
Psychiatrie 

\J\\, dr. M.W. Hengeveld 
Î " 

"'Î~11.dr. A.J.L.M. van Balkom 
);~dr. C. van Heeringen 

l d r. B.G.C. Sabbe 
/~l -~~-

.. .. 

• 

de Tijdstroom 



.. 



.. 





Leerboek psychiatrie 





M. W. Hengeveld, AJ.L.M. van Ba/kom, C. van Heeringen en B.G.C. Sabbe (redactie) 

Leerboek psychiatrie 
Derde, geheel herziene druk 

De Tijdstroom , Utrecht 



Eerste druk, 2005. 
Tweede, geheel herziene druk , 2009. 
Derde , geheel herziene druk, 2016 . 
Derde , geheel herziene druk , tweede oplage , 2017. 

© De Tijdstroom uitgeverij, 2016. De auteursrechten der afzonderlijke bijdragen berusten bij de auteurs. 
Omslagontwerp: Korinna van Balkom, The Francolin. 
Basisontwerp binnenwerk: Joop Bieding, Alces alces, Houten. 

Uitgegeven door De Tijdstroom uitgeverij BV, Postbus 775, 3500 AT Utrecht. 
Internet: www.tijdstroom .nl 
E-mail: info@tijdstroom.nl 

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed . Voor informatie die nochtans onvolle-
dig of onjuist is opgenomen , aanvaarden auteur(s} , redactie en uitgever geen aansprakelijkheid. Voor 
eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden zij zich gaarne aanbevolen. 

Waar dit mogelijk was is aan auteursrechtelijke verplichtingen voldaan. Wij verzoeken eenieder die meent 
aanspraken te kunnen ontlenen aan in dit boek opgenomen teksten en afbeeldingen, zich in verbinding 
te stellen met de uitgever. 

Alle rechten voorbehouden . Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geau-
tomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze , hetzij elektronisch, 
mechanisch , door fotokopieën , opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toes-
temming van de uitgever. 
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet 1912 
juncto het Besluit van 20 juni 1974, Stbl. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, Stbl. 
471, en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen 
aan de Stichting Reprorecht , Postbus 3060 , 2130 KB Hoofddorp. 
Voor het overnemen van gedeelten uit deze uitgave in bloemlezingen , readers en andere compilatiewer-
ken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden. 

ISBN 978 90 5898 278 o 
NUR 875 



Inhoud 
Woord vooraf - 13 

Deel I Psychiatrische ziekteleer 

Hoofdstuk 1 Psychopatho logie - 17 
Michiel Hen.geveld en Ton. van. Balkom 

Hoofdstuk 2 Diagnostiek en classificatie - 27 
Michiel Hen.geveld en Ton. van. Balkom 

Hoofdstuk 3 Etiopathogenese - 53 
3.1 Etiopathogenese en het stresskwetsbaarheidsmo del - 55 

Kees van. Heerin.gen., Kees Kooiman., Stephan. Claes, Aartjan. Beekman., 
Greet Van.aerschot, Bernard Sabbe, Gilbert Lemmens en Ton. van Balkom 

3.2 Neurobiologie van normaal en pathologisch psychisch functioneren - 63 
Kees van Heeringen, Stephan Claes en Bernard Sabbe 

3.3 Neurobiologische correlaten van psychische functies en psychiatrische 
symptomen - 79 
Met bijdragen van Chris Baeken, Wim van. den Brink, Patrick Cras, Geert Dom, 
Ann Van Gastel, Odile van den Heuvel, Peter van Harten, Marinus van IJzendoorn, 
Manuel Morrens, Jorine van der Pas, Jos Prickaerts, Hester Roelfsema, Bernard Sabbe, 
Iris Sommer, Frans Verhey, Ilse De Volder, Nienke Vulink, Robbert-jan Verkes en 
Nic van der Wee 

3-4 Psychologie van normaal en pathologisch psychisch functioneren - 127 
Greet Vanaerschot, Kees Kooiman, Gilbert Lemmens en. Ton. van. Balkom 

Hoofdstuk 4 Epidemiologie - 145 
Jim van Os en Philippe Delespaul 

Hoofdstuk 5 Gevolgen - 155 
Aartjan. Beekman en Ton. van. Balkom 

Hoofdstuk 6 Behandeling - 163 
6.1 Preventie - 165 

Pim Cuijpers 
6.2 Psycho-educatie - 171 

Ton. van. Balkom 
6-3 Neurobiologische behandelingen - 175 

Richard Oude Voshaar, Tom Birkenhäger, Geert Dom en. Lieuwe de Haan., 
met bijdragen. van. Chris Baeken., Loes Gabriëls en Martijn Figee 

6-4 Psychologische behandelingen - 209 
Greet Vanaerschot, Kees Kooiman, Gilbert Lemmens en. Ton. van. Balkom 

6 .5 Psychosociale behandelingen - 227 
Niels Mulder en. Bernard Sabbe 



6 Leerboek psychiatrie 

Deel II Psychiatrische stoornissen 

Hoofdstuk 7 Neurocognitieve stoornissen - 235 
7.1 Delieren - 237 

Esther van Fenema en Roos van der Mast 
7.2 Dementieën - 251 

Frans Verhey en Richard Oude Voshaar 

Hoofdstuk 8 Psychosespectrumstoornissen - 271 
Lieuwe de Haan, René Kahn en Bernard Sabbe 

Hoofdstuk 9 Bipolaire-stemmingsstoornissen - 295 
Ralph Kupka en Pascal Sienaert 

Hoofdstuk ro Depressieve-stemmingsstoornissen en suïcidaal gedrag - 319 
ro .1 Depressieve-stemmingsstoornissen - 321 

Witte Hoogendijk, Anneke van Schaik en Robert Schoevers 
ro.2 Suïcidaal gedrag - 343 

Kees van Heeringen 

Hoofdstuk II Angststoornissen - 351 
Irene van Vliet, Sako Visser en Ton van Ba/kom 

Hoofdstuk 12 Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen - 375 
Harold van Megen en Odile van den Heuvel 

Hoofdstuk 13 Psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen - 391 
13.1 Psychotraumagerelateerde stoornissen - 393 

Miranda O!ff en Ramón Lindauer 
13.2 Aanpassingsstoornissen - 407 

jac van der Klink en Berend Terluin 

Hoofdstuk 14 Dissociatieve stoornissen - 415 
Nel Draijer en Richard van Dyck 

Hoofdstuk 15 Somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen , 
en nagebootste stoornissen - 427 

15.1 Somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen - 429 
Christina van der Feltz-Comelis en Filip Van Den Eede 

15.2 Nagebootste stoornissen - 443 
Ine Klijn 

Hoofdstuk 16 Eetstoornissen - 449 
Annemarie van Elburg en Myriam Vervaet 

Hoofdstuk 17 Slaap-waakstoornissen - 463 
Ilse De Volder en Ann Van Gastel 



Hoofdstuk 18 Seksuele disfuncties - 473 
Jacques van Lankveld 

Hoofdstuk 19 Genderdysforie - 485 
Gunter Heylens 

Hoofdstuk 20 Drangstoornissen - 493 
Hjalmar van Marle en Kris Goethals 

Hoofdstuk 21 Middelgerelateerde en verslavingsstoornissen - 505 
Geert Dom en Wim van den Brink 

Hoofdstuk 22 Persoonlijkheidsstoornissen - 525 
Moniek Thunni ssen, Kees Kooiman en Ann Berens 

Hoofdstuk 23 Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen bij volwassenen - 545 
Jan Buitelaar en Rutger Jan van der Gaag 

Deel III Speciële psychiatrie 

Hoofdstuk 24 Psychiatrie in de eerste lijn - 565 
Albert van Hemert en Guido Pieters 

Hoofdstuk 25 Spoedeisende psychiatrie - 573 
Alexander Achilles en Vos Beerthuis 

Hoofdstuk 26 Ziekenhuispsychiatrie - 583 
Filip Van Den Eede en Albert Leentjens 

Hoofdstuk 27 Peri-partumpsychiatrie en transgenerationele psychiatrie - 591 
Mijke Lambregtse-van den Berg 

Hoofdstuk 28 Ouderenpsychiatrie - 601 
Max Stek, Mathieu Vandenbulcke en Roos van der Mast 

Hoofdstuk 29 Forensische psychiatrie - 6n 
Hjalmar van Marle, Kris Goethals en Robbert-Jan Verkes 

Hoofdstuk 30 Transculturele psychiatrie - 623 
Mario Braakman 

Hoofdstuk 31 Psychiatrie en arbeid - 633 
Marc Verbraak en Aart Schene 

Hoofdstuk 32 Psychiatrie en verstandelijke beperking - 645 
Astrid Denayer en Therese van Amelsvoort 

Inhoud 7 



8 Leerboek psychiatrie 

Deel IV Maatschappelijke aspecten 

Hoofdstuk 33 Geschiedenis van de psychiatrie - 659 
Willem van Tilburg en Bernard Sabbe 

Hoofdstuk 34 Structuur en functie van de geestelijke gezondheidszorg - 675 
Aart Schene, Joris Vandenberghe en Bernard Sabbe 

Hoofdstuk 35 Psychiatrie en recht - 687 
Emke Plomp en Kris Goethals 

Hoofdstuk 36 Opleiding en beroepsprofiel - 699 
Robert Schoevers, Willeke van Zeist en Bernard Sabbe 

Bijlagen 

Bijlage A 

Bijlage B 

Status mentalis voor de artsopleiding - 705 

Psychiatrische begrippenlijst voor de artsopleiding - 713 
Michiel Hengeveld 

Personalia - 733 

Zakenregister - 737 

Namenregister - 775 



Online leeromgeving 

[010. www.tijdstroom .nl/leeromgeving 

Op www.tijdstroom.nl/ leeromgeving vindt u de webversie van dit boek, met uitgebreidere 
informatie over verdiepingstekst en interactieve casusbes prekingen. 

1m} Boek 
De tekst van het boek, met hyperlinks. 

1.\ Casuïstiek 
Leer aan de hand van interactieve casuïstiek. 

Verdieping 
ii Voor wie meer wil weten over specifieke onderwerpen. 

- Status mentalis : oefenen met het herkennen en benoemen van psychiatrische symptomen 
aan de hand van videovignetten. 

- Kennisclips. 

Overzicht van de casuïs tiek in de leeromgeving: 

Casus r Mijn moeder wordt zo vergeetachtig 
Max Stek 

Casus 2 Ik kan mijn werk niet meer aan , want ik slaap zo slecht 
Ann Van Gastel en Ilse De Volder 

Casus 3 Mijn erecties laten het afweten 
Gerty Casteelen en Michiel Hengeveld 

Casus 4 Ik ben moe en heb nergens meer zin in 
Esther Pluijms 

Casus 5 Ik ben mijn recept kwijt 
Richard Oude Voshaar en Cees Kan 

Casus 6 Mijn leven is een puinhoop 
Moniek Thunni ssen 

Casus 7 Ik pieker eigenlijk altijd 
Irene van Vliet 

Casus 8 Het hoeft voor mij niet meer sinds mijn man dood is 
Esther Pluijms 

1 



10 Leerboek psychiatrie 

Casus 9 Ik heb ontzettende hoofdpijn 
Hansje Heller 

Casus ro Hij stond op een auto te dansen 
Alexander Achilles en Vos Beerthuis 

Casus n Dokter, ik heb een hartinfarct 
Adriaan Honig 

Casus 12 We hebben hier een man die steeds het infuus uit zijn arm trekt 
Jolien Tuijl en Roos van der Mast 

Casus 13 Ik durf niets meer aan te raken 
Ton van Balkom 

Casus 14 Dokter, is het kanker? 
Sako Visser 

Casus 15 Ik ben zo veranderd sinds die overval 
Adrienne Freeve en Miranda O/ff 

Casus 16 Ik heb al mijn paracetamol ingenomen 
Maurits Nijs 

Casus 17 Ik heb zenuwtrekjes 
Daniëlle Cath 

Casus 18 Ze zeggen dat ik te veel drink 
Annemiek Schadé 

Casus 19 De burgemeester moet nu een woning regelen , anders doe ik mijzelf en mijn kinde-
ren wat aan! 

Alexander Achilles en Vos Beerthuis 

Casus 20 Onze zoon zegt dat hij in contact staat met het heelal 
Lonneke van Nimwegen en Nico van Beveren 

Casus 21 In de cel zit een junk die om heroïne vraagt 
Niels Mulder 

Casus 22 We hebben een vrouw opgenomen met de ene rare infectie na de andere 
Ine Klijn 

Casus 23 Hij heeft al zijn meubels uit het raam gegooid! 
Ralph Kupka 

Casus 24 Als ik maar niet tril 
Desireé Oosterbaan 



Casus 25 Mijn vriend is gek aan het worden 
Lex Wunderink 
Casus 26 Kan het zijn dat mijn man autistisch is? 
Jan Buitelaar 

Casus 27 Ik heb eetbuien en niemand mag het weten 
Jaap Spaans 

Casus 28 Volgens de beschrijving op internet heb ik ADHD 
Jan Buitelaar 

Casus 29 Mijn eten is vergiftigd door de duivel 
Nienke Dekker en Lieuwe de Haan 

Casus 30 Mijn dochter eet niet meer 
Annemarie van Elburg 

Casus 31 Na al die jaren denk ik nog steeds aan de oorlog 
Adrienne Freeve en Miranda Olff 

Casus 32 Ik hoor een stem die zegt dat ik een einde aan mijn leven moet maken 
Nel Draijer 

Casus 33 Kunt u mijn neus kleiner maken? 
Nienke Vulink en Damiaan Denys 

Casus 34 Ik kan niet eten, want mijn darmen zijn rot 
Esther Pluijms 

Casus 35 Mijn vader verzamelt steeds meer dingen 
Annemiek Dols en Yolande Pijnenburg 

Casus 3 6 Ik kan niet meer lopen 
Guus Eeckhout 

Casus 37 Sinds ik die pillen slik zijn mijn benen zo onrustig 
Nienke Dekker en Lieuwe de Haan 

Inhoud 11 

Casus 38 Dokter, het gaat al maanden niet goed, ik voel me ziek, ik heb overal pijn en ik kan 
niet slapen 
Frank Koerse/man 

Casus 39 Dokter, ik wil het verleden verwerken 
Kees Kooiman 





Woord vooraf 

De derde, geheel herziene, druk van het met veel enthousiasme ontvangen en gebruikte Leer-
boek psychiatrie komt zeven jaar na het verschijnen van de tweede druk en was noodzakelijk 
om het boek aan te passen aan de DSM-5 die door de American Psychiatrie Association in 2013 

werd gelanceerd om de inhoud op wetenschappelijk gebied up-to-date te houden . 
Ten opzichte van de tweede druk is een groot deel van de inhoud van het leerboek veranderd. 
Deel I, Psychiatrische ziekteleer , vormt meer dan in de tweede druk de theoretische en prak-
tische basis van het leerboek. Het hoofdstuk Etiopathogenese is geheel vernieuwd . Naast de 
neurobiologie en psychologie van het normaal en pathologisch psychisch functioneren, komen 
de neurobiologische correlaten van belangrijke psychische functies en psychiatrische sympto-
men , zoals bewustzijn , denken , waarnemen en stemming aan bod, zodat de student elementen 
uit het psychiatrisch onderzoek beter kan plaatsen in de structuur en functie van de hersenen. 
In deel II worden de psychiatrische ziektebeelden vrijwel volledig gepresenteerd conform de 
nieuwe hoofdstukindeling van de DSM-5 en zijn alle hoofdstukken volgens een vast stramien 
ingedeeld in de paragrafen: syndromen , ontwikkeling , beloop en gevolgen, diagnostiek , diffe-
rentiële diagnostiek, epidemiologie , etiopathogenese en behandeling. Om de omvang van het 
leerboek door de uitbreidingen van met name deel I beperkt te houden , zijn de hoofdstukken 
uit de delen III Speciële psychiatrie en IV Maatschappelijke aspecten , waar mogelijk, beknopter 
geworden . 
De hoofdstukken uit deze derde druk zijn soms door nieuwe auteurs geschreven of aangepast , 
en soms zijn aan de auteurs uit de vorige drukken nieuwe auteurs toegevoegd . 
De vormgeving van het leerboek is geheel vernieuwd en aantrekkelijker geworden : het boek 
wordt nu full colour uitgegeven. 
De website die aan het leerboek is gekoppeld , is ook volledig vernieuwd en uitgebreid. Naast 
de volledige tekst van het boek zijn hier korte videovignetten te zien , ontwikkeld door collega 
dr. Desirée Oosterbaan , die belangrijke symptomen uit het psychiatrisch onderzoek illustreren. 
Studenten kunnen aan de hand van deze fragmenten oefenen met het herkennen en benoemen 
van psychiatrische symptomen . 
Daarnaast zijn op de website een veertigtal naar de DSM-5 geüpdatete oefencasus voor de stu-
dent beschikbaar . Aan de hand van deze casus kan de student zijn psychiatrische kenni s leren 
toepassen en wordt een brug geslagen tussen theorie en praktijk. Om doelgerichter te kunnen 
oefenen , is in het leerboek bij ieder hoofdstuk aangegeven welke casus bij de betreffende leer -
stof horen . Steeds ontvangt de student feedback bij het beantwoorden van de vragen . Verdere 
verdieping in de antwoorden kan worden gevonden in de tekst van het leerbo ek. Ten slotte zijn 
op de website korte kennisclips te vinden die dienen voor verbreding van de kennis van de 
geïnteresseerde student. De komende jaren zal het aantal kennisclips stapsgewijs uitgebreid 
worden. 
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Wij zijn de grote groep auteurs van leerboek, casus en website dankbaar voor hun bijdragen. 
Zij zijn er naar ons idee op uitstekende wijze in geslaagd een evidence-based en natuurgetrouw 
beeld van de hedendaagse psychiatrische praktijk in Nederland en Vlaanderen te geven. Voor 
opmerkingen, aanvullingen of suggesties van studenten en docenten houden wij ons uitdruk-
kelijk aanbevolen. 

Augustus 2016 

Michiel Hen.geveld, Ton. van. Ba/kom, Kees van. Heerin.gen. en. Bernard Sabbe 
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Samenvatting 
- Psychiatrie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met patiëntenzorg, wetenschappelijk 

onderzoek en onderwijs op het gebied van psychiatrische ziekten . 
- Psychiatrische ziekten zijn ziekten met psychische klachten en symptomen die gepaard gaan met 

lijdensdruk en/of sociaal disfunctioneren. 
- Psychiatrische ziekten hebben vaak ook lichamelijke symptomen , lichamelijke ziekten hebben 

vaak psychische symptomen, en psychiatrische en lichamelijke ziekten gaan dikwijls samen . 
- Psychiatrische symptomen zijn gerelateerd aan verstoringen in de psychische functies van de 

hersenen. De psychische functies betreffen de complexe interacties tussen het individu en diens 
omgeving: het zich bewust worden van informatie uit de omgeving, en deze waarderen , wegen en 
toetsen aan eerdere ervaringen, leidend tot automatische spierbewegingen en tot op de omgeving 
gerichte handelingen. 

- Van de meeste psychiatrische ziekten is er geen pathologisch-anatomisch substraat of pathofysio-
logisch proces bekend. De classificatie berust op het vaststellen van een syndroom : een kenmer-
kend patroon van klachten en symptomen. Daarom spreek je vaak van 'psychiatrische stoornis-
sen' en niet van 'psychiatrische ziekten' . 

- Doordat psychiatrische symptomen een subjectief karakter hebben en een aantoonbare neuro-
biologische oorzaak dikwijls ontbreekt, is de psychiatrie meer dan andere medisch specialismen 
onderhevig aan maatschappelijke invloeden. 

- Voor de diagnostiek is de psychiater - nog meer dan andere medisch specialisten - aangewezen 
op de anamnese. 

- Volgens het huidige psychiatrische classificatiesysteem, de Diagnostic and statistica/ manual of 
mental disorders, fifth edition (DSM-5), zijn psychiatrische stoornissen bij volwassenen in te delen 
in 17 categorieën , zoals de angststoornissen en de persoonlijkheidsstoornissen. 

- Psychiatrische stoornissen ontstaan door een complexe neurobiologische en psychologische 
interactie tussen predisponerende factoren (kwetsbaarheid) en luxerende factoren (stress). 

- Psychiatrische stoornissen vereisen daarom tegelijkertijd zowel een neurobiologische als een 
psychologische methode van diagnostiek en behandeling (methodisch dualisme). 

- De prevalentie van psychiatrische stoornissen is hoog en de ziektelast ervan is vaak zwaarder dan 
die van somatische ziekten. 

- De psychiater behandelt zijn patiënten met medicatie, psychotherapie of andere neurobiologische 
of sociale interventies. Maar het gaat in een psychiatrische behandeling ook altijd om het verhaal 
van de patiënt, om hoe de patiënt de klachten en de oorzaken daarvan beleeft. Een vertrouwens-
relatie tussen de patiënt en de psychiater is daarbij essentieel. Daarom is de persoon van de psy-
chiater altijd een belangrijk therapeuticum gebleven. De enorme groei aan therapeutische moge-
lijkheden heeft daaraan niets veranderd . 

1 Psychiatrische ziekten 

Psychiatrie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met patiëntenzorg, wetenschap-
pelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van psychiatrische ziekten. Psychiatrische ziek-
ten zijn ziekten met psychische klachten en verschijnselen die gepaard gaan met lijdensdruk 
en/of sociaal disfunctioneren. Veel psychiatrische ziekten kennen ook lichamelijke sympto-
men : zo leiden depressieve stoornissen bijvoorbeeld vaak tot moeheid en gewichtsverlies . Ook 
andersom komt dikwijls voor: hypothyreoïdie kan bijvoorbeeld leiden tot depressiesymptomen 
en hyperthyreoïdie tot angstsymptomen. 



Het is dan ook de vraag of je ond erscheid kunt mak en 
tussen psychiatrische en lichame lijke ziekten . Niet de 
geest of het lichaam is immers ziek, maar het individu , 
de persoon als gehee l. Voor he t individu hebben alle 
klachten zowel lichamelijke als psychische aspecten , al 
kan het accent verschillen . 
De domeinen van wat we lichamelijk en psychisch 
noemen, zijn niet gemakkelijk te scheiden. Veel licha-
melijke ziekten beginnen en eindigen me t psychische 
malaise , en andersom is een psychiatrische stoornis 
soms een etiologische factor bij het ontstaan van een 
somatische ziekte, zoals de depressieve stoornis voor 
hart- en vaataandoeningen. Verder blijkt dat bijvoor-
beeld een genetische kwetsbaarheid en psychotraumati-
sche ervaringen in de kindertijd risicofactoren zijn voor 
zowel lichamelijke als psychiatrische ziekten . Meer en 
meer worden daarom zowel somatische ziekten als psy-
chiatrische stoornissen opgevat als systeemziekten . 

Hoofdstuk 1 Psychopatho logie 

Pijn bijvoorbeeld wordt voora l als lichamelijk 
beschreven, maa r heeft toch ook alle 
kenmerken van een psychische klacht: pijn is 
volledig subjectief, want wordt alleen door de 
patiënt ervaren en de ernst ervan wordt sterk 
bepaald door de mate van aandacht ervoor 
en door de emotionele betekenis ervan . Angst 
daarentegen wordt voora l als een psychische 
klacht opgevat , terwijl deze samengaat met 
veel lichamelijke klachten zoa ls hartkloppingen, 
benauwdhe id en pijn op de borst, die vaak 
aangezien worden voor aanwijzingen voor een 
lichamelijke ziekte. Wat pijn en angs t gemeen 
hebben, is dat ze het individu waarschuwen 
voor mogelijke schade : pijn is immers een 
signaal van weefselschade en angst een signaa l 
van gevaar. 

Psychiatrische symptomen zoals hallucinaties , wanen , dwanggedachten of een sombere stem-
ming hangen samen met verstoorde psychische functies van de hersenen (voor een overzicht , 
zie tabel 2.6). Psychische functies betreffen de wisselwerking tussen individu en omgeving. 
De hersenen zijn het orgaan dat informatie uit de omgeving opneemt (bewustzijn , aandacht , 
waarneming), deze informatie toetst aan eerdere ervaringen (geheugen) en aan motieven , en 
dat de informatie dan direct waardeert (emoties) of eventueel vervolgens weegt (denken). De 
uitkomst van die al of niet bewuste interpretaties vertaalt zich in automatische spierbewegingen 
(psychomotoriek) of in gerichte handelingen (gedrag) die vervolgens weer invloed hebben op 
de omgeving . 
Traditioneel noemen we een deel van de informatie verwerkende functies 'neurologisch' : zin-
tuiglijke waarneming , reflexen, sensoriek, bewegingssturing en motoriek. Dit zijn over het alge-
meen goed lokaliseerbare functies van het centrale zenuwstelsel. De psychische functies daar-
entegen zijn complexer, zijn niet op één plaats in de hersenen lokaliseerbaar , en zijn gebonden 
aan neurale netwerken (zie hoofdstuk 3.2). 
De belangrijkste - en een uniek menselijke - psychische functie is het zelfbewustzijn (zie 
hoofdstuk 3. 3, paragraaf r). De mens is zich , in normale waaktoestand , voortdurend bewust van 
zichzelf, van zijn gedachten en gevoelens , zijn waarnemingen en herinneringen, zijn verlan-
gens en plannen . Het is ongetwijfeld de grootste uitdaging voor de neurowetenschap om het 
materiële substraat van deze meest complexe psychische functie vast te stellen. 
Je spreekt van een syndroom als er sprake is van een veelvoorkomende combinatie van psy-
chische en lichamelijke klachten en verschijnselen in combinatie met beloopkenmerken . De 
ideale basis voor het combineren van symptomen tot een syndroom vormt kennis van de ont-
staansprocessen, van de pathogenese. Als die kennis ontoereikend is, groepeer je symptomen 
op grond van klinische ervaring , of volgens wetenschappelijk onderzoek. Als je niet alleen het 
ontstaansproces kent maar ook weet welke factoren dat proces op gang kunnen brengen (etio-
logie), kun je die verbanden samenvatten als ziekte in de zin van een morbus. De term ziekte 
verwijst dan naar een samenhangend inzicht in de aard van symptomen , in hun onderlinge 
verband (syndroom) , in de wijze waarop zij ontstaan (pathogenese) en in de factoren die het 
ziekteproces op gang brengen of onderhouden (etiologie). 

19 
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De psychiatrische stoornissen die deze status van morbus hebben, voldoen aan de zogeheten 
nosologische criteria voor een ziekte : er is een pathofysiologisch proces dat leidt tot sympto-
men, de etiologie is bekend, het beloop volgt een voorspelbaar patroon en er is een rationele, op 
oorzakelijk inzicht gebaseerde behandeling. 
Maar de meeste psychiatrische 'ziekten' zijn syndroomdiagnosen . Daarom spreken we, ook in 
dit boek, vaak van psychiatrische stoornissen en niet van psychiatrische ziekten. Er is bij deze 
stoornissen wel een patroon bekend van samenhangende symptomen en hun beloop, maar de 
oorzaken daarvan zijn onvoldoende duidelijk. Bij neurobiologisch onderzoek vind je dan afwij-
kingen die samenhangen met de stoornis, maar op individueel klinisch niveau hebben deze 
nog geen diagnostische betekenis . Dat er voor sommige van zulke syndromen medicamen-
teuze behandelingen zijn waarvan het effect is aangetoond , maakt het aannemelijk dat er wel 
degelijk een fysiopathogenetische verklaring voor de samenhang van hun symptomen bestaat. 
Dat draagt bij aan de validiteit van zulke syndroomdiagnosen. 
Vervolgens is het de vraag of psychiatrische stoornissen te beschouwen zijn als aparte klinische 
entiteiten die kwalitatief van psychische gezondheid te onderscheiden zijn. In de huidige diag-
nostische classificatiesystemen in de psychiatrie gaat men - min of meer gemakshalve - wel 
uit van een dergelijk categoriaal ziektebegrip. Maar het is waarschijnlijker dat de meeste , zo niet 
alle psychiatrische stoornissen zich alleen kwantitatief van psychische gezondheid onderschei-
den. Bij een bepaalde ernst of duur van symptomen overschrijdt de patiënt dan de ziektegrens . 
Als ernstige somberheidsklachten weken aanhouden, is er duidelijk sprake van een 'ziekelijke' 
somberheid , wijzend op een depressieve stoornis . Maar zo scherp is in de psychiatrie de grens 
tussen 'gezond ' en 'ziek ' niet altijd te trekken . 
Om van een psychiatrische stoornis te kunnen spreken, moet er sprake zijn van significante 
subjectieve lijdensdruk of beperkingen in het sociale of beroepsmatige functioneren , of in het 
functioneren op andere belangrijke terreinen. En een laatste criterium voor een psychiatrische 
stoornis is dat deze gepaard gaat met gedachten , gevoelens of gedragingen die buiten de norm 
vallen. Die norm kan statistisch zijn , maar het kan ook een maatschappelijke norm zijn: wat in 
de betreffende cultuur als abnormaal wordt beschouwd. 
Daarmee is het definiëren van de grens tussen psychiatrische stoornis en gezondheid ook 
onderdeel van een maatschappelijk proces, gekleurd door de tijd en de plaats waarin het definië-
ren plaatsvindt. Ook bij andere medische specialismen geldt dat subjectieve lijdensdruk, sociale 
gevolgen en maatschappelijke opvattingen een belangrijke rol spelen bij het bepalen of de licha-
melijke klachten hetzij behoren tot de ongemakken van het gewone leven, hetzij beschouwd 
mogen worden als ziekte die (al dan niet verzekerde) medische zorg behoeft. Maar doordat psy-
chische klachten een subjectief karakter hebben en een aantoonbare neurobiologische oorzaak 
dikwijls ontbreekt, wordt de psychiatrie sterker beïnvloed door dergelijke maatschappe lijke 

In een cultuur zoals de onze waarin assertiviteit 
een deugd is, zal je bijvoorbeel d verlegenheid 
eerder als een socia le-angststoornis aanmerken 
dan in een cultuur die bescheidenheid hoog 
waardeer t. 

'\ 
invloeden. De psychiatrie is daardoor onderhevig aan de 
waardeoordelen die vigeren in de op dat moment domi-
nante cultuur . Juist omdat vele psychiatrische stoornis-
sen gedefinieerd zijn op het niveau van symptomen, 
wordt in de psychiatrie het afkappunt tussen normaal 
en gestoord mede door culturele factoren bepaald. 
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2 Diagnostiek en classificatie 

Bij de psychiatrische diagnostiek breng je met de anamnese symptomen in kaart. Het belang 
van de anamnese wordt in andere medisch specialismen soms - ten onrechte - aan het zicht 
onttrokken doordat veelvuldig diagnostische hulpmiddelen worden toegepast. Dat is anders in 
de psychiatrie . Diagnostische hulpmiddelen, zoals laboratoriumbepalingen, foto's en andere 
beeldvormende technieken, worden in de psychiatrie vooral gebruikt om lichamelijke aandoe-
ningen en oorzaken aan te tonen of uit te sluiten , of om bloedspiegels voor psychofarmaca te 
bepalen. 
De diagnostiek in de niet-psychiatrische specialismen r 

De aard van de psychiatrische symptomen ver-betreft vooral ziekten, 'iets wat je hebt'. Zo gebruikt 
wordt de ziekte losgemaakt van de lijder, de zieke. De 

eist een uitgebreidere anamnese dan gemidde ld 
genomen in andere medisch specialismen het 

diagnostiek in de psychiatrie daarentegen betreft meer geval is, met relatief veel aandacht voor gedach-
dan bij andere specialismen ook de individuele zieke. ten, gevoelens en gedragingen van de patiënt . 
Een kenmerkend aspect van de psychiatrie is ook dat '------------------~ 
zij zich bezighoudt met de betekenissen die mensen geven aan zichzelf , aan hun doelen in het 
leven , en aan dingen die hen tijdens dat leven overkomen: het verhaal van de patiënt. Daarin 
onderscheidt de psychiatrie zich van de neurologie, die zich primair als orgaanspecialisme 
opstelt. 
Vragen over gedachten, gevoelens en gedragingen worden vaak als intiemer beleefd dan vragen 
en onderzoek naar lichamelijke klachten . Het zal duidelijk zijn dat daarom in de psychiatrie 
hoge eisen worden gesteld aan het contact tussen arts en patiënt. 
Het in kaart brengen en verhelderen van de klachten (anamnese en exploratie) en het vaststel-
len van afwijkende verschijnselen (observatie en tests) zijn in de psychiatrie sterker met elkaar 
verweven dan in andere medisch specialismen. Terwijl de somatisch specialist begint met de 
anamnese en daarna overgaat tot lichamelijk onderzoek , doet de psychiater zijn onderzoek 
gelijktijdig met de anamnese (zie hoofdstuk 2). 
Wanneer de psychiatrische symptomen zijn vastgesteld , met inbegrip van het beloop ervan, kan 
de psychiatrische stoornis ingedeeld worden in een classificatiesysteem . Tabel I.I presenteert de 
indeling in hoofdcategorieën en categorieën van psychiatrische stoornissen in dit leerboek, naar 
de vijfde druk van het Amerikaanse psychiatrische classificatiesysteem, de Diagnostic an.d statis-
tica/ man.ual of men.tal disorders (osM-5). Deel 11 van dit leerboek is ingedeeld volgens deze tabel. 
De psychiatrische diagnose omvat veel meer dan de classificatie van het psychiatrische syn-
droom. Ook de ontwikkelingsfase van de stoornis, de ernst, de complicaties , en de uitbreiding 
van het ziektebeeld zijn van belang voor de keuze van de behandeling. Getracht wordt om de 
mogelijke oorzaken vast te stellen . Daarbij is het van groot belang om vast te stellen wat voor de 
patiënt de betekenis is van de symptomen, en welke levensgebeurtenissen tot het ontstaan van 
de stoornis hebben bijgedragen. 

3 Etiopathogenese 

Bij sommige somatische ziekten is het mogelijk om één beslissende ziekteoorzaak aan te wij-
zen. Maar bij de meeste somatische aandoeningen speelt een complex van oorzaken een rol 
in de etiologie en pathogenese . In de psychiatrie is dat niet anders . Psychiatrische stoornissen 
ontstaan door een complexe interactie tussen psychische en sociale factoren, erfelijke oorza-
ken, lichamelijke ziekten, en ervaringen opgedaan in opvoeding en andere sociale situaties (zie 
hoofdstuk 3). 
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Er zijn verschillen de manieren om de etiopathogenetische factoren in te delen . Een zinvolle 
indeling is die in de drie soorten etiologische factoren : predisponeren de, luxerende en onder-
houdende . In het zogeheten stresskwetsbaarheidsmodel krijgen deze etiologische factoren een 

Tabel 1.1 Classificatie van psychiat rische stoorn issen 

Hoofdcategorie Belangrijkste kenmerk Categorie Hoofdstuk 
Neurocognit ieve stoor- Cognitieve deficiënties waarvan de Delieren en dement ieën 7 

nissen onderliggen de fysiopathogenese kan 

worden vastgestel d 

Psychosespect rum - Verlies van realiteits besef en van zie k- Psychoses pect ru m stoom i ssen 8 

stoornissen tebesef, gepaard gaande met halluc ina-

ties, wanen , gedesorganiseer d spreken 

of gedesorganisee rd gedrag 

Emotionele stoornissen Depressie -, angst -, dwang- , dissocia- Bipolaire-stemmingsstoornissen 9 

(ook wel internalise- lieve of somatische symptomen die Depressieve-stemmingsstoornissen 10 

rende of neurotische lijdensdruk veroorzaken; er is geen Angststoornissen 11 

stoornissen genoemd) verlies van realiteitsbesef en ziektebesef Obsessieve-compulsieve en verwante 12 

en geen ernstige overschrijding van stoornissen 

sociale normen Psychotrauma- en stressorgerela- 13 

teerde stoornissen 

Dissociatieve stoornissen 14 

Somatisch-symptoomstoornis en 15 

verwante stoornissen 

Eetstoornissen 16 

Slaap-waakstoornissen 17 

Seksuele disfuncties 18 

Genderdysforie 19 

Gedragsstoornissen Impulsieve of disruptieve symptomen Drangstoornissen 20 

(ook wel externali- of symptomen van middelengebruik die Middelgerelateerde en verslavings- 21 

serende stoornissen soms lijdensdruk maar vooral beperkin - stoornissen 

genoemd) gen in het sociaal functioneren veroor -

zaken; er is dikwijls ernstige overschrij -

ding van sociale normen en ontbreken 

van ziektebesef, maar geen verlies van 

realiteitsbesef 

Persoon lijkheidsstoor- Diepgaande en starre patronen van Persoon I ij kheidsstoorn i ssen 22 

nissen disadaptief gedrag, tot uiting komend 

in de adolescentie, die soms lijdensdruk 

maar vooral beperkingen in het sociaal 

functioneren veroorzaken; er is dikwij ls 

ontbreken van ziektebesef , maar geen 

verlies van realiteitsbesef 

Neurobiologische ont- Psychische deficiënties die tijdens de Neurobiologische ontwikkelingsstoor- 23 

wikkel i ngs stoom is sen ontwikkeling van het kind beginnen en nissen 

waarvan wordt aangenomen dat ze een 

neurobiologische oorzaak hebben 



Hoofd stuk 1 Psychopath ologie 23 

plaats, evenals de pathogenetische interacties daartussen (zie hoofdstuk 3-1). Predisponerende 
factoren zoals een genetische dispositie , psychotraumatische ervaringen in de jeugd, als gevolg 
daarvan een verstoorde respons van de hypothalamus-hypofyse-bijnieras (HPA-as: hypothala-
mic-pituitary-adrenal axis), en het ontbreken van sociale steun , maken een persoon kwetsbaar 
voor het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis . Maar deze stoornis komt alleen tot uiting 
in combinatie met een luxerende stressor , zoals een infectieziekte , het verlies van een partner 
of van een baan of het gebruik van een verslavend middel. 
Binnen dit stresskwetsbaarheidsmodel hanteert de psychiater in de dagelijkse praktijk twee 
benaderingen van psychiatrische stoornissen : de betekeniswetenschappelijke en de materie-
wetenschappelijke benadering . Aan de ene kant laat de psychiater zich leiden door het feit dat 
levenservaringen oorzaak kunnen zijn van psychiatrische stoornissen . De kern daarbij is de 
betekenis die mensen geven aan die levenservaringen. Dat biedt ook het aanknopingspunt voor 
psychologische behandelingen . Aan de andere kant zijn er de lichamelijke factoren in de etio-
pathogenese die behande ld kunnen worden met lichamelijke technieken , zoals psychofarmaca. 
Deze beïnvloeden het functioneren van de hersenen. 
Psychische gebeurtenissen worden echter op een andere wijze waargenomen dan somatische 
verschijnselen. De Duitse psychiater en filosoof Karl Jaspers (1883-1969) heeft dat in het begin 
van de twintigste eeuw al duidelijk gemaakt. Iemands gemoedstoestand is voor ons niet op 
dezelfde manier waar te nemen als de kleur van zijn haar. Voor het eerste moet je je in iemand 
kunnen verplaatsen , voor het tweede is dat niet nodig. Een tweede verschil is dat het denken 
over de oorzaken van gedrag anders gebeurt dan het denken over de oorzaken van fysieke of 
somatische verschijnselen. In het gewone leven leid je gedrag meestal af uit motieven en bedoe-
lingen. 
Jaspers introduceerde daarvoor de Duitse term Verstehen (begrijpen). Hij stelde die tegenover 
Erklären (verklaren) dat gebruikt wordt om te beredeneren waarom een stuk ijzer valt en een 
veer langzaam neerdwarrelt: je zoekt niet naar de bedoelingen of motieven van het ijzer of de 
veer. Met Verstehen probeer je de motieven te begrijpen : waarom iemand niet de lift neemt (is 
hij angstig voor kleine ruimten, of wil hij zo veel mogelijk in beweging blijven?). Door Erklären 
zoek je naar de materiele oorzaak: waardoor iemand de lift niet neemt (is de lift al vol, of is de 
lift buiten werking?). 
Dit in de praktijk hanteren van twee methoden van denken over oorzaken en behandelingen 
noem je wel methodisch dualisme of epistemologisch dualisme (epistemologie is de kennis-
leer, de leer van de methoden en grenzen van de menselijke kennis) . Tabel 1.2 geeft een ver-
gelijking tussen de betekeniswetenschappelijke en de materiewetenschappelijke benadering . 

Tabel 1.2 Methodisch dualisme 

Materiewetenschappelijke benadering Betekeniswetenschappelijke benadering 
Lichaam (body) Geest (m ind) 

Substraat (hersenen ) Functies (psyche) 

Neurobio log ie Psychologie 

'Objectief ' 'Subjectief' 

Verklaren Begrijpen 

Ziekte Lijden 

Fysiopathogenese Psychopathogenese 

Farmacother apie Psychotherap ie 



24 Deel I Psychiatrische ziekteleer 

In de materiewetenschappelijke benadering gaat de psychiater uit van hersenstructuren en 
-functies die objectief waarneembaar gemaakt kunnen worden met beeldvormende of neurofy-
siologische onderzoeksmethoden . In de betekeniswetenschappelijke benadering gaat de psy-
chiater uit van het feit dat levende wezens hun situatie interpreteren , dat ze daaraan betekenis 
geven. De bijzondere ontwikkeling van de menselijke hersenen stelt die hersenfunctie juist 
bij mensen centraal. Als je de manier wilt achterhalen waarop een verstoorde betekenisverle-
ning bij een patiënt tot symptomen van een psychiatrische stoornis leidt, vereist dat een psy-
chopathogenetische reconstructie van diens ervaringen . Met psychotherapeutische methoden 
helpt de psychiater de patiënt een andere betekenis aan die ervaringen te geven . In de praktijk 
worden deze twee benaderingen in de psychiatrie tegelijkertijd gehanteerd. In deel II van dit 
leerboek hebben we vanwege het verschil in benadering de hoofdstukken en paragrafen over de 
etiopathogenese en over de behandeling wanneer nodig opgesplitst in een neurobiologisch en 
een psychologisch deel. 

4 Epidemiologie 

De prevalentie van psychiatrische morbiditeit is hoog. Het epidemiologische onderzoek naar 
psychiatrische stoornissen is, vanwege de in paragraaf 2 beschreven kenmerken van de psy-
chiatrische diagnostiek, complexer dan bij lichamelijke ziekten . Het bleek dat je door gestruc -
tureerde diagnostische psychiatrische interviews te ontwikkelen , bevolkingsonderzoek kon 
doen , de incidentie en prevalentie van psychiatrische stoornissen kon bepalen , risicofactoren 
kon opsporen en het beloop kon onderzoeken. Vanwege de betrekkelijkheid van de categoriale 
classificatie van psychiatrische stoornissen moeten de resultaten van dergelijk epidemiologisch 
onderzoek wel met enige wetenschappelijke scepsis worden beschouwd . Uit epidemiologisch 
onderzo ek blijkt bovendien dat de behoefte aan hulp of zorg maar deels overlapt met de aan-
wezigheid van een psychiatrische stoornis . Niet iedereen met een psychiatrische stoornis heeft 
een zorgbehoefte en niet iedereen met een zorgbehoefte heeft een psychiatrische stoornis (zie 
hoofdstuk 4). 

5 Gevolgen 

Lichamelijke ziekten hebben vaak ernstige gevolgen voor de patiënt , zijn directe omgeving en de 
maatschappij. Minder bekend is dat dit ook geldt voor psychiatrische stoornissen (zie hoofdstuk 
5). Voor aandoeningen als de dementiële beelden en de psycho sen kunnen de meesten zich dat 
wel voorstellen . Maar volgens onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) (www.volksgezondheidenzorg.info) staan ook angststoornissen en stemmingsstoornis-
sen in de top ro van ziekten die het duurst zijn en het grootste aantal verloren levensjaren , het 
grootste verlies van gezonde levensjaren en de grootste ziektelast met zich meebrengen. 

-----------------, Het zijn vaak de gevolgen van de stoornissen in de psy-
Engelstaligen m aken daartoe onderscheid 
tu sse n disea se a ls aantoonbaar ziekteproc es 
en illness als ziektebe leving . Elke ziekte ken t 
deze twee aspec ten , maar bij he t diagnos t iceren 
van psychiatrisc he stoornissen ligt het accent 
meer op het vasts te llen van de subjectie ve 
ziekte beleving dan op het ziekteproces. 

chische functies die bepalend zijn voor het vaststellen 
van een psychiatrische stoornis. Wanneer er geen fysio-
pathogenetisch proces bekend is op grond waarvan de 
ziekte kan worden vastgesteld , krijgen namelijk de sub-
jectieve ervaringen en het sociale onvermogen van de 
patiënt een belangrijker rol bij het diagnosticeren van 
een ziekte . 
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Een bijzonder gevolg van veel erns tige psychiatrisc he stoornissen is de aantasting van het ver-
mogen om zich een goed oordeel te vormen over de werkelijkheid en over het eigen gedrag, en 
geen besef hebben van het ziekelijke van de symptomen. Dit kom t bijvoorbeeld voor bij de psy-
chosespectrumstoornissen. Patiënten met dergelijke stoornissen bezoeken daarom niet altijd 
vrijwillig artsen en vinden vaak dat ze geen hulp nodig hebben, terwijl ze toch disfunctioneren, 
en soms gevaarlijk zijn voor zichze lf of voor anderen. 

6 Behandeling 

Behandelingen in de psychiatrie vinden in toenemende mate plaats volgens richtlijnen die zijn 
ontworpen op basis van wetenschappelijk onderzoek. Psychiatrische behandelingen worden 
op effectiviteit onderzocht in randomized controlled trials (RCT's). In de klinische praktijk van de 
psychiatrie werk je evidence-based (zie hoofdstuk 6) . 
Bij psychiatrische stoornissen zijn er vaak meerdere effectieve behandelmogelijkheden. Daarom 
zal de psychiater , na uitleg over de diagnostiek , samen met de patiënt kiezen uit de behandel-
mogelijkheden uit de richtlijn voor de betreffende stoornis. Bij deze keuze wegen psychiater en 
patiënt samen de voor- en nadelen van de behandelmogelijkheden tegen elkaar af. 
Voor de behandeling van veel psychiatrische stoornissen kun je kiezen uit een groot arsenaal 
effectieve psychofarmaca , zoals antipsychotica , antidepressiva en stemmingsstabilisatoren. 
Ook zijn andere somatische behandelingen mogelijk, zoals lichttherapie , elektroconvulsieve 
therapie en deep brain stimulation (oBs). 
Een deel van de behandelcontacten is gewijd aan psychotherapie , bijvoorbeeld cognitieve 
gedragstherapie of psychoanalytische psychotherapie . Psychotherapie dient niet alleen om de 
symptomen van de psychiatrische stoornis te elimineren , maar ook om het algemene functio-
neren van de zieke persoon te verbeteren. 
In veel gevallen dient de behandeling ook om de sociale omgeving van de patiënt te verbete-
ren. De psychiater streeft er bij dergelijke behandelingen naar dat de draaglast voor de patiënt 
afneemt , bijvoorbeeld door sociale stressoren als financiële schulden of dakloosheid te vermin-
deren , of door werk te regelen of een andere dagbesteding te helpen organiseren . 
Als het de patiënt bij ernstige psychiatrische stoornissen ontbreekt aan het besef een ziekte te 
hebben , kan het in bepaalde specifieke omstandigheden noodzakelijk zijn hem gedwongen op 
te nemen en te behandelen. Dat vereist speciale wetgeving , boven de algemene wetgeving die 
voor alle geneeskundige handelingen en behandelingen geldt (zie hoofdstuk 35). 
Tot slot: het gaat in een psychiatrische behandeling ook altijd om het verhaal van de patiënt , 
om diens beleving van de klachten en de oorzaken . Een vertrouwensrelatie tussen de patiënt 
en de psychiater is daarbij essentieel. Daarom is de persoon van de psychiater een belangrijk 
therapeuticum gebleven. De enorme groei aan therapeutische mogelijkheden heeft daar niets 
aan veranderd . 

7 Psychiatrie als medisch specialisme 

Het is duidelijk dat de psychiatrie zich op een aantal belangrijke punten onderscheidt van de 
andere medisch specialismen . Dit onderscheid heeft vooral te maken met het onderwerp van de 
psychiatrie: symptomen van de psychische functies. Deze vereisen een bijzondere benadering 
op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, diagnostiek en behandeling. 
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In de laatste decennia is de belangstelling voor cerebrale disfuncties stormachtig gegroeid. 
Modern cognitief en affectief neurowetenschappelijk onderzoek, dat onder meer gebruikmaakt 
van beeldvorming van de hersenen , heeft de kennis over de hersendisfuncties waarmee psychi -
atrische stoornissen gepaard gaan enorm vergroot (zie hoofdstuk 3.3). Er wordt veel onderzoek 
verricht naar de etiopathogenese van psychiatrische stoornissen, zoals genetische factoren en 
de invloed van omgevingsfactoren op de hersenfuncties . Er bestaan veel nieuwe ontwikkelingen 

De methoden van wetenschappelij k onderzoek 
zijn bij psychiatrie hetzelfde als bij andere 
medisch special ismen . 
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Samenvatting 
- Psychiatrische diagnostiek heeft dezelfde structuur als algemene medische diagnostiek . Zoals in 

alle geneeskundige disciplines onderzoekt de psychiater de ziektesymptomen en stelt ze vast door 
anamnese en onderzoek, maar de anamnese is in de psychiatrie uitgebreider. 

- Naast de speciële anamnese van de belangrijkste subjectieve klachten van de patiënt neemt de 
psychiater ook een algemene psychiatrische anamnese op (tractus-mentalisanamnese) van de 
kernsymptomen van de belangrijkste psychiatrische stoornissen . 

- Veel patiënten met psychiatrische stoornissen melden zich met lichamelijke klachten bij een arts 
in de algemene gezondheidszorg . Om na te gaan of er misschien sprake is van een psychiatrische 
stoornis, kan de arts het beste een aantal vragen stellen over depressiviteit , angst, paniekaanval-
len, fobieën , hypochondrie en fors alcoholgebruik. 

- Vrijwel alle psychiatrische stoornissen kunnen veroorzaakt worden door een lichamelijke aandoe-
ning. Vooral wanneer de patiënt ouder is dan 40 jaar en nooit eerder aan de betreffende psychia-
trische stoornis heeft geleden , moet de psychiater zorgvuldig een somatische oorzaak uitsluiten. 

- Om psychiatrische symptomen te kunnen vaststellen , evenals psychische en sociale oorzaken 
en gevolgen van de psychiatrische stoornis , is een uitgebreide sociale en biografische anamnese 
onontbeerlijk. 

- Wanneer de autoanamnese bemoeilijkt wordt door de psychiatrische stoornis , moet de psychiater 
altijd een heteroanamnese opnemen. 

- Tijdens het opnemen van de anamnese observeert de psychiater de objectieve verschijnselen van 
de psychiatrische stoornis. Een aantal psychiatrische verschijnselen kan worden vastgesteld en 
globaal gekwantificeerd met eenvoudige klinimetrische testvragen en testopdrachten . 

- De informatie die aldus wordt verkregen uit anamnese , exploratie , observatie en tests, wordt op 
een systematische manier vastgelegd als status mentalis , met als onderdelen cognitieve functies, 
affectieve functies en conatieve functies ('trias psychica ') . 

- In de psychiatrie wordt toenemend gebruikgemaakt van gestructureerde interviews en vragen-
lijsten om symptomen van psychiatrische stoornissen betrouwbaar en gekwantificeerd vast te 
leggen. 

- Er is nog geen aanvullend onderzoek beschikbaar om de diagnose van psychiatrische stoornissen 
te bevestigen of te verwerpen . Toch is aanvullend onderzoek belangrijk : om lichamelijke oorzaken 
van psychiatrische stoornissen op te sporen. 

- Een psychiatrische diagnose omvat, naast de classificatie van het syndroom volgens de DSM-5, 
een beschrijving van: 
- de betekenis die de symptomen hebben voor de patiënt; 
- de fase van ontwikkeling , de ernst , de complicaties en de uitbreiding van het ziektebeeld; 
- predisponerende, luxerende en onderhoudende somatische, psychische en sociale etiopatho-

genetische factoren; 
- functionele beperkingen ; 
- factoren die van invloed zijn op het beloop en de behandeling . 

- Bij het vaststellen van de psychiatrische hoofddiagnose hanteer je een zekere hiërarchie : naar 
urgentie en benodigde deskund igheid. De hoofdstukkenvolgorde in deel 11 volgt die hiërarchie. 
Maar bedenk dat veel psychiatrische stoornissen tegelijkertijd kunnen voorkomen , of in elkaar 
kunnen overgaan . 
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Inleiding 

Het eerste doel van psychiatrische diagnostiek is psychiatrische symptomen vaststellen. Dit 
vormt de grondslag voor de classificatie van het psychiatrische ziektebeeld . Het tweede doel 
is het opsporen van mogelijke etiologische factoren, zoals lichamelijke oorzaken , en ernstige 
levensgebeurtenissen en kwetsbaarheid op grond van de erfelijke belasting, levensloop , per-
soonlijkheidstrekken , copingstijlen en afweermechanismen. Op grond hiervan kunnen hypo-
thesen worden gevormd over de mogelijke etiopathogenese van het psychiatrische ziektebeeld. 
Het derde doel is het vaststellen van de ernst en de gevolgen van de psychiatrische symptomen: 
de beperkingen en handicaps. De behandeling kan hier vervolgens op worden afgestemd. 
Psychiatrische diagnostiek vertoont veel overeenkomsten met de gebruikelijke, algemeen medi-
sche diagnostiek. De psychiater begint met het opnemen van de speciële anamnese van de 
hoofdklacht van de patiënt. Dan volgt interpretatie van de klachten als symptomen van een 
of meer ziektebeelden . Door nadere exploratie van de klachten , inclusief voorgeschiedenis, 
familieanamnese en tractusanamnese , tracht de psychiater zijn diagnostische hypothesen te 
bevestigen of te verwerpen . Tot slot komt de psychiater , na observatie en onderzoek van de 
objectief waarneembare ziekteverschijnselen , tot (voorlopige) diagnostische conclusies . Aan-
vullend onderzoek dient om het ziektebeeld te bevestigen en zo mogel ijk om de etiologie en de 
pathogenese op te sporen. 
Maar er zijn ook belangrijke verschillen tussen de diagnostiek in de psychiatrie en die in de 
algemene , 'somatische' geneeskunde . 
- In de psychiatrie ligt het accent op de subjectieve symptomen , dus op de anamnese en de 

exploratie van het verhaal van de patiënt over diens klachten en ervaringen . 
- Een tweede verschil is dat in de psychiatrie anamnese en onderzoek grotendeels tegelijkertijd 

plaatsvinden. 
- Ook is in de psychiatrie de anamnese als regel aanzienlijk uitgebreider dan in de algemene 

medische praktijk gebruikelijk is; bovendien omvat deze daarnaast een sociale en biografi -
sche anamnese ter wille van het opsporen van mogelijke etiologische factoren. 

- In de psychiatrie worden het ziektebeeld en de etiologie voornamel ijk vastgesteld op grond 
van anamne se en onderzoek en is er weinig aanvullend onderzoek mogelijk. 

- Het laatste , fundamentelere punt van verschil met de somatische diagnostiek is dat de func-
ties waarmee de patiënt zijn klachten meedeelt aan de psychiater (den- r---------, 
ken, spreken) behoren tot de mogelijk gestoorde psychische functies die Een en ander ste lt hoge 

de psychiater onderzoekt. Bovendien bestaat het 'instrument ' waarmee 
de psychiater die werking van de psychische functies onderzoekt , uit zijn 
eigen psychische functies (luisteren, kijken, vragen stellen) . Een symp-
toom van de psychische functies van de patiënt kan dus enerzijds het ver-
mogen van de patiënt belemmeren om zijn klachten duidelijk te maken , 
en anderzijds de interactie tussen patiënt en psychiater verstoren . 

2 Anamnese 

2.1 Speciële anamnese 

eisen aan de gesprek-
stechniek. Deze kun 
je alleen in de prakt ijk 
goed leren, maar dit 
hoofdstu k geeft alvast 
prakt ische t ips. 

De psychiatrische anamnese begint met de speciële anamnese : de geschiedenis van de psy-
chiatrische stoornis waarvoor de patiënt wordt onderzocht. Tegelijk hiermee neemt het sta-
tus-mentalisonderzoek een aanvang. Zo registreer je onder meer de eerste indrukken en de 
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wijze waarop de patiënt contact legt. Al tijdens het opnemen van de speciële anamnese stel je 
nader explorerende vragen over bepaalde psychische klachten en test je, wanneer aangewezen, 
een aantal psychische functies . Anamnese en onderzoek lopen dus vloeiend in elkaar over. 
Enkele gesprekstechnische tips zijn: 
- vraag welke verwachtingen de patiënt heeft over het onderzoek; 
- geef uitleg over de aard en de procedure van de psychiatrische diagnostiek; 
- begin met open vragen naar de klachten van de patiënt; 
- maak in het begin geen aantekeningen , maar kijk en luister; 
- denk niet te snel : 'Ik begrijp het wel'; 
- ga pas na enige tijd specifieke vragen stellen ; 
- zorg dat het gesprek niet het karakter van een kruisverhoor krijgt; 
- stel de patiënt op zijn gemak door een kalme, neutrale en vanzelfsprekende houding ; 
- moedig de patiënt aan om meer over een moeilijk onderwerp te zeggen (bijvoorbeeld zelf-

moordgedachten, 'gekke ' gedachten , of seksuele activiteiten); 
- maar: 'doorboor de psychische huid' van de patiënt alleen waar en wanneer dat noodzakelijk 

is; 
- vergeet niet te laten blijken de gevoelens van de patiënt te signaleren (empathie tonen); 
- toon begrip voor opkomende emoties van de patiënt en vraag naar de aanleiding ervoor; 
- let op de emoties die de patiënt bij uzelf oproept. 
De structuur van de anamnese bij een psychiatrische hoofdklacht komt overeen met die bij een 
lichamelijke klacht. Na het noteren van de personalia en de redenen voor het onderzoek vraagt 
de psychiater naar de klachten waarvoor de patiënt zich aangemeld heeft of is verwezen. Volg 
daarbij de dimensies van de hoofdklacht. 
- Kwaliteit: wat is precies de aard van de klachten , waarmee zijn deze vergelijkbaar? 
- Lokalisatie: waar zit de klacht precies (alleen bij somatische klachten)? 
- Chronologie : wanneer zijn de klachten ontstaan , zijn zij ooit eerder opgetreden , hoe is het 

beloop , hoe vaak treden zij op? 
- Kwantiteit: hoe ernstig zijn de klachten momenteel en gedurende de afgelopen periode , 

welke invloed hebben zij op het functioneren (thuis, op school of op het werk , in de sociale 
relaties) , hoe ziet een doorsneedag eruit? 

- Setting: waar en onder welke omstandigheden treden de klachten op? 
- Factoren van invloed : waardoor verminderen of verergeren de klachten , wat heeft de patiënt 

er al zelf aan gedaan? Wat was de behandeling tot nu toe (medicatie) ; met welk resultaat? 
- Begeleidende symptomen : welke bij deze klachten passende symptomen zijn aanwezig? 

2.2 Algemene psychiatrische anamnese 
Uit differentieeldiagnostische overwegingen, en om het status-mentalisonderzoek te stu-
ren , wordt nagegaan of de patiënt tijdens de actuele ziekte-episode (en eventueel in de voor-
geschiedenis) de kenmerkende subjectieve symptomen van andere psychiatrische stoornis -
sen heeft, of heeft gehad . Met een aantal 'zeefvragen ' oftewel detectievragen worden deze 
kernsymptomen gescreend (zie tabel 2.1). Wanneer de patiënt een positief antwoord geeft 
of wanneer de medicus bij een negatief antwoord twijfelt of de klacht echt afwezig is, zal hij 
de betreffende klacht nader exploreren. Vanwege de verwantschap met de tractusanamese 
in de algemene gezondheidszorg wordt dit ook wel de tractus-mentalisanamnese genoemd. 



Hoofdst uk 2 Diagnostiek en classificatie 31 

Tabel 2 .1 Algemene psychiatrische anamnese (tractus-mentalisanamnese) 

Onderdeel in tractus Symptomen Anamnese 
Cognitieve functies* 

Affectieve functies * 

Bewustzijnsdaling of 'Voelt u zich suf, doezelig, droomachtig, als in een waas? 
bewustzijnsvernauwing 'Hebt u het gevoel dat u niet goed kunt begrijpen wat er om u heen 

gebeurt?' 

Concentratiestoornis 'Kost het u in het algemeen moeite om de aandacht erbij te houden, 
of bent u snel afgeleid?' 

Geheugenstoornissen 'Kost het u meer moeite om de dingen te onthouden dan vroeger?' 
'Moet u een lijstje bijhouden om u te herinneren wat u moet doen?' 
'Merkt u dat u steeds meer van vroeger bent vergeten?' 

Stoornissen in de 'Lukt het u niet goed meer om boodschappen te doen, eten te koken 
perceptueel-motorische of uw hobby uit te oefenen?' 
en executieve functies 

Hallucinaties 

Derealisatie, 
depersonalisatie 
Gestoorde 
lichaamsbeleving 

1 ncoherentie 

Wanen 

Ziekteangst 

Obsessies 

Euforie 

Depressiviteit 
Interesseverlies , 

anhedonie 
Suïcidaliteit 

'Hoort u geluiden of stemmen terwijl er niemand of niets in de buurt 
is en er geen gewone verklaring voor is?' 
'Ziet u dingen die anderen niet kunnen zien?' 

'Hebt u het gevoel dat de mensen, de dingen of uzelf niet echt zijn, 
onwerkelijk zijn, of anders zijn dan vroeger?' 
'Hebt u het gevoel dat uw lichaam, of een deel ervan, er anders 
uitziet, bijzonder lelijk is, afwijkend is, veel te dik is, niet meer aan 
uzelf toebehoort?' 
'Hebt u het idee dat u niet meer helder kunt denken, dat uw 
gedachten verward zijn? Dat mensen u slecht begrijpen?' 
'Hebt u het gevoel dat er iets vreemds aan de hand is, iets wat u 
niet kunt verklaren; 
of dat de mensen meer dan normaal in u geïnteresseerd zijn; 
of dat de dingen zo in elkaar gezet zijn dat ze een speciale betekenis 

krijgen; 
of dat u iets vervelends zou kunnen overkomen; 

of dat een ander uw gedachten contro leert?' 
'Hebt u speciale gaven of krachten die anderen niet hebben?' 
'Hebt u de overtuiging dat u een ernst ige ziekte of afwijking hebt , 

ondanks dat artsen geprobeerd hebben u gerust te stellen?' 
'Dringen zich, tegen uw zin, telkens vervelende en ongewenste 
gedachten, beelden of neigingen aan u op?' 
'Moet u steeds aan bepaalde dingen denken? Bijvoorbeeld aan een 

heel ernstige gebeurtenis die u hebt meegemaakt?' 
'Voelt u zich zonder duidelijke reden: erg gelukkig, opgetogen , of vol 

energie?' 
'Voelt u zich somber , terneergeslagen , hopeloos , of zonder energie?' 
'Hebt u minder belangstelling voor bijna alle activiteiten? Kunt u nog 
in allerlei dingen plezier hebben?' 
'Denkt u wel eens dat u beter af bent als u dood bent; of dat u zich-
zelf iets zou willen aandoen?' 
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Tabel 2 .1 Algemene psychiatrische anamnese (tractus-mentalisanamnese) (vervolg) 

Onderdeel in tractus Symptomen Anamnese 

Conatieve functies '' 

Gespannenheid , 

pr ikkelbaarheid , 

boos heid 

'Voelt u zich nerveus, geladen of gespannen; ook zond er aanleidin g?' 

'Voelt u zich snel gepr ikkeld?' 
' Bent u opvliegend, of echt agressief?' 

Angst , paniekaanvallen 'Voelt u zich erg bezorgd, angstig of paniekerig?' 

Fobieën, 

vermijdin gsgedrag 

Onverklaarde 

lich amelijk e klachten 

Seksuele di sfun ct ies 

Beperkingen in de 

sociaal-emotio nele 

fun ct ies 

Tics 

Hyperactiviteit 

Eetbuien 

Middelengebruik , 
stoornis in 

Compulsies 

1 mpulsbeheer sings-

stoornis 

Parafilieën 

Beperkte, repetitieve 

gedragspatronen , 

inter esses of 

activiteiten 

'Hebt u aanvallen van hefti ge angst of allerlei lichamelijke klachten?' 

'Treedt deze angst op in specifieke situati es?' 

'Probeert u specifieke situ aties uit de weg te gaan?' 

'Hebt u (veel) lichamelijke klachten of pijn (gehad) waar de artsen 

geen goede verklarin g voo r kunnen vinden?' 

'Hebt u seksuele probl emen?' 
'Gaat u liever niet met anderen om, behalve om zakelij ke redenen?' 

'Kunt u erg mo eil ijk de gevoelens van anderen begrijpen ?' 

'Maakt u vaak zomaar plotselinge bewegingen omdat u het niet kunt 

laten? Of kunt u vaak de aandrang niet weerstaan om een bepaald 

geluid te maken of bepaalde woorden te zeggen?' 

' Kunt u nauwelijk s stilzitten , of bent u almaar bezig met activiteiten? ' 

' Hebt u buien waarin u abnormaal veel voedsel naar binnen werkt , 

binnen korte tijd, bijvoorbeeld binnen twee uur?' 

'Gebruikt u volgens anderen te veel alcohol? ' 

'Gebruikt u gemiddeld per dag [voor mannen: > 3; voor vrouw en: 

> 2] standaardglazen alcohol per dag?' 

'Gebruikt u drugs?' 

'Gebruikt u meer dan de u voorgeschreven medicijnen? ' 

'Moet u telkens dingen controleren?' 

'Moet u zich telkens wassen, of alles opruimen? ' 

' Moet alles in een bepaalde volgorde , volgens vaste regels?' 
'Moet u telkens in stilte bidden , tellen of woorden herhalen? ' 

'Hebt u de neiging om overmatig agressief te reageren, te stelen , 

brand te stichten , te gokken , uw haren uit te trekken , uzelf te 

vergiftigen , of bij uzelf verwondingen aan te brengen? 

Zo ja, kunt u deze neiging (wel eens) niet beheersen?' 

' Hebt u ongewone seksuele verlangens? 

Zo ja: geeft u daaraan toe?' 
'Hebt u een heel sterke voorkeur voor bepaalde activiteiten , 

voedingsmiddelen , kleding?' 

'Vindt u het erg moeilijk om van activiteit te veranderen? ' 

'Houdt u helemaal niet van onverwachte gebeurtenis sen?' 

'Bent u erg gevoelig of ongevoelig voor licht, geluid, geur, pijn of 
aanraking? ' 

" Cognit ieve, affect ieve en conati eve functies: zie paragraaf 3.1 
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Kader 2.1 De patiënt met psychiatrische aandoeningen die zich met lichamelijke klachten 
meldt 
Veel patiënten met psychiatrische aandoeningen presenteren zich met lichamelijke klachten bij de huis-
arts of op de ziekenhui spolikliniek . Uit onderzoek is gebleken dat een derde tot de helft van de psychi-
atrische stoornissen bij deze patiënten niet door de artsen wordt herkend . Wanneer een patiënt zich 
presenteert met een somatische klacht, kan de arts het herkennen van een psychiatrische aandoening 
bevorderen door een goede gespreksvoering: 
- oogcontact hebben met de patiënt; 
- de patiënt niet interrumperen in zijn verhaal; 
- een haastige indruk vermijden; 
- stiltes in het gesprek accepteren; 
- letten op niet-verbaal gedrag van de patiënt; 
- actief vragen naar psychosociale problemen; 
- actief vragen naar de meest voorkomende psychiatrische symptomen (depressiviteit, angst , 

paniekaanvallen , fobieën , hypochondrie en stoornissen in alcoholgebruik) . 
Bij de anamnese van de patiënt die lichamelijke klachten presenteert, kunnen de volgende klachten een 
aanwijzing vormen voor een psychiatrische stoornis. 
- De gepresenteerde lichamelijke hoofdklacht lijkt door psychosociale facto ren te zijn geluxeerd, 

te worden onderhouden of te worden versterkt, of heeft ernstige gevolgen voor het psychosoci-
ale functioneren . 

- De patiënt presenteert bij de anamnese van de hoofdklacht of bij de algemene tractusanamne-
se-klachten (aanhoudende moeheid, slaapstoornissen, gewichtsverlies) , waarvoor geen goede 
somatische verklaring lijkt te zijn en die passen bij een depressieve stoornis . 

- De patiënt presenteert bij de anamnese van de hoofdklacht of bij de tractusanamnese vegeta-
tieve klachten (hartkloppingen, angineuze pijn, ademnood , gevoel van verstikking , duizeligheid, 
onvastheid, licht in het hoofd, collapsneiging, transpireren , tremor , droge mond, paresthesieën, 
opvliegers , koude rillingen, misselijkheid, buikklachten) waarvoor geen goede somatische ver-
klaring lijkt te zijn en die passen bij een angststoornis. 

- De hoofdklacht past niet goed in een somatisch ziektebeeld , of de patiënt is overmatig bezorgd 
een ernstige ziekte te hebben . 

- De patiënt gebruikt te veel alcohol, pijnstillers , benzodiazepinen of drugs . 
- De patiënt gebruikt geneesmiddelen die vaak psychiatrische bijwerkingen geven. 
- De patiënt of familieleden zijn (eerder) behandeld voor een psychiatrische stoornis . 
- Wanneer de arts kort wil nagaan of er misschien sprake is van een psychiatrische aandoening , kan 

hij het beste een aantal vragen stellen naar somberheid, angst, paniekaanvallen, fobieën , ziekte-
angst en overmatig alcoholgebruik (zie ook tabel 2.1 ) . Dit zijn in de algemene medische praktijk 
de belangrijkste klachten op psychiatrisch gebied . Je zou deze vragen kunnen beschouwen als een 
korte algemene psychiatrische anamnese , die een onderdeel zou moeten zijn van iedere tractusa-
namnese. Belangrijk is bovendien om bij de anamnese van vroegere ziekten en behandelingen 
ook te vragen naar psychiatrische behandelingen of opnamen. Eerdere episoden van een psychia-
trische stoornis zijn nu eenmaal de krachtigste voorspellers van nieuwe episoden. 

2.3 Psychiatrische voorgeschiedenis en familieanamnese 
Uitvoerig vragen naar de eerder opgetreden psychiatrische stoorn issen en naar psychiatrische 
stoorni ssen in de familie levert belangrijke (differen tieel-)diagnostische informatie op. Ook 
kunnen er nuttige aanwijzingen uit volgen over de reacties van de patiënt op eerdere behan de-
lingen. 
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2.4 Somatische anamnese en lichamelijk onderzoek 
De somatische anamnese wordt kort opgenomen , in het bijzonder wanneer de patiënt licha-
melijke klachten heeft . Er wordt tevens gevraagd naar eventuele eerdere somatische ziekten en 
ernstige ongevallen, en naar het gebruik van medicijnen . 
Op indicatie wordt een oriënterend algemeen lichamelijk en neurologisch onderzoek gedaan. 
Het doel hiervan is het opsporen van somatische ziekten als oorzaak of gevolg van de psychiatri-
sche stoornis , of als factor waarmee bij de behandeling van de psychiatrische stoornis rekening 
moet worden gehouden . 

Kader 2.2 Wanneer denken aan een somatische oorzaak van de psychiatrische stoornis? 
Bij een patiënt met symptomen van een neurocognitieve stoornis spreekt het vanzelf dat de psychiater 
aan een somatische oorzaak moet denken . Maar ook andere psychiatrische aandoeningen kunnen een 
somatische oorzaak hebben (zie de tabellen in de betreffende hoofdstukken in deel 11). In dit geval zijn 
het niet zozeer de typische neurocognitieve symptomen, maar zijn het gegevens uit de anamnese die 
de psychiater moeten doen denken aan een somatische oorzaak van de psychiatrische stoornis. Vooral 
wanneer de patiënt ouder is dan 40 jaar en de psychiatrische aandoening nooit eerder heeft gehad , 
moet de psychiater zorgvuldig een somatische oorzaak uitsluiten . Psychiatrische stoornissen die geen 
somatische oorzaak hebben - ook wel primaire psychiatrische stoornissen genoemd - beginnen immers 
meestal ruim voor die leeftijd. 
Wanneer er uit de anamnese en de observatie van een patiënt aanwijzingen zijn voor een somatische 
oorzaak van een psychiatrische stoornis, is het aan te bevelen om deze 'harder' te maken met de bevin-
dingen uit eenvoudige neuropsychiatrische tests. De belangrijkste staan in tabel 2 .2. 

Tabel 2 .2 Korte neuropsy chiat rische screen ingstest 

Test Symptoom 
Direct herhalen van een telefoonnummer 

Oriëntatie in tijd en plaats 

Enkele minuten onthouden van drie woorden 

Overeenkomst tussen roos en tulp, fiets en trein ; 

betekenis van enkele spreekwoorden 

Opsommen van meer dan tien dieren in één minuut 

Schrijven van een zin 

Tekenen van een klok 

Aandachtsstoornis 

Desoriëntatie 

Stoornis in het kortetermijngeheugen 

Verm inderd abstractievermogen 

Stoornis in de executieve functies 

Dysgrafie 

Stoornis in de visuospatiële functies, constructieve apraxie 

De resultaten van de tests uit deze tabel kunnen wijzen op een somatische oorzaak van een psychiatrische stoornis . 

Bij verdenking op een specifieke oorzaak is gericht aanvullend onderzoek aangewezen. Wanneer de 
etiologie (nog) onduidelijk is, maar er wel gedacht wordt aan een somatische oorzaak, kan een screenend 
laboratoriumonderzoek worden gedaan naar de meest voorkomende lichamelijke oorzaken : 
- bezinkingssnelheid erytrocyten (ssE}; 
- hemoglobine (H b), hematocriet (Ht), mean corpuscular volume {Mcv); 
- leverfuncties; 
- nierfuncties ; 
- glucose; 
- thyoïdstimulerend hormoon (TsH); 
- vitamine B12, foliumzuur . 



Hoofd stuk 2 Diagnostiek en classificatie 35 

2.5 Sociale anamnese 
Er wordt gevraagd naar de drie milieus: thuis, opleiding of werk, en vrije tijd (zie tabel 2.3). 
Telkens wordt zowel de feitelijke situatie besproken als de wijze waarop de patiënt deze ervaart. 
Ter inleiding kun je de opmerking maken dat tot nu toe veel vragen zijn gesteld over de huidige 
en vroegere klachten, maar dat je nu graag wat meer wilt weten over de levensomstandigheden 
van de patiënt. Doel hiervan is (r) het vaststellen van psychiatrische symptomen in de dagelijkse 
context van de patiënt ; (2) het opsporen van de mogelijke sociale oorzaken en gevolgen van de 
psychiatrische stoornis; (3) het beoordelen van het sociale steunsysteem. 

Tabel 2.3 Onderdelen van de sociale anamnese 

Onderdeel Aspecten Anamnese 
Eerste milieu Leefsituatie Alleenstaand, samenwonend, inwonend bij ouders, kinderen, huisvesting, 

relatie met buren 

Partner en kinderen Relaties, problemen, eigen rol in het gezin als partner en ouder 

Sociale steun 

Zelfverzorging 

Verkregen en te verwachten sociale steun 

Hygiëne, huishouding , financiën 

Tweede m il ieu Huidig werk, Functie, werkprestatie , werkomstandigheden , oordeel over werk , waardering , 

of huidige opleiding contact met collega 's, overeenstemming met capaciteiten en ambities 

Wanneer geen werk Oorzaak of reden, toekomstverwachting 

Derde milieu Familierol 

Burgerrol 

Sociale rol 

2.6 Biografische anamnese 

Band met ouders , broers en/ of zussen 

Deelname aan maatschappelijke organisaties en verenigingen 

Contacten met vrienden en (goede) kennissen ; contacten met justitie 

De biografische anamnese wordt opgenomen om kennis te verkrijgen over: 
- psychiatrische symptomen in de voorgeschiedenis van de patiënt ; 
- factoren in de voorgeschiedenis van de patiënt waarvan is aangetoond dat ze predisponeren 

tot, of beschermen tegen het ontstaan van psychiatrische stoornissen ; 
- factoren in de voorgeschiedenis van de patiënt die betekenis gevend zouden kunnen zijn bij 

de ontwikkeling van de psychiatrische stoornis (het eigen verhaal van de patiënt); 
- de ontwikkeling van persoonlijkheidskenmerken tijdens de levensloop en het zelfbeeld van 

de patiënt. 
De samenstelling van de biografische anamnese staat in tabel 2-4-

2.7 Heteroanamnese 
In de niet-psychiatrische geneeskunde is een heteroanamnese vrijwel uitsluitend van belang als 
de patiënt een kind is, of zo ziek is dat een betrouwbare anamnese niet kan worden opgenomen . 
In de psychiatrie is een heteroanamnese vaak noodzakelijk, omdat het subjectieve element in 
de beleving van psychische klachten en verschijnselen aanzienlijk kan zijn . Bij patiënten met 
cognitieve symptomen (delirium, dementie, psychosen) en bij complexe, therapieresistente aan-
doeningen mag een heteroanamnese niet ontbreken. De kans is dan immers te groot dat de 
onderzoeker onvoldoende , onvolledige of weinig bruikbare informatie krijgt. Zelfs als een pati-
ent een complete en gedetailleerde anamnese kan verstrekken: dan nog is het gewenst om een 
onafhankelijke mening over diens levensloop, persoonlijkheid en relationele omstandigheden te 
horen . Daarnaast gebruik je het heteroanamnestische gesprek vooral ter verificatie, ter aanvul-
ling en waar nodig ter correctie van de autoanamnese . 
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Tabel 2.4 Onderdelen van de biografische anamnese 

Onderdeel Anamnese 
Gezin van - Ouders of verzorgers, broers en zussen 

oorsprong - Positie in het gezin 

- Huisvesting, financiële situatie 

- Sfeer binnen het gezin 

- Opvoedingsstij l 

- De rol van politiek en godsdienst 

Levensgeschiedenis - Obstetrische complicaties , eerste ontwikkeling , peuter - en kleutertijd , schooltijd , 

adole scentie 

- Psychoseksuele ontwikkeling 

- Relationele ontwikkeling en gezinsvorming 

- Religieuze ontwikkeling 

- Militaire dienst, oorlogservaringen 

- Vervolgopleidingen 

- Transculturele aspecten 

- Loopbaan 

- Ingrijpende gebeurtenissen 

Zelfbeschrijving - Positieve en minder positieve eigenschappen 

- Mening van beste vriend of vriendin 

- Mate van tevredenheid over zichzelf 

- Gewenste veranderingen 

- Bijzondere kwaliteiten, talenten 

- Levensthema of relatiepatroon 

- Toekomstverwachtingen 

- Algemene mate van tevredenheid over het eigen leven 

Ook dient de heteroanamnese ertoe om een 'objectief' inzicht te krijgen in het cognitieve func-
tioneren van de patiënt. Het kan zijn dat vooral de zogenoemde executieve functies , die nodig 
zijn bij het ontwikkelen van initiatieven, het uitvoeren van plannen en integratie vereisende 
handelingen (zoals reizen, eten koken of sommige hobby 's), niet meer optimaal verlopen zon-
der dat de patiënt daar zelf erg in heeft. 
Daarnaast kan de heteroanamnese belangrijke informatie verschaffen over onderwerpen 
waarop de patiënt zelf ontwijkend of terughoudend heeft gereageerd , bijvoorbeeld alcohol-
of druggebruik, antisociaal gedrag in ruime zin (inclusief delinquentie) , seksuele deviatie of 
andere beladen feiten , gevoelens of gedragingen . En last but not least: de heteroanamnese geeft 
een mogelijkheid om te informeren naar de vaak grote belasting voor de naasten van een pati-
ent met een psychiatrische stoornis . 

3 Onderzoek 

Met anamnese en onderzoek worden de ziektesymptomen onderzocht en vastgesteld. De 
belangrijkste klachten meldt de patiënt spontaan bij de speciële anamnese . Andere belangrijke 
symptomen vraagt de psychiater uit bij de algemene psychiatrische anamnese . Wanneer er bij 
deze oriënterende vragen sprake blijkt te zijn van klachten op het gebied van een of meer psy-
chische functies, volgt de psychiater dit spoor met nader explorerende vragen. 
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Tegelijkertijd worden het uiterlijk en het gedrag van de patiënt geobserveerd, en wordt wat de 
patiënt zegt geïnterpreteerd in termen van psychiatrische symptomen. Daarmee worden de 
objectieve verschijnselen van de psychiatrische stoornis geregistreerd. Bij een patiënt die wei-
gert te spreken, is observatie de enige onderzoeksmethode die mogelijk is. 
Een aantal psychiatrische verschijnselen kan worden vastgesteld en globaal worden gekwantifi-
ceerd met testvragen of opdrachten. Dit wordt alleen gedaan wanneer anamnese, observatie of 
exploratie daartoe aanleiding geven . 
Het status-mentalisonderzoek bestaat dus uit: 
- exploratie: het gericht vragen naar specifieke subjectieve psychiatrische symptomen , aanslui-

tend bij spontane vermelding, of desgevraagd bij bevestiging van klachten tijdens de speciële 
anamnese of de algemene psychiatrische anamnese; 

- observatie: het observeren van objectieve psychiatrische symptomen, wat tijdens het opne-
men van de anamnese plaatsvindt; 

- testen : het stellen van specifieke testvragen om objectieve psychiatrische symptomen vast te 
stellen en globaal te kwantificeren. 

3.1 Status mentalis 
De informatie over de psychiatrische klachten en verschijnselen die wordt verkregen uit anam-
nese, exploratie, observatie en tests, kan op een systematische manier worden vastgelegd als 
status mentalis (zie bijlage A achter in dit boek). Aan r----------------
de systematiek van de status mentalis ligt een indeling 
ten grondslag in drie hoofdgroepen van het psychisch 
functioneren: denken , voelen en willen . Deze hoofdin-
deling sluit aan bij algemene noties over het menselijke 
en psychische functioneren. '-

In de status mentalis gebruik je voor deze drie 
psychische hoofdfuncties (de trias psychica) 
de termen cognitieve, affectieve en conatieve 
functies. 

Er bestaat een hiërarchie van psychiatrische syndromen die gebaseerd is op de mate van urgen-
tie en specialistische deskundigheid waarmee nadere diagnostiek en behandeling moet plaats-
vinden. Deze hiërarchie dient als richtsnoer bij het rangschikken van de psychiatrische symp-
tomen in de status mentalis . Tabel 2.5 toont de hiërarchische indeling van de hoofdcategorieën 
van psychiatrische stoornissen, met daarbij de psychische functies waarop de kernsymptomen 
van deze stoornissen van toepassing zijn (voor verklaring van de termen: zie bijlage B achter in 
dit boek). 
Volgens de hiërarchie uit tabel 2-5 is een rangschikking ontwikkeld voor het opschrijven van 
de psychiatrische symptomen bij volwassenen (tabel 2.6). In de status mentalis beschrijf je 
allereerst een aantal algemene eerste indrukken van de patiënt: opvallende kenmerken van het 
uiterlijk van de patiënt, de manier waarop de patiënt de klachten beleeft, en de interactie tussen 
de patiënt en de onderzoeker. Deze gegevens kunnen aanwijzingen geven over de aard, de ernst 
en vooral over de behandelbaarheid van de psychiatrische stoornis. 
Daarna pas beschrijf je de symptomen , aan de hand van de psychische functies. Aan het einde 
van de status mentalis worden de persoonlijkheidstrekken genoteerd , voor zover deze uit anam-
nese, onderzoek en heteroanamnese naar voren zijn gekomen. 
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Tabel 2.5 Hiërarchie van psychiatrische stoornissen en psychische functies 

Hoofdcategorieen psychiatrische Psychische functies waarop de kernsymptomen van toepassing zijn 
stoornissen 
Neuroco gn iti eve stoorn issen - Bewustz ijn , aand acht en orië ntati e 

(incl usief doo r een psychoacti ef midd el) - Perceptueel-motorische func t ies 

- Geheugen 

- Intellectuele fu ncties 

- Sociaal-cognit ieve functies 

- Voorste llin g, waarneming en zelfwaarnem ing 

Psychosespectrumstoornissen - Voorste ll ing, waarneming en zelfwaarnem ing 

- Denken (vorm en inhoud) 

- Psychomotoriek 

- Motivatie en gedrag 

Emot ione le stoornissen - Denken (inhoud) 

- Stemming en affect 

- Somat ische klachten en verschijnselen 

- Motivatie en gedrag 

Gedragsstoornissen - Motivatie en gedrag 

Neurocognitieve stoornissen hebben de hoogste mate van urgentie en behoeven de grootste specialistische 

deskundigheid; gedragsstoornissen hebben relatief gezien de minste urgentie. 

De volgorde en de uitgebreidheid van het status-mentalisonderzoek worden gestuurd door: 
de klachten die de patiënt presenteert of de verschijnselen die al direct opvallen; 

- de antwoorden die de patiënt op specifieke vragen heeft gegeven; 
- de differentieeldiagnostische overwegingen op grond van deze signalen en detectievragen. 
Bij een patiënt die mogelijk een delier, dementie of een psychose heeft, zal vooral onderzoek 
worden gedaan naar de cognitieve functies. De affectieve en conatieve functies worden bij 
een dergelijke patiënt minder uitgebreid uitgevraagd. Maar wanneer de patiënt last heeft van 
paniekaanvallen, zal je in eerste instantie voornamelijk deze affectieve klachten en de bijbe-
horende somatische verschijnselen onderzoeken. Daarna wordt kort onderzoek gedaan naar 
stoornissen in de cognitieve en de conatieve functies. Betreft het daarentegen een patiënt die 
waarschijnlijk een somatisch-symptoomstoornis heeft dan behoeft de onderzoeker alleen maar 
globaal symptomen van de cognitieve en de conatieve functies uit te sluiten. Tabel 2.7 geeft 
weer hoe de belangrijkste symptomen van de meest voorkomende psychiatrische stoornissen 
vastgesteld kunnen worden. 



Hoofdstu k 2 Diagnostiek en classificatie 39 

Tabel 2.6 Rangschikking status mentalis 

Categorieën status Psychische functies Rangschikking in status menta/is 
mentalis 
Eerste indru kken 

Cognitieve fu ncties 

Affect ieve functies 

Conatieve functies 

Persoonlijkheid 

Bewustzijn , aandach t en ori-

entatie 

Perceptueel-motorische functies 

Geheugen 

Intel lectue le functies 

Sociaal-cognitieve functies 

Voorstel ling, waarneming en 

zelfwaarnemi ng 

Denken 

Stemmi ng en affect 

Sociaal-emotione le functies 

Psychomotoriek 

Motivatie en gedrag 

- Uiterl ijk 

- Contact en houding 

- Klachtenweergave 

- Gevoelens en react ies opgewekt bij de onderzo eker 

- Bewustzijn 

- Aandacht en concentra t ie 

- Oriëntatie 

- Perceptueel-motorische functies 

- Geheugen 

- Oordeelsvermogen 

- Ziektebesef en -inzicht 

- Abstractievermogen 

- Executieve fu ncties 

- Geschatte inte lligentie 

- Taal 

- Sociaal-cognitieve functies 

- Voorstelling 

- Waarneming 

- Zelfwaarneming 

- Vorm 

- Inhoud 

- Stemmi ng 

- Affect 

- Somati sche klachten en verschijnse len: 

- somatische symp tome n van stemmin gs-

stoornissen; 

- somatisc he angstequivalente n; 

- pseudoneuro logische symptome n; 

- overige somat isch niet (geheel) verklaa rde klachten. 

- Sociaal-emot ionele fu nct ies 

- Algemeen 

- Mimiek, gestiek en gang 

- Spraak 

- Motivatie en gedrag 

- Persoon lijkhe idstrekken 
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Tabel 2.7 Psychiatrische symptomen vaststellen 

Psychische functies Klachten en verschijnselen bij exploratie, observatie en Symptomen te vermelden in de 

Cognitieve functies 
Bewustzijn 

Aandacht 

Oriëntatie 

Perceptueel-

motorische 

funct ies 

Geheugen 

testen status mentalis 

Maakt een suffe, afwezige indruk Lichte bewustzijnsdaling 

Doezelt weg maar antwoordt wel op krachtig aanspreken Somnolent 

Antwoordt niet maar voert wel eenvoudige opdrachten uit Soporeus 

Is geconcentreerd op een bepaalde ervaring en is afgeslo- Vernauwd 

ten voor prikkels van buitenaf 

Reageert niet, of traag en kort 

Kan de aandacht niet goed richten op de onderzoeker 

Hypovigiliteit 

Verminderde selectiviteit van de 

aandacht 

Kan de aandacht niet op meer dan een onderwerp tegelijk Verminderde verdeelbaarheid van de 

richten 

Is overmatig oplettend, reageert snel op nieuwe prikkels 

Wordt snel afgeleid 

Is overmatig oplettend, reageert snel op nieuwe prikkels 

Raakt de draad kwijt bij langere antwoorden; cijferreeks 

van vijf à zeven cijfers direct herhalen mislukt 

Kan de aandacht niet gericht volhouden en verdelen 

Heeft moeite met zich concentreren, zoa ls bij de krant 

lezen of televisiekijken 

aandacht 

Hypervigiliteit 

Verhoogde afleidbaarheid 

Hypervigiliteit 

Hypotenaciteit 

Stoornis in de complexe aandacht 

Concentratiestoornis 

Heeft geen idee wat voor dag het is, waar hij is, wie ande- Desoriëntatie in tijd, plaats , in 

ren zijn, wie hij is andere personen , in de eigen 

persoon 

Kan voorwerpen niet benoemen, na ze met gesloten ogen Visuele agnosie 

betast te hebben 

Kan overlappende vijfhoeken ofklok niet goed natekenen Stoornis in de visuospatiële funct ies, 

constructieve apraxie 

Kan niet net doen alsof hij wuift, salueert, een lucifer 

afstrijkt of een kam of sleutel gebruikt 

Kan een jas niet goed aan- en uitdoen 

ldeomotorische apraxie 

Kledingapraxie 

Vergeet recente gebeurtenissen, naam behandelend arts; Stoornissen in het kortetermijn-

kan de woorden 'boek, plant, fiets ' op verzoek na een paar geheugen 

minuten niet herhalen , zich niet herinneren en/ of niet 

herkennen 

Heeft geen herinnering aan gebeurtenissen gedurende 

een bepaalde periode na een acute, kortdurende hersen-

aandoening 

Anterograde amnesie 

Verzint onbewust feiten over situaties of gebeurtenissen Confabulaties 

die hij zich niet kan herinneren vanwege een amnesie 

Vergeet vroegere gebeurtenissen Stoornissen in het langetermijn-

geheugen 

Kan zich gebeurtenissen van een bepaalde periode vóór Retrograde amnesie 

een acute hersenaandoening niet herinneren 

Kan zich belangrijke persoonlijke ervaringen van psy- Dissociatieve amnesie 

chotraumatische aard niet herinneren 
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Tabel 2.7 Psychiatrische symptomen vaststellen (vervolg) 

Psychische functies Klachten en verschijnselen bij exploratie, observatie en Symptomen te vermelden in de 
testen status mentalis 

Oordeelsv erm ogen Maakt geen onderscheid tussen de werkelijkheid en de 

eigen denkbeelden en fantasieën 

Gestoord realiteitsbesef 

Ziektebesef en 

-inzicht 

Toont zelfoverschatting en gebrek aan zelfkritiek Oordeels- en kritiekstoornissen 

Houdt zich niet aan de sociale gedragsregels die gebrui- Decorumverlies 

kelijk zijn voor de situatie en voor hemzelf 

Geen besef van psychiatrische symptomen Geen ziektebesef 

Geen besef van de pathologische betekenis van de symp- Geen ziekte-inzicht 

tomen, geen besef van de noodzaak tot behandeling 

Abstractievermogen Gebruikt alleen concrete termen; weet overeenkomst 

roos-tulp en fiets-trein niet; weet betekenis spreekwoor-

den niet 

Verminderd abstractievermogen 

Executieve 

functies 

Geschatte 

intelligentie 

Taal 

Sociaal-cogn itieve 

functies 

Voorstelling 

Waarneming 

Kan een verhaal niet organiseren, niet stoppen, heeft 

moeite met meerdere dingen tegelijk doen 

Kan niet goed beginnen of ophouden met handelingen; 

komt niet op gang bij de vloeiendheidstest 

Gaat nutteloos door met dezelfde handelingen; blijft 

zelfde woord herhalen bij de vloeiendheidstest 

Stoornissen in de executieve functies 

Motorische inertie 

Motorische perseveratie 

Schatting op grond van opleidings- en beroepsniveau , Hoogbegaafd , begaafd, hoog gemid-

abstractieniveau, woordenschat, algemene ontwikkeling deld, gemiddeld , laag gemiddeld, 

en probleemoplossend vermogen verstandelijk beperkt 

Kan bij spontane spraak niet op de juiste woorden komen Woordvindingsstoornis 

Gebruikt vage en omslachtige omschrijvingen Circumlocutie 

Kan niet goed spreken of gesproken taal begrijpen Afasie 

Is niet goed in staat om correcte taal te schrijven Dysgrafie 

Kan niet goed de namen van voorwerpen noemen Dysnomie 

Kan min of meer complexe opdrachten niet goed begrij- Begripsstoornis 

pen 

Kan woorden of zinnen niet goed nazeggen 

Kan niet goed hardop woorden of zinnen voorlezen en 

begrijpen 

Kan emoties in het gezicht van anderen niet herkennen 

Kan het gedrag van een ander niet begrijpen in relatie tot 

gedachten , gevoelens en motieven van die ander 

Beseft niet dat gedrag voortkomt uit gedachten , gevoe-

lens en motieven 

Ongewenste beelden dringen zich op 

Neemt werkelijke externe objecten afwijkend waar 

Ziet, hoort , voelt dingen die er niet zijn 

Neemt kortdurend, meestal onder invloed van emotie , 

een werkelijk extern object foutief waar 

Ziet bekend persoon voor een ander aan 

Heeft een gevoel alsof de omgeving niet echt is 

Is over- of ongevoelig voor zintuiglijke prikkels 

Herhalingsstoorn is 

Dyslexie 

Beperkingen in de emotieperceptie 

Beperking in de Theory of Mind 

Beperkt vermogen tot mentaliseren 

Dwangvoorstellingen, herbelevingen 

Dis percepties 

Visuele , auditieve of somatische 

hallucinaties 

Illusoire vervalsing 

Mis identificatie 

Derealisatie 

Sensorische hyperreactiviteit of 

hyporeactiviteit 
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Tabel 2.7 Psychiatrische symptomen vaststellen (vervolg) 

Psychische functies Klachten en verschijnselen bij exploratie, observatie en Symptomen te vermelden in de 

Zelfwaarneming 

Denken: vorm 

Denken: inhoud 

testen status mentalis 
Heeft gevoel alsof hij zelf niet echt is 
Twijfelt wie hij is, of hij wel dezelfde is als eerder 

Heeft de gedachte fysiek misvormd of te dik te zijn 

Spreekt traag, heeft het gevoel dat gedachten ongeveer 
stilstaan 
Heeft weinig gedachten; hoofd is leeg 
Spreekt snel, heeft voortdurend nieuwe gedachten 
Kan niet helder denken, denkt in kringetjes 

Gebruikt zelfbedachte woorden met een eigen betekenis 
Zegt weinig, of zegt weinig met veel woorden 
Antwoordt langs de vragen heen 

Depersonalisatie 
Twijfel aan of verandering in de eigen 
identiteit 
Morfodysforie, stoornis in de 
lichaamsbeleving 
Bradyfrenie, geremd denken 

Gedachtearmoede 
Tachyfrenie, gejaagd denken 
Inefficiëntie van het denken 
Neologismen 
Alogie 
Tangentialiteit 

Onderbreekt eigen verhaal met irrelevante, onbegrijpelijke Ontsporing 
opmerkingen 
Spreekt onlogisch, onsamenhangend Incoherentie 
Stopt (even) met praten en ervaart abrupte onderbreking Gedachtestop 
in de gedachtestroom 
Springt snel van de ene op de andere gedachte, maar is Gedachtevlucht, verhoogd 
nog wel te volgen associatief denken 
Geeft een zeer letterlijke betekenis aan een abstract Concretisme 
denkbeeld 
Heeft oncorrigeerbare foutieve overtuigingen 
Heeft allesbeheersende irrationele ideeën 
Kan een overtuiging ofkrachtig verlangen niet loslaten 
Heeft zich opdringende , ongewenste gedachten 
Overpeinst , wikt en weegt voortdurend een al dan niet 
reëel probleem , zonder dat een constructieve oplossing 
wordt bereikt 

Wanen 

Overwaardige denkbeelden 
Preoccupatie 
Dwanggedachten 
Rumineren 

Moet steeds denken aan pijnlijke, onplezierige of onaan - Dwangmatig piekeren 
gename gedachten , waarvan de emotione le betekenis 
niet in verhouding staat tot het onderwerp 
Moet steeds maar twijfelen Twijfelzucht 
Heeft veel moeite met besluiten nemen , en twijfelt over Besluiteloosheid 
de juistheid van elke mogelijke beslissing 
Heeft steeds gedachten over opwindende handelingen, Dranggedachten 
die hij slechts korte tijd en met moeite kan beheer sen 
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Tabel 2.7 Psychiatrische symptomen vaststellen (vervolg) 

Psychische functies Klachten en verschijnselen bij exploratie, observatie en Symptomen te vermelden in de 

Affectieve functies 
Stemming 

Affect 

testen status mentalis 

Is abnormaal opgewekt, zichzelf overschattend 

Voelt zich somber, wanhopig, pessimistisch 

Heeft geen interesse of plezier in activiteiten 

Voelt zich hopeloos , denkt aan suïcide 

Heeft geen gevoelens meer voor zijn naasten 

Voelt zich ontstemd, wantrouwig, prikkelbaar, boos 

Voelt zich ongerust, bezorgd, gespannen , schrikachtig 

Heeft aanvallen van heftige angst 

Eufore stemming 

Sombere stemming 

Interesseverlies, anhedonie 

Suïcidaliteit 

Onthechting 

Dysfore stemming 

Angstige stemming 

Paniekaanvallen 

Is zeer angstig in situaties waaruit vluchten niet mogelijk Agorafobische symptomen 

of vernederend is 

Heeft de vrees zichzelf belache lijk te maken 

Heeft vrees voor dieren, afgesloten ruimten, hoogten, 

bloed en/ of medische handelingen 

Toont snel afwisselende emoties zonder externe aanlei-

ding 

Sociaalfobische symptomen 

Specifiek fobische symptomen 

Labiel affect 

Toont amper emoties Vlak affect 

Toont emoties die niet passen bij zij n omstandigheden, Inadequaat affect 

gedachten en hande lingen 

Somatische klachten Lichamelijke klachten en verschijnselen die passen bij een Somatische symptomen van een 

en verschijnselen 

Sociaal-

emotione le 

functies 

stemmingsstoornis stemmingsstoornis 

Lichamelijke klachten en verschijnselen die passen bij een Somatische angstequivalenten 

angststoornis 

Symptomen van de willekeurige motori sche of sensori-

sche functies die niet aan een neurologische aandoening 

kunnen worden toegeschreven 

Maakt weinig contact, begrijpt niet wat er emotioneel 

verwacht wordt, heeft meer kennis van feiten dan van 

gevoelens 

Maakt weinig oogcontact, praat te lang door over eigen 

onderwerp, gebruikt formele , letterlijke taal, heeft 

vreemde lichaamstaal ; heeft ongewone intonatie 

van de spraak 

Pseudoneurologische symptomen 

Beperkingen in empathisch 

vermogen en in sociaa l-emotionele 

wederkerigheid 

Beperkingen in sociale 

communicatie 
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Tabel 2.7 Psychiatrische symptomen vaststellen (vervolg) 

Psychische functies Klachten en verschijnselen bij exploratie, observatie en Symptomen te vermelden in de 

Conatieve functies 
Psychomotoriek 

testen status mentalis 

Toont herhaalde, niet-ritmische samentrekkingen van 

kleine spiergroepen of van grotere groepen spieren 

Maakt obscene gebaren als motorisc he tics 

Is beweging loos en spreekt niet bij helder bewustzijn 

Maakt vreemde, overdreven karikaturen van norma le 

bewegingen 

Maakt repeterende, abnormaal frequente, niet-doelge-

richte bewegingen 

Neemt spontaan en langdurig een ongewone houding 

tegen de zwaartekracht in 

Motorische t ics 

Copropraxie 

Stupor 

Motorische maniërismen 

Motorische stereotypieën 

Poseren 

Houdt door de onderzoeker aangebrachte ongewone Katalepsie 

lichaamshouding langdurig en tegen de zwaartekracht in 

vol 

Heeft lichte, gelijkblijvende weerstand tegen het in een 

andere houding plaatsen van ledematen 

Voert de tegengestelde handeling uit van wat gevraagd 

wordt, of doet helemaal niet wat gevraagd wordt 

Doet bewegingen, mimiek, spraak na 

Beweegt weinig, vertraagd of niet, voelt zich geremd 

Beweegt snel, door onrustig gevoel 

Flexibilitas cerea 

Motorisch negativisme 

Echopraxie, echom imie , echolalie 

Psychomotorische vertraging, 

vertraagde of afwezige mimiek, 

gestiek en gang, psychomotorische 

remming 

Psychomotorische versnelling, 

agitatie, hyperactiviteit 

Toont overmatige willekeurige motorische activiteit Psychomotorische hyperactiviteit 

Maakt overdreven, nadrukkelijke , dramat ische gelaatsuit- Theatrale mimiek en gestiek 

drukkingen en gebaren 

Maakt gemaniëreerde, bizarre, overdreven bewegingen Grimasseren 

der gelaatsmusculatuur , die automatisch tot stand lijken 

te komen 

Spreekt zacht en op één toonhoogte 

Spreekt hard 

Maakt herhaalde klanken of doet uitspraken die worden 

beleefd als ongewenst 

Roept obscene woorden of zinnen als vocale tics 

Herhaalt op explosieve wijze eigen woorden of zinnen 

Herhaalt voortdurend dezelfde woorden of onderwerpen 

Monotone, zachte spraak 

Luide spraak 

Vocale tics 

Coprolalie 

Palilalie 

Verbale perseveratie 

Spreekt beperkt spontaan , met korte en concrete antwoor- Spraakarmoede , mutisme 

den, of (vrijwel) helemaal niet 
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Tabel 2.7 Psychiatrische symptomen vaststellen (vervolg) 

Psychische functies Klachten en verschijnselen bij exploratie, observatie en Symptomen te vermelden in de 
testen status mentalis 

Motivatie en gedrag Gedraagt zich opdringerig, overmatig mededeelzaam , 
grensoverschrijdend 

Expansief en intrusief gedrag 

Is ongewoon energiek Overmatige energie 
Gedraagt zich zeer agressief of seksueel opdringerig, Overmatig agressief of seksueel 
zonder fatsoen gedrag 
Heeft overmatige eetlust Hyperorexie 
Is ongeïnteresseerd en sloom, komt tot niets, is passief Lethargie, initiatiefverlies, apathie, 
en onverschillig, heeft geen energie anergie 
Heeft geen eetlust, de gedachte aan voedsel is onaantrek- Anorexie 
kelijk, het heeft zijn smaak verloren, het doorslikken ervan 
vergt grote inspanning 
Gebruikt overmatig alcohol, drugs of geneesmiddelen 
of gokt, met schadelijke gevolgen, hunkert ernaar, heeft 
er steeds meer van nodig (tolerantie), kan niet stoppen 
(controleverlies), heeft last van onttrekkinsgssymptomen 

Verslavingsgedrag 

Moet herhaaldelijk dingen controleren, zinloze handelin- Dwanghandelingen 
gen uitvoeren 
Verricht steeds afwijkende seksuele handelingen , draagt Dranghandelingen 
steeds kleren van het andere geslacht, neemt veel voedsel 
in korte tijd in, forceert braken, gebruikt laxerende mid-
delen, gaat steeds stelen, brandstichten , kopen, gokken, 

haar uittrekken 
Heeft zelfmoordpoging gedaan, verwondingen bij zichzelf Impulsief gedrag 
aangebracht, geregeld woede-uitbarstingen of agressief 

gedrag gehad of gelogen 
Heeft zichzelf niet goed verzorgd en gevoed 
Heeft weinig of geen sociale contacten meer 

Zelfverwaarlozing 
Sociale teruggetrokkenheid 

Heeft veel activiteiten gestaakt vanwege psychische klach- Vermijdingsgedrag 
ten 

Persoonlijkheidstrekken volgens de DSM-5 (persoonlijkheidsstoornissen) 
Cluster A 

Cluster B 

Achterdochtig , prikkelbaar, snel gekwetst, rancuneus Paranoïde-persoonlijkheidstrekken 
Afstandelijk, gesloten , weinig emotioneel, solitair Schizoïde-persoonlijkheidstrekken 
Excentriek, zonderling, met vreemde spraak, met eigen- Schizotypische-persoonlijkheidstrek-

aardige denkbeelden ken 
Onbetrouwbaar, leugenachtig, impulsief, agressief, roeke- Antisociale-persoonlijkheidstrekken 
loos, geweten loos 
Onbeheerst , impulsief, zich leeg voelend, overmatig 

idealiserend of afwijzend 

Border! i ne-persoon I ij kheidstrekken 

Theatraal , aandacht vragend, hyperemotioneel , oppervlak- Histrionische-persoonli jkheidstrek-
kig, suggestibel ken 
Arrogant , hooghartig , met grootheidsgedachten Narcistische-persoon I ij kheid strekken 
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Tabel 2.7 Psychiatrische symptomen vaststellen (vervolg) 

Psychische functies Klachten en verschijnselen bij exploratie, observatie en Symptomen te vermelden in de 
testen status mentalis 

Cluster C Terughoudend, sociaal onhandig, geremd, contacten 

vermijdend, met gevoel tekort te schieten 

Vermijdende-persoon I ij kheid strekken 

Onderdanig , afhankelijk, besluiteloos, passief, hulpeloos , Afhankelijke -persoonlijkheidstrekken 

met minderwaardigheidsgevoel 

Dwangmatig, detaillistisch, beheerst, contro lerend, 

koppig, star, perfectionistisch 

Zie bijlage B (begrippenlijst) voor uitleg over de begrippen in deze tabel. 

3.2 Klinimetrie 

Dwangmatige-persoon lijkheids-

trekken 

In de psychiatrie gebruik je om psychiatrische stoornissen te classificeren steeds vaker gestruc-
tureerde interviews met een hoge interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Bij deze interviews neem 
je een speciële anamnese af aan de hand van zeefvragen zoals weergegeven in tabel 2.r (paragraaf 
2.2). Deze gestructureerde interviews worden voornamelijk in wetenschappelijk onderzoek 
gebruikt. Het Composite International Diagnostic Interview (CIDI, zie www.tijdschriftvoorpsy-
chiatrie.nl onder Meetinstrumenten) is ontwikkeld om door getrainde onderzoeksverpleegkun-
digen te worden afgenomen , en kan zo in epidemiologisch onderzoek gebruikt worden. Een 
ander voorbeeld is het Structured Interview for Mental Disorders (scrn, zie www.tijdschriftvoor-
psychiatrie.nl onder Meetinstrumenten) dat ontwikkeld is voor wetenschappelijk onderzoek in 
de klinische psychiatrie; de scrn wordt door psychiaters of andere getrainde professionals afge-
nomen. 
Als de diagnose gesteld is, kun je met behulp van vragenlijsten de ernst van de aanwezige klach-
ten valide en betrouwbaar vastleggen. Ook kan je bijvoorbeeld kwantificeren welke invloed de 
behandeling heeft op het beloop van de klachten. In de hoofdstukken in deel II noemen we de 
belangrijkste 'ernstinstrumenten' voor specifieke psychiatrische stoornissen. 

Kader 2.3 Psychotherapeutisch onderzoek 
In het psychotherapeutisch onderzoek (door psychiater of psycholoog) staat centraal hoe de patiënt met 
moeilijkheden of levensproblemen omgaat en op welke levensterreinen (privésfeer, werk) de problemen 
zich het meest manifesteren . Daartoe maakt de onderzoeker gebruik van alle aspecten van de psychiatri-
sche diagnostiek: de speciële , algemene psychiatrische, somatische , socia le en biografische anamnese. 
Het gaat daarbij niet alleen om het feitenrelaas, maar vooral ook om de beleving die de patiënt erbij 
heeft, toentertijd en ten tijde van het onderzoek. 
Op deze manier krijgt de onderzoeker niet alleen een indruk van de kwetsbare kanten van de patiënt, 
maar ook van diens sterke kanten, zoals de intelligentie, de sociaal-emotionele vaardigheden, de gehan-
teerde afweer- en copingmechanismen, de vaardigheid om gebruik te maken van de steun van anderen, 
de motivatie voor een behandeling, en het kunnen opbouwen van een werkrelatie. Er is ook aandacht 
voor de waarden van de patiënt, voor hoe hij zin of betekenis geeft aan zijn leven, wat hij verwacht van 
relaties en hoe hij zijn toekomst ziet. Aldus wordt de klacht verbreed en komen onderliggende per-
soon lijkheidsdynamieken , levenservaringen en levensvisies naar boven, waardoor de betekenis van de 
aanmeldingsklacht duidelijker wordt . Bij het psychotherapeutisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van 
open vragen, vragen om te reflecteren op de eigen gevoelens en gedachten, vragen over de reacties van 
anderen op de patiënt en huiswerkopdrachten als het doen van een klachtregistratie (wanneer, hoe erg, 
wat ging eraan vooraf, wat gebeurde er daarna) . De precieze vorm van het psychotherapeutisch onder-
zoek is tot op zekere hoogte afhankelijk van het gehanteerde psychotherapiemodel. 
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3.3 Psychodiagnostiek 
Door psychologen zijn veel gestandaardiseerde tests ontwikkeld om verschillende psychische 
functies betrouwbaar te meten. Bekend zijn de intelligentietests en tests om persoonlijkheids-
kenmerken vast te stellen . Ook in de psychiatrie maak je hiervan wel gebruik , bijvoorbeeld om 
te bepalen welke mogelijkheden en beperkingen er zijn voor een patiënt om een intensieve 
vorm van psychotherapie te volgen . Van toenemend belang zijn de neuropsychologische tests 
die specifieke hersenfuncties meten , zoals aandacht , perceptueel-motorische functies , geheu-
gen en taal. Subtiele afwijkingen door hersenziekten kunnen hiermee worden vastgesteld. 

3.4 Aanvullend onderzoek 
Er is geen aanvullend onderzoek beschikbaar om de diagnose van psychiatrische stoornissen te 
bevestigen . Wel is aanvullend onderzoek belangrijk om lichamelijke oorzaken van psychiatri-
sche stoornissen op te sporen. Dit geldt uiteraard vooral voor de neurocognitieve stoornissen . 
Maar ook bij andere psychiatrische stoornissen, vooral wanneer deze op latere leeftijd voor het 
eerst optreden , doe je aanvullend onderzoek om eventuele lichamelijke oorzaken op het spoor 
te komen . Om de behandeling met sommige psychofarmaca te optimaliseren , bijvoorbeeld van 
tricyclische antidepressiva , is het van belang om de bloedspiegel ervan te bepalen. Bij sommige 
psychofarmaca moeten schadelijke bijwerkingen in de gaten worden gehouden door regelmatig 
laboratoriumonderzoek. Een voorbeeld is de controle van de schildklierfunctie en nierfunctie 
bij gebruik van lithium. 
Elektro-encefalografie (eeg) kan in de psychiatrie van nut zijn om epilepsie uit te sluiten bij een 
conversiestoornis , pseudo -epileptische aanvallen , dissociati eve symptomen of verdenking op 
narcolepsie . 

3.5 Beeldvormend onderzoek van de hersenen 
Kernspintomografie {MRI: magnetic resonance imaging) van de hersenen laat structurele afwijkin-
gen zien , bijvoorb eeld cerebrale infarcten , hersenatrofie , hersentumoren of laesies van multi-
pele sclerose. Ook kan een radioactief contr astmiddel worden gebruikt. Bij een vermoeden van 
een neurologische oorzaak van een psychiatrische stoornis kan een MRI van de hersenen zin-
vol zijn . Positronemissietomografie (PET) en single photon emission computed tomography (srEcT ) 

maken het mogelijk om het metabolisme van de hersenen zichtbaar te maken . Deze functionele 
beeldvormende technieken worden gebruikt om functionele hersenstoornissen na te gaan , bij-
voorbeeld bij cerebrale ischemie . Ook zijn er neuropsychologische experimenten mee gedaan 
om cognitie ve functies als lezen , spreken en ruimte lijk inzicht te lokaliseren in de hersenen . 
Omdat PET en SPECT zeer sensitief en chemisch selectief zijn , worden ze gebruikt om de synthese 
en afscheiding van verschillende neurotransmitters te meten , bijvoorbeeld dopamine . Ook de 
dichtheid van receptoren en de bezetting van receptoren met neurotransmitters kan worden 
onderzocht met PET en SPECT, wat interessant is bij de ontwikkeling van nieuwe psychofarmaca 
en inzicht geeft in de fysiopathogenes e van veel psychiatr ische stoornissen . 
Bij functionele kernspintomografie (fMRI) wordt het zuurstofniveau in het bloed gemeten , dat 
een beeld geeft van de activiteit van bepaalde hersengebieden . Functionele kernspintomografie 
(fMRI) wordt vooral gebruikt bij wetenschappelijk onderzo ek naar neurobiologische afwijkin-
gen bij bijvoorbeeld schizofrenie , depressieve stoornis sen , bipolaire stoornissen en obsessieve-
compul sieve stoornissen. Voor het diagnostisch ond erzoek , in de dagelijkse praktijk van de 
psychiatrie , worden deze beeldvormende technieken nog niet toegepast. 
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4 Diagnose en classificatie 

De psychiatrie onderscheidt twee niveaus van diagnostiek: psychiatrische classificatie en psy-
chiatrische diagnose. 
- De psychiatrische classificatie levert een descriptieve diagnose op: een overwegend etiolo-

gisch neutrale beschrijving van symptomen zoals deze zich bij patiënten voordoen. Dit eerste 
niveau van gegevensverzameling is goed te standaardiseren . Met behulp van gestructureerde 
interviews kun je tot een betrouwbare classificatie van de psychiatrische syndromen komen. 

- De psychiatrische diagnose heeft daarnaast als doel de toestand van de patiënt te verklaren 
en te begrijpen. Daarmee kun je vervolgens komen tot een indicatiestelling voor een doeltref-
fende behandeling. De diagnose omvat niet alleen symptomen in hun samenhang en hun 
ontwikkeling, het gaat ook om de mogelijke oorzaken (lichamelijk, psychisch en sociaal) van 
de aandoening, om de sterke en zwakke kanten van de persoonlijkheid van de patiënt en zo 
mogelijk om de prognose. Verder is het van belang dat het huidige gedrag van de patiënt een 
functie kan hebben bij het in stand houden van de symptomen, maar ook bij het oplossen 
van de problemen . 

4.1 Classificatie 
Bij de classificatie worden symptomen geordend tot homogene syndromen, groepen van (dik-
wijls) samen optredende symptomen : de syndroomdiagnose. Kernsymptomen zijn met enige 
zekerheid gekoppeld aan een specifieke psychiatrische stoornis; facultatieve symptomen maken 
het beeld van een stoornis volledig, maar zijn niet richtinggevend voor een bepaalde stoornis. 
Zo behoren somberheid en anhedonie tot de kernsymptomen van een depressieve stoornis. 
Facultatieve symptomen zijn bijvoorbeeld moeheid en slaap-waaksymptomen: die hoeven niet 
noodzakelijkerwijs aanwezig te zijn om van een depressieve stoornis te kunnen spreken. 
Idealiter is een classificatie gebaseerd op de etiopathogenese en de prognose van het ziekte-
beeld. Omdat deze in de psychiatrie doorgaans nog niet met zekerheid zijn vast te stellen, 
berusten de huidige classificatiesystemen grotendeels op syndroomdiagnosen. Je spreekt dan 
van een descriptieve classificatie : classificatie die voornamelijk bestaat uit een beschrijving van 
de symptomen ('Wat is er aan de hand?'). 
Een categoriale classificatie gaat uit van een kwalitatief onderscheid tussen gezondheid en 
ziekte . Een dergelijk classificatiesysteem bestaat uit duidelijk te onderscheiden categorieën die 
elkaar niet overlappen . Elke categorie heeft kenmerkende symptomen. 
Een dimensionale classificatie beschouwt ziekte als een uitsluitend kwantitatief afwijkende 
variant van gezondheid. De aandoening wordt geplaatst op een continuüm (dimensie): onder of 
boven een afgesproken grenswaarde spreek je van een psychiatrische stoornis . Ook de andere 
takken van de geneeskunde kennen dimensionale classificaties , zoals die voor hypertensie. 
In de psychiatrie hanteer je op dit moment categoriale classificatiesystemen. Dit is vooral voor 
de klinische praktijk gemakkelijk: het komt tegemoet aan onze natuurlijke neiging om 'dingen' 
te onderscheiden van elkaar : de patiënt is hetzij wel , hetzij niet ziek. Toch is het in de meeste 
gevallen niet waarschijnlijk dat er natuurlijke grenzen bestaan tussen psychische gezondheid 
en ziekte. 
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4.2 Diagnostic and statistica/ manual of mental disorders (DSM) 
Rond 1900 werd in Europa een lijst opgesteld van alle doodsoorzaken . Deze 
lijst werd uitgebreid tot de International statistica! classification of diseases, 
injuries and causes of death (1co) en wordt regelmatig gereviseerd door de 
World Health Organization (wHo). 
Uit onvrede over dit classificatiesysteem publiceerde de American Psychi-
atrie Association (APA) in 1952 de Diagnostic and statistica! manual of mental 
disorders (osM). Zowel de ICD- als de osM-classificatiesystemen waren meer 

Pas in de 6e druk 
van de 1co in 1948 
kregen psychiatrische 
stoornissen een eigen 
hoofdstuk. 

gebaseerd op etiologische theorieën, zoals de psychoanalyse, dan op empirisch verkregen gege-
vens . Vanaf de 3e druk van de osM, de osM-111 (1980) en de roe druk van de ,co, de 1co-ro (1992) 
is hierin verandering gekomen . De classificaties zijn sindsdien grotendeels descriptief van aard 
en gebruiken veelal expliciete classificatiecriteria, die in onderzoeken gevalideerd zijn. 
In de huidige versie van de DSM, de DSM-5 (2013), zijn de psychiatrische stoornissen bij volwas-
senen verdeeld in 17 categorieën, elk onderverdeeld in een groot aantal afzonderlijke psychiatri-
sche stoornissen . Van deze specifieke psychiatrische stoornissen geeft de DSM-5 in operationele 
definities steeds de kernsymptomen en de facultatieve symptomen , het minimaal verplichte 
aantal symptomen , en vaak ook de minimumduur van de symptomen . Daarnaast vermeldt de 
osM-5 de somatische aandoeningen die invloed kunnen hebben op het gestoorde psychische 
functioneren en/of de behandeling. Eveneens wordt aangegeven of er aanwijzingen zijn voor 
bepaalde psychosociale spanningsbronnen die van belang zijn voor de diagnose , de behande-
ling of de prognose . Tot slot kan de mate van sociaal en fysiek disfunctioneren worden vastge-
legd met behulp van de World Health Organization Disability Assessment Scale, de WH0DAS-2. 
Voor de codering van de classificaties volgens de osM-5 worden de coderingen van de 1co-9 of 
de 1co-ro gebruikt. 

4.3 Diagnose 
In tegenstelling tot de classificatie is de psychiatrische diagnose niet te standaardiseren. Naast 
de psychiatrische anamnese, het status-mentalisonderzoek, de somatische anamnese, en het 
somatische onderzoek is vaak aanvullend onderzoek nodig om een diagnose te kunnen stellen , 
en kan de reactie op behandeling van diagnostisch belang zijn . De diagnostiek resulteert in een 
geïntegreerd, samenhangend beeld van de psychiatrische stoornis : 
- een inventarisatie van welke betekenis de symptomen hebben voor de patiënt en diens naas-

ten en hoe zij die symptomen beleven (het verhaal van de patiënt: 'Waar gaat het over?'); 
- een omschrijving van de fase van ontwikkeling, ernst , complicaties en uitbreiding van het 

ziektebeeld; 
- een beschrijving van etiologische en pathogenetische factoren die, eventueel in interactie met 

elkaar , hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van de psychiatrische stoornis ; 
- factoren die van invloed kunnen zijn op het te verwachten beloop van de psychiatrische stoor-

nis; 
- de specifieke functies die door het ziektebeeld verstoord zijn alsmede de invloed die dat heeft 

op het functioneren op relevante levensgebieden; 
- wanneer van toepassing: een taxatie van risico op gevaar voor patiënt zelf of anderen of op 

schade ; 
- de factoren die de te verwachten effecten van behandeling beïnvloeden en daarom van belang 

zijn bij indicatiestelling voor de behandeling. 
De beschrijving van de etiopathogenetische factoren omvat zowel beschermende factoren als 
factoren die ziektebevorderend werken. 

49 
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4.4 Differentiële classificatie 
Psychiatrische stoornissen worden van elkaar onderscheiden door specifieke symptomen en 
patronen van symptom en. Maar veel symptomen kunnen bij meerdere stoornissen voorkomen . 
Een voorbeeld hiervan is het symptoom somberheid: 
- in eerste instantie doet somberheid denken aan een depressieve-stemmingsstoornis ; 
- maar somberheid afgewisseld door ontremming en euforie doet een bipolaire-stemmings-

stoornis vermoeden ; 
- als een patiënt voldoet aan de criteria voor een depressieve stoornis en gelijktijdig angstsymp-

tomen heeft, leidt dat tot de classificatie depressieve stoornis met angstige spanning ; 
- depressiesymptomen in combinatie met ernstige angstklachten die op de voorgrond staan , 

wijzen vermoedelijk op een angststoornis (niet op een depressieve-stemmingsstoornis). 
Bij de uiteindelijke vaststelling van de hoofdclassificatie is sprake van een hiërarchie: het uit-
sluiten van belangrijkere psychiatrische stoornissen met dezelfde symptomen. De volgorde 
van de hoofdstukken in deel II van dit boek (de hoofdstukken over de groepen psychiatrische 
stoornissen) sluit op deze hiërarchie aan . Je moet wel bedenken dat de patiënt , naast de psychi-
atrische stoornis waarvoor hij in behandeling komt , ook aan andere psychiatrische stoornissen 
kan lijden , eventueel geheel of gedeeltelijk in remissie . Zo kan dementie gepaard gaan met een 
depressieve stoornis , kan schizofrenie gecompliceerd worden door een obsessieve-compulsieve 
stoornis , kan een depressieve stoornis voorafgegaan zijn door een gegeneraliseerde-angststoor-
nis , en kan een stoornis in het gebruik van alcohol het gevolg zijn van een sociale-angststoornis. 
Het algoritme in figuur 2.1 is bedoeld als hulpmiddel voor de hoofdclassificatie zonder eventu-
ele tegelijkertijd bestaande andere psychiatrische stoornissen uit te sluiten . 
Het komt regelmatig voor dat een psychiatrische stoornis (nog) niet met zekerheid is vast te 
stellen . Aan de hand van de belangrijkste kenmerken die op de voorgrond staan , wordt dan een 
voorlopige classificatie toegekend : de werkdiagnose . De mogelijke andere classificaties die nog 
niet vastgesteld of uitgesloten kunnen worden , leiden tot het formuleren van een differentiële 
classificatie. 

Kader 2.4 Voorbeeld van een psychiatrische diagnose en classificatie 

Diagnose 
36-jarige, gehuwde vrouw met matig ernstige depressieve stoornis, met vooral angst , insomnia, gewichts -
verlies en agitatie ; sinds 8 maanden ; derde episode met tussendoor onvolledig herstel; eerste episode op 
18e jaar. Depressieve en bipolaire-Il-stoornissen in de familie . Mogelijke etiologische factoren : overlijden 
vader toen ze 10 jaar was; geen duidelijke aanleiding ; onderhoudende factor : relatieproblemen . Vermij-
dende en afhankelijke persoonlijkheidstrekken . Bij een eerdere episode was er sprake van suïcidegedach-
ten , maar zijn er geen suïcidepogingen geweest. Momenteel staat suïcidaliteit niet op de voorgrond . 

Classificatie volgens de DSM-5 
Depressieve stoornis , recidiverend , matig ernstig , met angstige spanning ; codering volgens ICD-9-CM : 
296 .32. 

Differentiële classificaties 
Bipolaire-Il-stoornis (296 .89) ; persisterende depressieve stoornis (300 -4); gegeneraliseerde-angststoor-
nis (300 .02) . 
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Figuur 2 .1 Stroomschema voor vaststellen hoofdclassificatie 

1 Stoorniss en va n de cogniti eve, affectieve of cona tieve functies 
2 Klinisch relevante lijdensd ruk of beperkinge n in het funct ioneren 

Zijn beide aanwezig? 

! Ja 
Stap 1 
Zijn de be langrij kste symp tomen een of mee r 
van de volgende? 
- bewustzijnsdali ng 
- aandachtsstoornis 
- oriëntatiesto ornis 
- stoornis in de perceptueel-motorische func t ies 
- gehe ugenstoornis 
- taals toornis 
- stoornis in de executieve functies 
- stoornis in de sociaal-cognitieve functies 

Stap 2 
Zijn de belangrijkste sym ptomen een of meer 
van de volgende? 
- hal lucinaties 
- wanen 
- gedesorganisee rd spreken 
- gedesorganiseerd gedrag 
- katatoon ged rag 

l Nee 

Stap 3 
Zijn de belangrijkste symptomen een of meer 
van de volgende? 
- euforie 
- prikkelbaarheid 
- verhoogde energie 
- sombe re stemmi ng 
- interesseve rlies 
- anhedonie i Nee 

Stap 4 
Zijn de belangrijkste symptomen een of meer 
van de volgende? 
- angst of vrees 
- paniek 

i Nee 

Stap 5 
Zijn de belangrijkste symptomen een of meer 
van de volgende? 
- obsessies 
- compulsies of ander repetitief gedrag 

! Nee 

Stap 6 
Betreft het een emotionele reactie op een ernstige 
stressfactor? ! Nee 

Stap 7 
Zijn de belangrijkste symptomen een of meer 
van de volgende? 
- stoornis in het autobiografische geheugen 
- ervaringen van onwerkelijkheid 

! Nee 

Stap9 
Zijn de belangrijkste symptomen een of meer 
van de volgende? 
- onbeheerst, schade lijk gedrag 
- overmatig en schadelijk gebruik van een 

of meer middelen ! Nee 

Stap 10 
Zijn de belangrijkste symptomen een of meer 
van de volgende? 
- stoornis in de ontwikkeling vanaf de kindertijd 
- stoornis in de persoonlijkheid vanaf de adolescentie 

Nee 

Ja -
Ja -

Geen psychiatrische stoornis 

Hoofdclassificatie: neurocognitieve stoornis 
(hoofdstuk 7) 

Hoofdclassificatie: psychosespectrum stoorni s 
(hoofdstuk 8) 

Ja ---+ Hoofdclassificatie : bipolaire- of depre ssiev e-stemming sstoornis 
(hoofdstuk 9 en 10) 

Ja - Hoofdclassificat ie: angststoornis 
(hoofdstuk 11) 

Ja Hoofdclassificatie : obsessieve-compul s ieve of verwant e stoornis 
- (hoofdstuk 12) 

Ja Hoofdclassificatie : psychotrauma - of stressorgerelateerde s toorni s 
- (hoofdstuk 13) 

Ja -
Ja -
Ja -
-

Hoofdclassificatie: dissociatiev e stoorn is 
(hoofdstuk 14) 

Hoofdcla ssificatie is een van de volgende : 
- somatisch-symptoomstoorni s of verwante stoornis 

- eetstoornis 
- slaap•waakstoornis 
- seksuele disfunctie 

- genderdysforie 
(hoofdstuk 15-19) 

Hoofdclassificatie : gedragsstoornis 
(parafiele stoornis of impulsbeheersingsstoornis)of 

middelgerelateerde of vers lavingsstoornis 
(hoofdstuk 20 en 21) 

Hoofdclass ificatie: persoonlijkheidsstoorn is 
of 

neurobiologi sche ontwikke lingsstoornis 
(hoofdstuk 22 en 23) 



52 Deel I Psychiatrische ziekteleer 

Literatuur 

American Psychiatrie Association (2014). Beknopt overzicht van de criteria DSM-5: Nederlandse vertaling 
van de desk reference to the diagnostic criteria from DSM-5. Amsterdam: Boom. 

American Psychiatrie Association (2014). Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen ( DSM-5). 
[Diagnostic and statistica! manual of mental disorders, fifth edition]. Amsterdam: Boom. 

Hengeveld, M.W. (2014). Gids voor de huisartsenpraktijk: DSM-5. Amsterdam: Boom. 
Hengeveld , M.W., Beekman, A.T.F, Beerthuis, R.J., Hoekstra, L., Marle, H.J.C. van, Naarding, P., e.a. 

(2015). Richtlijn psychiatrische diagnostiek. Utrecht: De Tijdstroom Uitgeverij . 
Hengeveld, M.W., & Schudel, W.J. (2003). Het psychiatrisch onderzoek (3e dr.). Utrecht: De Tijdstroom 

Uitgeverij. 



3 Etiopathogenese 
p Etiopathogenese en het stresskwetsbaarheidsmodel 
3.2 Neurobiologie van normaal en pathologisch psychisch functioneren 
3.3 Neurobiologische correlaten van psychische functies en psychiatrische symptomen 
3-4 Psychologie van normaal en pathologisch psychisch functioneren 





3.1 Etiopathogenese en het stresskwetsbaarheids-
model 
Kees van Heeringen, Kees Kooiman, Stephan Claes, Aartjan Beekman, 
Greet Vanaerschot, Bernard Sabbe, Gilbert Lemmens en Ton van Ba/kom 

r Psychische processen en hun neurobiologische correlaten 
2 Stresskwetsbaarheidsmodel 
3 Stresskwetsbaarheidsmodel in de klinische praktijk 

3.r Materiewetenschappelijke benadering 
3.2 Betekeniswetenschappelijke benadering 

4 Conclusie 



56 Deel I Psychiatrische ziekteleer 

Samenvatting 
- Het psychisch fu nct ioneren en disfunctioneren vormt zich vanuit een complex samenspe l van 

genetische aanleg en omgevingsfactoren. 
- Neurobiologische processen en psycholog ische processen (intrapsychische en interpersoonlijke 

processen) beïnvloeden elkaar wederzijds: 
- cerebrale processen vormen het correlaat van al ons psychische functioneren; 
- cerebrale processen kunnen psychische klachten en verschijnselen veroorzaken, en kunnen 

ontregeld raken door het gebruik van psychoactieve stoffen , of door somatische ziekten elders 
in het lichaam; 

- interpersoonlijke ervaringen kunnen de hersenstructuur en -functie tijdelijk of blijvend beïnvloe-
den , waardoor de psychische mogelijkheden van het individu veranderen . 

- De complexe dynamiek tussen neurobiologische structuur en psychisch functioneren ontwikkelt 
zich - en kan dus ook ontsporen - door invloeden van binnenuit, of van buitenaf , of door inter-
actie tussen binnen en buiten . Deze etiopathogenese van psychiatrische stoornissen kan goed 
begrepen worden door gebruik te maken van het stresskwetsbaarheidsmodel. 

- Het uitgangspunt in het stresskwetsbaarheidsmodel is de situatie waarin iemand moet reageren 
op omstandigheden die voor hem bedreigend of anderszins belastend zijn . Stressoren zijn levens-
gebeurtenissen die in ieders leven voorkomen . De wijze waarop iemand omgaat met de stressor , 
wordt coping genoemd . Psychiatrische stoornissen kunnen ontstaan als iemand er niet in slaagt 
op een aangepaste wijze om te gaan met een of meerdere stressoren , oftewel als de coping tekort-
schiet. 

Psychische processen en hun neurobiologische correlaten 

Het psychische functioneren en disfunctioneren vormt zich vanuit een complex samenspel 
van genetische aanleg en omgevingsfactoren. Neurobiologische en psychologische processen 
beïnvloeden elkaar wederzijds . Daardoor is de relatie tussen cerebrale en psychische processen 

niet eenduidig . 
Dergelij ke correlaten bestaan voor alle normale 
en patholog ische psychische functies. Hoewel 

Cerebrale processen vormen per definitie het correlaat 
van al ons psychische functioneren: als iemand spreekt , 
zullen er zich tegelijk veranderingen voordoen in zijn 
dominante frontale cortex. Deze veranderingen zijn niet 
de 'oorzaak ' van het spreken: ze gaan ermee samen . 

cognitie ve, affectieve en conatie ve funct ies 
afzonderl ijke cerebrale correlaten hebben , 
worden ze in de hersenen tegelijkertijd geïnte-
greerd. Cerebrale processen kunnen behalve gezonde proces-

sen ook psychisch disfunctioneren en psychiatrische 
symptomen veroorzaken. De hersenstructuur en hersenfunctie zijn dan bepalend en begren-
zen de mogelijkheden van het individu. Een voorbeeld is een frontotemporale dementie die ver-
oorzaakt dat mensen van karakter veranderen en ontremd raken, waardoor ze overmatig kopen 
en eten, en seksueel ongeremd gedrag vertonen. Cerebrale processen kunnen ook ontregeld 
raken door het gebruik van psychoactieve stoffen, waardoor bijvoorbeeld hallucinaties geïndu-
ceerd worden, of door somatische ziekten elders in het lichaam, die apathie en depressiviteit 
kunnen veroorzaken. 
Interpersoonlijke ervaringen kunnen de hersenstructuur en -functie tijdelijk of blijvend beïn-
vloeden, waardoor de psychische mogelijkheden van het individu veranderen. De neuronale 
circuits in de hersenen zijn bij de geboorte slechts ten dele aangelegd en ontwikkelen zich in 
de loop van het leven. Vroege ervaringen , zoals de kwaliteit van de vroege moeder-kindrelatie, 
maar ook ervaringen in het latere leven kunnen leiden tot functionele en structurele veranderin-
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gen in de hersenen. Vroegkinderlijke stress kan, via een hoog cortisolgehalte, blijvende struc -
turele veranderingen veroorzaken in de hippocampus . Deze hippocampusafwijkingen blijken 
geassocieerd te zijn met symptomen van bijvoorbeeld een depressieve stoornis. 
We geven twee voorbeelden van de complexe dynamiek tussen neurobiologische structuur en 
psychisch functioneren. Het eerste voorbeeld gaat over de invloed van leefomgeving en sociale 
ervaringen op het risico op het ontstaan van psychische problemen. Niet-westerse immigranten 
lopen een significant verhoogd risico op de ontwikkeling van een psychosespectrumstoornis als 
ze wonen in wijken waar hun eigen etnische groep maar een klein deel van de bevolking uit-
maakt. Maar in wijken met een grote etnische verscheidenheid is de incidentie niet significant 
hoger bij immigranten in vergelijking met autochtonen. Een mogelijke verklaring is dat leven 
in een wijk met een grote etnische verscheidenheid de blootstelling aan discriminatie minder is 
en de negatieve invloed ervan kan verminderen . 
Een tweede voorbeeld van de complexe wisselwerking tussen neurobiologie en psychisch func-
tioneren is een geval van gen-omgevingsinteractie: alleen onder invloed van specifieke ervarin-
gen komen bepaalde pathologische genen tot expressie. Kinderen met genetische deficiënties 
in het monoamineoxidase- A-gen (MAO-A-gen) (met lage MAO-A-activiteit als gevolg) die vroeg-
kinderlijke mishandeling hebben meegemaakt , lopen significant meer risico om antisociaal 
gedrag te ontwikkelen dan kinderen zonder deze deficiëntie. Maar zonder de sociale context van 
vroegkinderlijke mishandeling blijken de twee groepen (genetisch bepaalde lage, versus hoge 
of normale MAO-A-activiteit) niet significant te verschillen in de ontwikkeling van antisociaal 
gedrag. Deze gegevens doen vermoeden dat een genetisch bepaalde hoge MAO-A-activiteit, voor 
mishandeling-geïnduceerde veranderingen in de hersenen beschermt. 
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Uit deze voorbeelden blijkt waarom de ene persoon na -----------------" 
een gebeurtenis in de omgeving (wonen in een buurt 
met een bepaalde etnische verscheidenheid, vroegkin-

De etiopathogenese van psych iatri sche stoor -
nissen kan goed begrepen worden door gebru ik 
te maken van het stres s kwet s baa rheid s mode l. derlijke mishandeling) een psychiatrische stoornis ont- '-....._ _______________ _, 

wikkelt en de andere niet. 

2 Stresskwetsbaarheidsmodel 

Het stresskwetsbaarheidsmodel is gebaseerd op observaties dat ook na extreme stressoren niet 
bij iedereen een psychopathologische reactie ontstaat. Blijkbaar veroorzaakt niet alleen een 
stressor deze reactie , maar is er ook kwetsbaarheid die bepaalde personen voorbeschikt om 
psychiatrische stoornissen te ontwikkelen wanneer zij met de stressor geconfronteerd worden. 
Deze kwetsbaarheid is aangeboren (bijvoorbeeld een chromosoom Q22-deletie) , maar kan ook 
ontstaan door ervaringen in de kindertijd (zoals fysieke of emotionele verwaarlozing of mis-
bruik) oflater in het leven (zoals een chronische somatische ziekte). 
Deze aangeboren en verworven determinanten bepalen de kwetsbaarheid van een individu en 
gaan gepaard met een individuspecifiek symptoomniveau. Deze kwetsbaarheid is op zich onvol-
doende om psychopathologische reacties uit te lokken . Hiervoor is blootstelling aan een stres-
sor nodig. Uit het model volgt dat hoog kwetsbare personen onder invloed van relatief lichte 
stressoren psychiatrische stoornissen zullen ontwikkelen , terwijl personen met een lage kwets-
baarheid ook nog onder hoge stress goed blijven functioneren . Het stresskwetsbaarheidsmodel 
is weergegeven in figuur 3.1.r. 
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Figuur 3.1. 1 Het stresskwet sbaarheidsmodel 

Aangeboren en verworven 
determinanten bepalen: 

kwetsbaarheid 

1 
lndividuspecifiek 
symptoomniveau 

Stressor 
(aard, aantal, 

intensiteit) > Verandering van 
i nd ividukarakteristiek 

symptoomniveau 
-----+ 

Ontstaan 
psychiatr ische 

stoornis 

Overschrijding 
kritieke 
waarde 

Geen 
psychiat rische 

stoornis 

Iemands kwetsbaarheid is niet levenslang even groot , doordat blootstelling aan stressoren 
iemands kwetsbaarheid kan beïnvloeden. Daardoor kan er op bepaalde tijdstippen in iemands 
leven meer of minder stress nodig zijn om een psychiatrische stoornis te veroorzaken. 
Als de omgang met stressfactoren succesvol is, zal het symptoomniveau de kritische waarde 
niet overschrijden en blijft een individu in evenwicht. Anders kan zich een psychiatrische stoor-
nis ontwikkelen . In een psychotherapie werk je bijvoorbeeld aan het verbeteren van copingvaar-
digheden van een persoon waardoor zijn kwetsbaarheid vermindert, terwijl een somatische of 
psychiatrische stoornis juist de kwetsbaarheid van iemand tijdelijk of blijvend kan vergroten . 

3 Stresskwetsbaarheidsmodel in de klinische praktijk 

In de praktijk verzamelen we bij het onderzoeken van de patiënt specifieke informatie over 
risicofactoren waarvan uit onderzoek bekend is dat ze geassocieerd zijn met een psychiatrische 
stoornis . Informatie over temporele verbanden tussen de verschillende componenten en het 
optreden van de stoornis leiden tot een hypothese over de etiologie en de pathogenese bij deze 
unieke patiënt. We spreken met opzet over een hypothese om te benadrukken dat het niet om 
een deterministische verklaring van de stoornis gaat , maar om een verklaring volgens de beste 
gegevens die op het moment van de diagnostiek voorhanden zijn, en die verworpen kan worden 
als er nieuwe gegevens beschikbaar komen . 
Bij het onderzoek naar het ontstaan en persisteren van de stoornis wordt getracht om de onder-
linge dynamiek en betekenis van de risicofactoren te begrijpen , zodat zij gebruikt kunnen wor-
den in de diagnostiek en behandeling . Om het denken te ordenen , denken we in termen van 
kwetsbaarheid en stress . Binnen dit stresskwetsbaarheidsmodel hanteert de psychiater in de 
dagelijkse praktijk twee benaderingen van psychiatrische stoornissen : de betekeniswetenschap-
pelijke en de materiewetenschappelijke benadering (zie ook hoofdstuk r, paragraaf 3). 
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Figuur 3.1.2 De HPA-as 
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H PA-as: hypothalamic-pituitary-adrenal axis (hypothalam us-hypofyse-bijnieras) 

Bij blootstelling aan acute stressoren wordt in de nucleus paraventricularis van de hypothalamus corticotropine-

'releasing' hormoon (CRH) gesecreteerd, dat via de CRH-1-receptor ter hoogte van de hypofysevoorkwab leidt tot 

verhoogde aanmaak van adrenocorticotroop hormoon (ACTH). Samen met CRH wordt arginine vasopressine 

(argipressine: AVP) vrijgemaakt, dat via de AVP-1b-receptor de werking van CRH versterkt. ACTH komt in de perifere 

bloedbaan terecht, wat leidt tot een verhoogde afscheiding van cortisol uit de schors van de bijnieren. Zoals vele 

biologische systemen is ook de H PA-as voorzien van een automatische negatieve feedback. Cortisol remt de aanmaak 

van CRH op het niveau van de hypofyse, de hypothalamus, en ook via de hippocampus , door zich te binden aan de 

glucocorticoïdreceptoren (G R) en mineralocorticoïdreceptoren (M R). 

3.1 Materiewetenschappelijke benadering 
Op fysiologisch vlak ontstaat na stress activatie van de HPA-as (hypothalamic-pituitary-adrenal 
axis: de hypothalamus-hypofyse-bijnieras) (zie figuur 3-1.2). 
Stimulatie van deze hypothalamus-hypofyse-bijnieras leidt tot een toegenomen productie van 
glucocorticoïden (vooral cortisol) en dientengevolge een activatie van specifieke gebieden in 
de hersenen , zoals de hippocampus en de amygdala , 
die rijk zijn aan glucocorticoïdreceptoren. De functie 
van de dorsolaterale prefrontale cortex wordt daarbij 
onderdrukt, waardoor bewust gecontroleerde cognitieve 
activiteit verschuift naar automatische , onbewuste vor-
men van reageren die bepaald zijn door vroege condi-
tioneringen en die ten tijde van de stress een adequate 
coping waren. 

\.. 

Dit mechanisme verklaart deels de persoonlijk -
heidsont wikk eling (oude conditioneringen), en 
is de psychobiologische idee achter de training 
van m ilitai ren , politiemensen en brandweer-
lieden in omgaan met acute crisissituaties 
(nieuwe conditioneringen aanleren). 
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Activatie van de glucocorticoïdreceptoren leidt ook tot een toename van brain-derived neurotrop-
hic factor (BDNF), die cellulaire groei en synaptische veranderingen bevordert . Stressgebonden 
activatie leidt op deze fysiologische manier tot neuroplastische veranderingen en bevordering 
van het langetermijngeheugen, waardoor we kunnen leren van stress veroorzakende gebeurte-
nissen. 
Blootstelling aan een extreme psychotraumatische of chronische stressor kan daarentegen een 
pathofysiologisch effect hebben . Dit soort blootstelling geeft een verhoogd risico op psychia-
trische stoornissen. De kans op overleving wordt vergroot door goed georiënteerd te zijn op 
bedreigende omstandigheden . Daarom gaat acute stress gepaard met een verminderd vermo-
gen om plezier te zoeken en te ervaren en met verminderde eetlust , voedselinname , seksuele 
activiteit en slaap, door onderdrukking van betrokken hersenfuncties en -gebieden. Als dit sys-
teem ontregeld raakt, kunnen deze oorspronkelijk adaptiereacties door functionele verstoring 

Veel onderzoeken hebben verlies van hippo-
campale synapsen en een verminderd hip-
pocampaal volume aangetoond na meerdere 
depressieve episoden. 

van betrokken structurele corticosubcorticale netwerken 
overgaan in symptomen van psychiatrische stoornissen , 
zoals een depressieve stoornis , een angststoornis of een 
posttraumatische-stressstoornis . 
Neurobiologische factoren spelen een belangrijke rol 
in het verband tussen enerzijds genen of misbruik en 

anderzijds kwetsbaarheid . Structurele kenmerken van de hersenen zijn in belangrijke mate 
erfelijk bepaald . Daarenboven kunnen stressoren neurotoxische effecten hebben , waarvoor hip-
pocampale en in mindere mate prefrontale neuronen gevoelig zijn. 
Stress kan dus littekens op de hippocampus achterlaten , die de kwetsbaarheid doen toenemen , 
waardoor de kans op terugval groter wordt met iedere episode. Ook de prefrontale cortex, en 
vooral de anterieure cingulair e cortex, kan gevoelig zijn voor neurodegeneratieve effecten van 
verlengde blootstelling aan hoge corticoïdenspiegels . Op functioneel vlak kan de combinatie 
van stress en kwetsbaarheid zo leiden tot een verminderd hippocampusafhankelijk autobiogra-
fisch geheugen en tot verminderde prefrontale cognitieve controle. 

3.2 Betekeniswetenschappelijke benadering 

Kwetsbaarheid 
De kwetsbaarheid van een persoon bepaalt wat die persoon aankan, en vaak dus ook of hij een 
stressor als zodanig ervaart , respectievelijk: of die persoon tot een gezonde vorm van coping 
in staat is. Een van de determinanten die kwetsbaarheid bepalen , is de veerkracht. Veerkracht 
is deels aangeboren en deels verworven . Een aangeboren factor die veerkracht bepaalt , is tem-
perament: is iemand optimistisch van aard en denkt hij de problemen die op zijn pad komen 
aan te kunnen , of onderschat hij zijn eigen mogelijkheden en is hij steeds voorbereid op het 
ergste wat zou kunn en gaan komen? Een aangeleerde factor is bijvoorbeeld een reactiepatroon 
ontwikkeld tijdens de opvoeding : hoe ging men in het gezin van oorsprong om met tegenslag? 
Een veilige hechting in de jeugd gaat gepaard met een positief zelfbeeld , goede emotieregulatie-
vaardigheden (mogelijkheid tot zelftroost) en het vertrouwen dat anderen beschikbaar zijn . Dit 
biedt bescherming tegen stressfactoren . 
Binnen verschillende psychologische tradities zijn modellen ontwikkeld die de vorming van 
iemands persoonlijkheid en dus ook van zijn kwetsbaarheid (en veerkracht) begrijpelijk maken. 
Voor de psychiatrie kunnen belangrijke kwetsbaarheidsfactoren zijn: genetische factoren , ont-
wikkelingsfactoren , persoonlijkheid , ouderlijk gedrag en opvoedingsstijl , sociale systemen 
waarvan iemand deel uitmaakt en in het bijzonder het gezinssysteem , de mate van sociale 
steun , economische status, lichamelijke ziekten , en levenservaringen . 
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Stressoren 
Levensgebeurtenissen zijn stressoren die in ieders leven voorkomen. Meestal denken we bij 
zulke stressoren aan verlieservaringen, zoals scheiden, werkloos worden, geconfronteerd wor-
den met ziekte van jezelf of anderen, of het overlijden van een dierbare. Soms kunnen stresso-
ren chronisch aanwezig zijn, bijvoorbeeld: chronische somatische ziekten, langdurig bestaande 
geldzorgen ofhuisvestingsproblemen , de aanwezigheid van een gehandicapt kind, of partnerre-
latieproblemen. Je spreekt dan ook wel van daily hassles oftewel dagelijkse zorgen . 
Maar ook positieve levensgebeurtenissen kunnen stress geven. Denk aan verhuizen en ver-
bouwen, van baan veranderen, trouwen of gaan samenwonen, zwanger zijn en bevallen. Ver-
der blijkt dat je niet alleen externe gebeurtenissen, maar ook interne fenomenen als stressor 
kunt ervaren, bijvoorbeeld interoceptieve sensaties zoals hartkloppingen, pijn op de borst of 
benauwdheid, maar ook: verlangens , verwachtingen, fantasieën of driften die gepaard gaan met 
een onbehaaglijk gevoel. 

Stress als gepercipieerde bedreiging 
Het moet worden beklemtoond dat stressoren nooit op zichzelf stresserend zijn: dit blijkt uit 
grote interindividuele verschillen (wat voor de één zeer stresserend is, is het voor een ander 
veel minder) en intra-individuele verschillen (wat voor een persoon op een bepaald ogenblik 
stressvol is, is dat op een ander moment veel minder) in reactie op eenzelfde stressor. Het is 
dus de betekenis die iemand eraan geeft , die bepaalt of die persoon iets als stressor ervaart. En 
dan vooral wanneer die persoon de situatie als bedreigend waarneemt en evalueert. Stress hangt 
dus samen met de individuele , hoogstpersoonlijke evaluatie van de belastende of bedreigende 
situatie. Dit is een evaluatie door taxatie van de situatie en van zijn copingvaardigheden: de 
subjectieve mogelijkheden waarover iemand beschikt om het hoofd te bieden aan een stressor . 

Sociale omgeving : steun of stressor? 
Inzichten over pathogene interpersoonlijke en sociale interacties vinden we in de systeemtheo-
retische modellen. De mens functioneert in allerlei sociale systemen , zoals het gezin, de fami-
lie, de buurt, het werk, verenigingen en nog ruimer, een bepaalde maatschappij met al haar 
regels, gewoonten en cultuur, die alle een invloed hebben op zijn psychologisch functioneren 
en disfunctioneren en het ontstaan en het verloop van psychiatrische stoornissen . 
Sociale relaties kunnen een belangrijke bron voor steun zijn, maar zij zijn soms ook een bron 
van spanning, bijvoorbeeld wanneer een echtpaar van elkaar vervreemd is maar ook niet los kan 
komen van elkaar, of op een heel ander niveau, wanneer er sprake is van affectieve verwaarlo-
zing van kinderen in het gezin of van kinderen die elkaar langdurig onderling pesten . 

4 Conclusie 

Samengevat gaat het bij de etiopathogenese om de dynamische wisselwerking tussen risico-
en protectieve factoren gedurende het leven van de ongeboren vrucht tot volwassen individu. 
Noch uitsluitend de genen , noch uitsluitend de omgeving alleen is bepalend 
voor het uiteindelijke fenotype, zij het gezond of ziek. Het stresskwetsbaar-
heidsmodel is wetenschappelijk goed onderbouwd en biedt de mogelijkheid 
genetische , neuroanatomische, neuropsychologische , psychologische en 
sociale gegevens te integreren . 

Neurobio logische en 
psychische processen 
zijn twee kanten van 
dezelfde meda ille. 
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Bij vrijwel alle psychiatrische stoornissen gaan ontstaan en terugval gepaard met stresserende 
levensgebeurtenissen. Het stresskwets baarheidsmodel legt uit waarom niet iedereen die zulke 
stresseren de gebeurtenissen meemaakt, ziek wordt, en biedt daardoor de mogelijkheid voor-
spellingen te doen over het risico van ziekte. 
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Samenvatting 
- Structurele en functionele veranderingen in de hersenen kunnen zich uiten in de vorm van symp-

tomen van psychiatrische stoornissen. 
- In de complexe anatomie van de hersenen worden netwerken onderscheiden waarin zintuiglijke 

informatie, herinneringen en toekomstvoorspellingen gecombineerd worden teneinde zinvolle 
betekenis aan deze informatie te geven. 

- De meeste symptomen , zoals stoornissen in waarneming, denken, motivatie en persoonlijkheid, 
houden verband met veranderingen in deze netwerken . 

- De prikkeloverdracht tussen de neuronen in de netwerken gebeurt door middel van neurotrans-
missie; serotonine , noradrenaline , dopamine en GABA-glutamaat zijn het meest betrokken bij 
psychiatrische stoornissen . 

- Psychiatrische stoornissen zijn etiologisch complexe stoornissen: ze ontstaan door het samenspel 
van een aantal genetische varianten en omgevingsomstandigheden. 

- Het aandeel van genetische factoren , technisch vervat onder de term erfelijkheid, verschilt sterk 
tussen psychiatrische stoornissen. 

- De autismespectrumstoornis , ADHD, schizofrenie en de bipolaire stoornissen hebben een 
geschatte erfelijkheid van 70% of hoger. 

- Tussen de bipolaire stoornissen en schizofrenie bestaat een sterke genetische correlatie. 
- Omgevingsinvloeden, zoals de blootstelling aan een psychotrauma op jonge leeftijd, kunnen de 

expressie van genen sterk beïnvloeden via epigenetische mechanismen. 

Inleiding 

Terwijl de psychiater in de dagelijkse praktijk meestal niet direct te maken heeft met de her-
senen , is kennis van de neuroanatomie en neurofysiologie onontbeerlijk voor inzicht in de 
stoornissen van psychische functies. Bewijs van de lokalisatie van functies in de hersenen wordt 
geleverd door de veranderingen in cognitieve , affectieve en conatieve functies bij schade ter 
hoogte van bepaalde locaties. Bijvoorbeeld bij frontale letsels: de waarneming blijft intact , maar 
het onder controle houden en het plannen van gedrag zijn gestoord. Zo ook hangen bepaalde 
symptomen van schizofrenie samen met veranderingen ter hoogte van de temporale her-
senkwab. Hoofdstuk 3.3 van dit leerboek beschrijft vele andere verbanden tussen al dan niet 
gelokaliseerde hersenfuncties en symptomen van psychiatrische stoornissen. 
Behalve dat het inzicht geeft in de symptomen van psychische functies , draagt onderzoek van 
de functionele organisatie van het centrale zenuwstelsel in toenemende mate bij tot het begrip 
van fysiologische mechanismen aan de basis van psychologische processen . Therapeutische 
vooruitgang in de farmacotherapie en andere behandelingen van psychiatrische stoornissen 
zal geboekt kunnen worden door de ontwikkeling van interventies die ingrijpen op specifieke 
locaties in neuroanatomische netwerken . Dergelijke netwerken bestaan , in het algemeen, uit 
delen van de cortex, subcorticale structuren en verbindende witte-stofbanen . Elektrische en che-
mische processen staan in voor de informatiedoorstroming in deze netwerken . 

2 Functionele neuroanatomie voor de psychiatrie 

Psychiatrische stoornissen gaan gepaard met veranderingen in de structuur en functie van het 
centrale zenuwstelsel. De meeste psychiatrische symptomen, zoals stoornissen in het geheu-
gen , taal, waarneming , denken , stemming, motivatie en persoonlijkheid, houden verband met 
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veranderingen in corticale functies ; de prefrontale cortex speelt daarbij een essentiële rol. In de 
prefrontale cortex worden zintuiglijke informatie , herinneringen en toekomstvoorspellingen 
gecombineerd om zinvolle betekenis aan die informatie te geven en dus emotionele reacties 
te bepalen , als motivatie voor gedragsconsequenties. De prefrontale cortex is dus de kern van 
deze beknopte beschrijving van functionele neuroanatomie . Maar om zijn functies te vervullen 
is de prefrontale cortex rijkelijk verbonden met andere hersenstructuren in structurele en func-
tionele netwerken. Helaas zijn de prefrontale cortex en deze netwerken ook erg kwetsbaar, wat 
kan leiden tot functionele en structurele veranderingen. 
De hersenen vormen een uitermate complex orgaan, met vele tientallen miljarden hersencellen 
en hun vertakte uitlopers , de dendrieten, in de grijze hersenschors en in subcorticale structu-
ren. In de witte stof verzorgen axonen, de gemyeliniseerde uitlopers van neuronen, de infor-
matieoverdracht tussen hersenschorsgebieden. De grijze stof bevat voornamelijk neuronen , die 
instaan voor informatieverwerking. 
Elk neuron staat met (soms duizenden) andere hersencellen in verbinding via axonen en synap-
sen. Neuronen zijn het belangrijkste onderdeel van de grijze stof, die terug te vinden is in de 
hersenschors (cortex) en subcorticale structuren . 

2.1 Structuur en organisatie van de cortex 
De schors van de grote hersenen wordt in beide hersenhelften onderverdeeld in de pariëtale , 
temporale , occipitale en frontale kwabben: door sulci en gyri. De pariëtale kwab wordt voorna-
melijk ingenomen door de somatosensorische schors. Ook bevinden zich hier gebieden betrok-
ken bij visuele informatieverwerking . De temporale 
kwab bestaat uit een mediaal en een lateraal deel. Het 
mediale deel huisvest de hippocampus en amygdala . 
Diep in de tem porale kwab ligt de insu la, waarin zin-
tuiglijke en emot ionele inform atie worden gebundeld. 
De frontale kwab is onderverdeeld in gebieden die ener-
zijds betrokken zijn bij motorische functies (primaire, 
premotorische en supplementair motorische schors, 
brocagebied) en anderzijds bij prefrontal e cognitieve 
functies (voornamelijk in de dorsolaterale en ventro-
mediale prefrontale cortex met inbegrip van de anteri-

De prefrontale corte x ontvangt informatie over 
de uitwendige wereld en de inwendige psy-
chische toestand. Na cognitieve integratie en 
verwerking van deze informatie worden in de 
prefrontale cortex , en meer specifiek de (pre)-
supplementaire motorische cortex, motorische 
reacties gepland en gecontroleerd. De prefron-
tale corte x kan deze rol alleen vervullen door 
nauwe samenwerking met subcorticale structu-
ren. Hiertoe bestaan structur ele netwerken. 

eure cingulaire cortex en de orbitofrontale cortex). Informatie uit sensorische gebieden komt 
in de prefrontale cortex samen. Daarenboven ontvangt de prefrontale cortex informatie over 
de interne psychische toestand , bijvoorbeeld over emotionele en motivationele kenmerken, via 
nauwe connecties met limbische structuren , zoals de amygdala en de hippocampus , en met 
de hypothalamus en andere subcorticale gebieden die betrokken zijn bij autonome reacties op 
prikkels . De ventrale en dorsale gebieden zijn hierbij nauw met elkaar verbonden en vormen 
het neuronale substraat voor emotionele en cognitieve interacties. 

2.2 Structurele netwerken 
Een eerste belangrijk structureel netwerk is het limbische systeem, dat corticale en subcorti-
cale structuren verbindt (zie figuur 3.2.r). Hypothalamus , hippocampus , amygdala en nucleus 
accumbens maken er deel van uit. Verbindingen zijn er met het autonom e zenuwstelsel , het 
endocriene stelsel en het beloningssysteem . De functies van het limbisch systeem betreffen 
geheugen , leren , emoties en motivatie. De verbindingen tussen de prefrontale cortex en deze 
subcorticale structuren maken het mogelijk dat cognitieve , emotionele en fysiologische proces-
sen geïntegreerd deel uitmaken van de psychiatrische stoornis. LeDoux beschreef op basis van 
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zijn onderzoek naar angst een eenvoudig twee-banenmodel , waarbij zintu iglijke informat ie de 
amygdala bereikt via een directe thalamische weg, of via een omweg: lang s de prefrontale cortex 
en hippocampus . De thalamus is een tussenstation bij het doorgeven van zintuiglijke inform a-
tie naar hogere corticale gebied en . Op die manie r kunn en we snel en onbewust op gevaarsinfor-
matie reageren , waarna de initiël e emotionel e reacti e aangepa st kan worden op basi s van gede-
tailleerd e conceptuele en contextuel e informatie langs de omweg. De hippocampus combine ert 
hierbij informatie uit diverse zintuigen tot coher ente beelden in het autobiografisch e geheugen . 
Onderdrukking of aanpassing van de onmidd ellijke emotionele reactie kan dus verstoord zijn 
bij letsels of functievermindering ter hoogt e van de hippocampu s en de prefrontale cortex, zoals 
dat gezien wordt bij bijvoorbe eld de borderlin e-persoonlijkh eidsstoorni s en depre ssieve stoor-
nissen . 

Figuur 3.2.1 Directe en indirecte routes binnen het limbische systeem betrokken bij de 
angstrespons 
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Doo r de snelle directe route via de tha lamus naar de laterale nucleus van de amygdala wordt een automa tische fysieke 
en gedragsres pons gegeneree rd (light or flight), en parallel daaraan wordt via de langzame indirecte route via hogere 
corticale gebiede n de eerde r ingezet te respons aangepast aan de meer gedetai lleerde beschikbare informatie over 
de situatie. Ook geheugen represe ntat ies kunnen via de hippoca mp us de amygdala bereiken, wat van belang is voor 

contextuele informatie. 
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De nucleus accumbens en het ventrale tegmentale gebied, verbonden door de mesolimbische 
baan, maken deel uit van een structureel netwerk , dat het beloningssysteem huisvest. Stimula-
tie van het beloningssysteem door een middel is een belangrijke eerste stap bij de ontwikkeling 
van afhankelijkheid van dit middel. Herhaalde inname van het middel zal daarop leiden tot 
functionele en structurele veranderingen in het centrale zenuwstelsel , zich uitend onder vorm 
van hunkering naar het middel en verlies van controle , wat verslaving zal onderhouden. Een 
mesocorticale baan verbindt het ventrale tegmentale gebied met de cortex en is betrokken bij 
schizofrenie , meer specifiek bij negatieve symptomen zoals initiatiefverlies en vlak affect. De 
nucleus accumbens maakt deel uit van het striatum , dat op zich weer een onderdeel is van de 
basale ganglia. 
Alhoewel aandoeningen van de basale ganglia vooral motorische symptomen geven , zijn deze 
kernen ook betrokken bij psychiatrische stoornissen , zoals de depre ssieve stoornis en de obses-
sieve-compulsiev e stoorni s. Het netwerk van cortex en basale ganglia heeft de psychomotoriek 
en de selectie van cognities en gedrag als belangrijke functie , waarbij bekrachtiging sleren een 
rol speelt. Specifieke hersengebieden in het corticostriatothalamocorticale netwerk worden door 
diepe-hersenstimulatie (deep brain stimulation, DBs) geremd als behandeling van psychiatrische 
stoornissen zoals de obsessieve-compulsi eve stoorni s en depressieve stoorniss en . 

2.3 Functionele netwerken 
In tegenstelling tot organen zoals het hart , m et een dynamische anatomi e en slechts één fun c-
tie, hebb en de hersenen een vaste structuur maar een rijke functionalit eit. Voor de functionele 
organi satie zijn er dynam ische netwerken , zoals het terugvaln etwerk, het centraal- executieve 
netwerk en het saliëntien etwerk (figuur 3.2.2). 

Figuur 3.2.2 Drie functionele netwerken (Nekovarova e.a., 2014) 
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Het terugvalnetwerk (DMN: default mode network: een taak-negatief netwerk) bestaat uit een ver-
zameling (vooral mediale) frontale en pariëtale hersengebieden , die met elkaar communiceren 
via lange witte-stofbanen. Deze gebieden deactiveren tijdens doelgerichte activiteit en zijn actief 
in rusttoestand, wat een toestand van dagdromen en in zichzelf gericht zijn weerspiegelt. Sero-
tonine is een belangrijke neurotransmitter in het terugvalnetwerk. Functionele verbindingen 
in dit netwerk zijn sterker bij depressieve stoornissen, wat zich klinisch kan uiten als piekeren , 
en kan normaliseren bij behandeling met bijvoorbeeld antidepressiva of transcraniële magne-
tische stimulatie . 
Ook de activiteit in het centraal-executieve netwerk (cEN) is gestoord bij de depressieve stoornis. 
Het centraal-executieve netwerk is, in tegenstelling tot het terugvalnetwerk, een taak-positief 
netwerk en de activiteit in dit netwerk correleert negatief met de activiteit in het terugvalnet-
werk. Het centraal-executieve netwerk omvat onder meer de dorsolateraal-prefrontale cortex en 
(meer laterale) pariëtale corticale gebieden . Het speelt een sleutelrol in aandacht , werkgeheu-
gen, cognitieve controle en besluitvorming , waardoor vermindering van de connectiviteit in het 
centraal-executieve netwerk tijdens depressie-episoden bij kan dragen tot cognitieve klachten . 
Het saliëntienetwerk is een derde functioneel netwerk, waarin de insula en de anterieure cin-
gulaire cortex betrokken zijn en dat geactiveerd wordt in de context van pijn en emoties, zoals 
bij de posttraumatische-stressstoornis. Er zijn aanwijzingen dat structurele veranderingen in 
het saliëntienetwerk , namelijk een verlies van grijze stof in insula en anterieure cingulaire cor-
tex, een gemeenschappelijk neurobiologisch substraat voor psychiatrische stoornissen uitma-
ken . Voor heel wat psychiatrische symptomen is daarenboven een relatie met veranderingen in 
functionele connectiviteit aangetoond. Zo staat verstoorde emotieregulatie in verband met een 
verminderde connectiviteit in het centraal-executieve netwerk in vergelijking met het saliëntie-
netwerk. De sterkte van neuronale verbindingen wordt bepaald door dynamische moleculaire 
kenmerken , die de connectiviteit in netwerken flexibel aanpassen aan cognitieve noden . 

3 Neurotransmissie 

De prikkeloverdracht tussen de neuronen in de netwerken gebeurt door middel van neuro-
transmissie . Er zijn veel verschillende neurotransmitters bekend , maar serotonine , dopamine 
en noradrenaline zijn het meest betrokken in de behandeling van psychiatrische stoornissen . 

3.1 Serotonine (5-hydroxytryptamine: 5-HT) 
Het verband tussen het serotoninesysteem en psychiatrische stoornissen zoals angststoor-
nissen en depressieve stoornissen wordt sinds de ontdekking van serotonerge antidepressiva 
intensief bestudeerd . Serotonine wordt geproduceerd in de cellen van de rostrale en caudale 
raphekernen. Deze cellen hebben projecties naar nagenoeg alle hersengebieden , waaronder een 
aantal dat belangrijk is voor de pathofysiologie van depressieve stoornissen , zoals de prefrontale 
cortex, de cortex cinguli , de thalamus , de hypothalamus , de hippocampus , de amygdala en de 
basale ganglia. 
Tryptofaan, een essentieel aminozuur dat enkel via de voeding kan worden aangeleverd , wordt 
door tryptofaanhydroxylase omgezet in 5-hydroxytryptofaan (5-HTP) en vervolgens gedecar-
boxyleerd tot 5-hydroxytryptamine (5-HT). De afbraak gaat via monoamineoxidase (MAO) en 
aldehydedehydrogenase naar 5-hydroxyindolzuur (5-H1AA). Minstens 13 verschillende pre- en 
postsynaptische receptoren voor SHT zijn geïdentificeerd . De belangrijkste die in verband zijn 
gebracht met de pathofysiologie van depressieve stoornissen zijn de 5-HT-ra/d- , de 5-HT-2a/c- en 
de 5-HT-3-receptoren (zie figuur 3.2.3). 
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Figuur 3.2.3 Serotonerge neuronen 
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Wat zijn momenteel de voornaamste bevindingen over de rol van 5-HT bij psychiatrische stoor-
nissen zoals een depressieve stoornis? Onderzoek toont aan dat afbraakproducten van 5-HT 
zoals het 5-HIAA gedaald zijn in de liquor cerebrospinalis van patiënten met een depr essieve 
stoornis , en wellicht nog lager zijn bij suïcidale personen . Dit wijst dus op een daling van de 
5-HT-activiteit in de hersenen bij patiënt en met een depressieve stoorni s. Ook de experimenten 
met tryptofaandepleti e sluiten hierbij aan . Wanneer je proefpersonen voeding geeft waarin het 
essentiële aminozuur tryptofaan ontbreekt , leidt dit tot een daling van de 5-HT-concentratie in 
de hersenen met ongeveer 40% , wat bij gezonde vrijwilligers resulteert in een daling van de 
stemming. Bij twee derde van de patiënten die door selectieve serotonineheropnamer emm ers 
(selective serotonin-reuptake inhibitors: ssR1's) hersteld waren van een depressieve stoornis , ont-
stonden op die manier opnieuw depressieklachten. 
Receptorond erzoek is een andere belangrijke bron van informati e over de functie van het 
5-HT-systeem bij depressieve stoornissen. Een van de best bestudeerd e receptoren is de 5-HT-Ia-re-
ceptor. Toediening van stoffen die deze receptor stimuleren, bijvoorbeeld ipsapirone , leidt tot 
het vrijkomen van hormonen zoals prolactine en cortisol. Dit gebeurt minder bij patiënten met 
een depressieve stoornis , wat wijst op een hypofunctie of downregulatie van postsynaptische 
5-HT-Ia-receptoren bij de depressieve stoornis . Ook onderzoek met positronemissietomogra-
fie (PET) toont aan dat de 5-HT-Ia-receptorbinding gedaald is bij depressieve stoornissen. Het 
gaat daarbij om de postsynaptische receptoren , maar ook om de presynaptische inhibitorische 
5-HT-Ia-receptoren op het soma van de 5-HT secreterende cellen in de raphekernen. 
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3.2 Dopamine (DA) 
Het antipsychotische effect van klassieke antipsychotica als chloorpromazine en haloperidol, 
dat in de jaren vijftig van de vorige eeuw per toeval werd ontdekt , bleek toegeschreven te kun-
nen worden aan hun blokkerende werking op de dopamine D2-receptor . Zo ontstond de klas-
sieke hypothese over de fysiopathologie van schizofrenie als een disfunctie van de neurotrans-
missie door dopamine. In dopaminerge neuronen wordt uit tyrosine door tyrosinehydroxylase 
dihydroxyphenetylamin (oorA) aangemaakt , en dit wordt met behulp van DOPA-decarboxylase tot 
het actieve DA omgebouwd . De afbraak geschiedt via monoamineoxidase (MAO) en aldehydoxy-
dase tot DOPAC, vervolgens via COMT tot homovanillinezuur . Er zijn vier belangrijke dopaminerge 
projectiesystemen in de hersenen : 
- nigrostriataal : dopaminerge cellen in de substantia nigra die projecteren naar het striatum; 
- mesocorticaal : dopaminerge cellen in het ventrale tegmentale gebied (vTA) die projecteren 

naar de prefrontale hersenschors; 
- mesolimbisch: dopaminerge cellen in het ventrale tegmentale gebied die projecteren naar het 

voorste deel van de gyrus cinguli , de nucleus accumbens en andere delen van het limbische 
systeem; 

- tubero-infundibulair : dopaminerge cellen in de hypothalamus die projecteren naar de 
hypofyse . 

Aangenomen wordt dat antipsychotica hun antipsychotische effect uitoefenen door een blok-
kade van D2-receptoren in het limbische systeem. Hun nadelige effecten op de motoriek (extra-
piramidale effecten) ontstaan door blokkade van D2-receptoren in het striatum, hun soms nade-
lige effecten op het cognitieve functioneren ontstaan mede door invloed op de projectie naar de 
prefrontale schors, en hun neuro -endocriene effecten (verhoging van prolactinespiegels) treden 
op door het antagoneren van de projectie naar de hypofyse (zie figuur 3.2-4). 
In haar oorspronkelijke vorm stelt de dopaminehypothese van schizofrenie dan ook dat de posi-
tieve symptomen van de ziekte een gevolg zijn van een hyperactiviteit van het mesocorticolim-
bische dopaminerge systeem, dus de banen die starten vanuit het ventrale tegmentale gebied . 
Maar de negatieve en cognitieve symptomen worden op deze wijze niet verklaard en klassieke 
antipsychotica zijn ook niet effectief in het bestrijden van deze symptomen . Ze zijn waarschijn-
lijk een afspiegeling van een verminderde glutaminerge en dopaminerge activiteit in de pre-
frontale cortex en daarmee gepaard gaande verminderde projectie naar subcorticale gebieden 
(striatum , hippocampus) . 

3.3 Noradrenaline 
De belangrijkste noradrenerge kern in de hersenen is de locus coeruleus , die op de bodem 
van het vierde ventrikel in het achterste deel van de pons ligt. Noradrenaline wordt in de nora-
drenerge neuronen uit dopamine gesynthetiseerd onder invloed van dopamine-bèta-hydroxylase. 
Noradrenaline wordt in de cel gemetaboliseerd onder invloed van monoamineoxidase (MAO) en 
buiten de cel door catechol-O-methyltransferase (coMT). De uitlopers van de noradrenerge neu-
ronen gaan naar alle delen van de hersenen , de hersenstam en het ruggenmerg . 
Er zijn twee soorten receptoren: de alfa- en bèta-receptoren . Clonidine , een a 2 -receptoran-
tagonist, wordt gebruikt bij het bestrijden van onttrekkingssymptomen bij stoornissen in het 
gebruik van een opioïde . Antidepressiva zoals de tricyclische antidepressiva en venlafaxine rem-
men de heropname van noradrenaline (zie figuur 3.2.5). 
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Figuur 3.2.4 Dopaminerge neuronen 
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De cellichamen van dopaminerge cellen liggen in (1) het ventrale tegmentale gebied (VTA), (2) de substantia nigra 
en (3) de hypothalamus. Dopamine (DA) wordt in de hersenen in twee stappen gesynthetiseerd uit het aminozuur 
tyrosine. Eerst wordt tyrosine door tyrosinehydroxylase omgezet in L-dopa, en dat wordt op zijn beurt onder invloed 
van dopadecarboxylase omgezet in dopamine. Dopamine wordt opgeslagen in vesikels, klaar voor exocytose. Er zijn vijf 
verschillende subtypen van de dopaminereceptor geïdentificeerd. Evenals de andere monoaminen wordt dopamine in 
de cel gemetaboliseerd door monoamineoxidase (MAO) en buiten de cel door catechol-0-methyltransferase (COMT). 
Het is van belang op te merken dat sommige dopamineneuronen presynaptisch naast D,- ook 5-HT,. -receptoren 
hebben. Als deze auto- , respectievelijk heteroreceptoren gestimuleerd worden , inhiberen ze het vrijkomen van 
dopamine in de synaptische spleet. 

3.4 Gamma-aminoboterzuur (GABA) en glutamaat 
Gamma-aminoboterzuur (GABA) en glutamaat hebben respectievelijk een inhiberende en excite-
rende werking. Ze zijn betrokken bij de prikkeloverdracht van 75 tot 90% van alle zenuwcellen 
en werken snel, via receptorafhankelijke ionkanalen. Als ze zich hechten aan hun receptor, 
verandert de prikkeldrempel van de cel binnen milliseconden. Ketamine is een antagonist van 
de belangrijkste glutamaatreceptor, N-methyl -D-aspartaat {NMDA), waarvan de snelle antidepres-
sieve en antisuïcidale werking wordt onderzocht. Het ontstaan van angststoornissen houdt ver-
band met een verandering in de gevoeligheid van GABA-receptoren. Via deze receptoren oefenen 
benzodiazepinen hun anxiolytische effect uit. 
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Figuur 3.2.5 Noradrenerge neuronen 
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De cellichamen van de noradrenerge neuronen liggen in de locus coeruleus in de hersenstam. Van daaruit zijn er 

wijdverbreide projecties in het brein en in het ruggenmerg. Noradrenaline (NA) wordt in drie stappen gesynthetiseerd 

uit tyrosine , via tyrosinehydroxylase, decarboxylase en dopamine- ~-hydroxylase, waarna het in de vesikels wordt 

opgeslagen klaar voor exocytose. Er zijn negen verschillende subtypen van de noradrenalinereceptor geïdentificeerd. 

Noradrenaline wordt in de cel gemetaboliseerd onder invloed van monoamineoxidase (MAO) en buiten de cel door 

catechol-0-methyltransferase (COMT). 

4 De genetische kenmerken van psychiatrische stoornissen 

Wat de grondwet van de Verenigde 
Staten ook moge beweren, mensen 
worden niet gelijk geboren. Vanaf de 
conceptie is een individu drager van 
een genoom dat in hoge mate zal 
bepalen hoe de bevruchte eicel, in 
continue interactie met de omgeving, 
zal uitgroeien tot een uniek individu. 

4.1 Erfelijkheid 

Elke twee individuen vertonen op miljoenen plaatsen gene-
tische verschillen die zullen maken dat hun organisme op 
andere manieren interageert met de talloze omgevingsfactoren 
waarmee het te maken krijgt. Uit die interactie ontstaan alle 
specifieke karakteristieken van het individu, zowel de lichame-
lijke als de psychische. Ook de vatbaarheid voor psychiatrische 
stoornissen zoals schizofrenie, stemmingsstoornissen, angst-
stoornissen en verslavingsproblematiek resulteert uit een com-
plex samenspel van genetische variaties en de daarop inspe-
lende omgevingsomstandigheden. 

Als een aandoening (gedeeltelijk) door genetische factoren wordt veroorzaakt, verwacht je dat 
het risico erop in bepaalde families hoger ligt dan in de algemene bevolking. Met andere woor-
den, je kunt dan veronderstellen dat een eerstegraadsverwant van iemand met deze aandoening 
zelf ook meer kans maakt om ziek te worden in vergelijking met een willekeurig individu uit de 
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bevolking. Dit is bij de mees te psychiatrisc he stoornissen inderdaad het geval. Zo heef t een kind 
van een schizofrene ouder ongeveer 10-15% kans om zelf schizofrenie te ontwikkelen, terwij l de 
prevalentie van de aandoening in de algemene bevolking klassiek geschat wordt op o,8% . Een 
kind van twee schizofrene ouders heeft een risico dat oploopt tot 50%, net zoals een eeneiige 
tweelingbroer- of zu s van ieman d me t schizofrenie . 
Een verhoogde familia le kwetsbaarheid is vanze lfspreken d onvoldoen de bewijs voor he t belang 
van genen, aangezien ook gedeelde omgevingsfactoren hiervoor verantwoor delijk kunnen 
zijn . Om het relatieve belang van genen en van omgevingsomstan digheden in deze verhoog de 
kwetsbaarhei d te onderzoeken , wordt tweeling- en adoptieonderzoek uitgevoerd. Op basis van 
dergelijk onderzoek kun je dan de heritabiliteit berekenen . Heritabi liteit beschrijft de mate 
waarin genetische verschillen variaties in kenmerken tussen individuen veroorzaken. Een 
overzicht van de geschatte heritabiliteit van de meest voorkomende psychiatrische stoornissen 
wordt gegeven in figuur 3.2.6 . 
Globaal gezien zijn de autismespectrumstoornis, ADHD , 

schizofrenie en bipolaire stoornissen sterk genetisch 
bepaalde aan doeningen, met een geschatte erfelijkheid 
van 70% of hoger. Een aantal andere aan doeningen , 
zoals de depressieve stoornis, mid delgerelateer de en 
verslavingsstoornissen, angststoornissen , en trauma-
en stressorgerelateerde stoornissen, vertoont een lagere 
erfelijkheid , wat dus een ruimere rol voor omgevings-
factoren betekent. 

4.2 Genen 
De laatste tien jaar tracht men met omvangrijk genoom-
breed onderzoek (genome wide association studies: GWAs), 
waarbij men een half miljoen tot anderhalf miljoen 

r 

Ondanks de indrukwekkende toename in de 
kennis van de humane genetica blijft het tot 
nog toe moeilijk om genetische factoren die 
de aanleg voor psychiatrische stoornissen 
verhogen , precies in kaart te brengen, ook 
bij aandoeningen met een hoge erfelijkheid 
zoals de bipolaire stoornissen en schizofrenie . 
De voornaamste reden is dat het hier gaat 
om etiologisch complexe aandoeningen, 
die ontstaan door het samenspel van een 
aantal genetische varianten, die elk op zich 
een eerder beperkt effect hebben , en van 
omgevingsomstandigheden . 

Figuur 3.2.6 Erfelijkheid van de meest voorkomende psychiatrische stoornissen 
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Figuur 3.2.7 Genoom breed onderzoek (genome wide association studies: GWAS): 
Manhattan-plot 
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Manhattan-plot van de tot op heden grootste gehele-genoomassociatieonderzoek binnen de psychiatrie , waarbij 34.241 

patiënten met schizofrenie ('cases') en 45.604 gezonde controles zijn geïncludeerd. Op de x-as is de chromosomale 

positie te zien, en op de y-as de significantie van de (genoom brede) associat ie (-log1o(P)), waarbij hoe groter de 

waarde op de y-as, hoe groter de associatie. De horizontale rode lijn laat zien waar genoombrede significantie begint. 

Alle groene wybertjes representeren onafhanke lijke genoom brede significa nte associaties. De meest opvallende 

en significante bevinding is die op chromosoom 6, een locus waar ook de genetische code voor het MHC (major 

histocompatibility complex) ligt, wat betrokken is bij verworve n immun itei t ; deze bevinding roept dus de vraag op of bij 

schizofrenie (disregulatie van) de verworven immuniteit een rol speelt. 

Bron: Schizophrenia Working Group of the Psychiatrie Genomics Consortium , 2014 

genetische varianten bestudeert bij duizenden individuen, de vraag te beantwoorden welke 
genen hierbij nu precies betrokken zijn . De resultaten van dit onderzoek is zeker niet eendui-
dig. Een voorbeeld van de grootste GWAS tot nu toe, die bij schizofrenie, is weergegeven in figuur 
3.2.7. De varianten die uit verschillende GWAS naar voren komen , zijn niet dezelfde, en ze heb-
ben allen een klein effect op de kans om de aandoening te ontwikkelen , met relatieve risico 's die 
typisch tussen 1,1 en 1,3 liggen. Bovendien zijn bijna alle geassocieerde varianten gelokaliseerd 
in niet-coderende gebieden van het genoom, zodat het onduidelijk is op welke manier ze func-
tioneel bijdragen tot een verhoging van het risico. Het zou kunnen dat deze varianten toch een 
onbekend effect op de expressie van nabijgelegen genen hebben , ofwel dat ze merkers zijn voor 
nabijgelegen maar nog niet geïdentificeerde functionele varianten. 
Ondanks deze beperkingen tekenen er zich toch enkele interessante patronen af. Zoals uit 
figuur 3.2.7 blijkt, identificeerde de GWAS bij schizofrenie kandidaatgenen die een invloed uit-
oefenen op de werking van het immuunsysteem, vooral genen uit het major histocompatibility 
complex (MHc) op chromosoom 6. Ook genen die relevant zijn voor de glutamaatneurotrans-
missie , lijken betrokken bij deze aandoening. Daarnaast is er een rol weggelegd voor genen die 
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ionkana len in de neuronen regu leren. Het gen dat codeert voor een subtype van calciumkana-
len, het CACNAic-gen, wordt zowel met schizofrenie als met bipolaire stoornissen geassocieerd. 
Ook andere 'ionkanaa lgenen ', zoals ANK3, lijken betrokken bij bipolaire stoornissen . Wanneer 
deze gegevens bevestigd worden , beteken t dit dat bipolaire stoornissen tenminste gedeeltelijk 
ondergebracht kunnen worden bij de groep van 'kanaa l pathologieën', waarin ook een aantal 
neurologische syndromen terug te vinden is, zoals episodische ataxie en fami liale hemip legi-
sche migraine. Gemeenscha ppelijk bij deze ziektebeelden lijken het plots optreden de karakter 
en een zekere posi tieve reactie op anti-epileptische medicatie. 
Uit onderzoek blijkt verder dat verschillen de genen de aanleg voor zowel bipolaire stoornissen 
als voor schizofrenie beïnvloeden . Dit wijst erop dat beide soorten stoornissen, hoewel ze kli-
nisch te onderscheiden zijn, neurobiologisch minstens gedeeltelijk met elkaar overlappen . Uit 
onderzoek dat een aantal GWAs-onderzoeken bundelt, blijkt dat er inderdaad een hoge geneti-
sche correlatie bestaat tussen beide soorten stoornissen . Anderzijds is het genetische verband 
tussen de bipolaire stoornissen en de depressieve stoornissen eerder matig, en bestaat er tus-
sen schizofrenie en de autismespectrumstoornis maar een zwak genetisch verband. Dit soort 
gegevens leidt tot een bijsturing van ons denken over de verhouding tussen de verschillende 
psychiatrische stoornissen. 

4.3 Gen-omgevingsinteracties 
Genen en omgevingsomstandigheden interageren voortdurend bij het ontstaan van psychiatri-
sche stoornissen. Het onderzoek naar gen-omgevingsinteracties staat nog in de kinderschoe-
nen, en veel beloftevolle bevindingen blijken moeilijk repliceerbaar. Hier volgt één concreet 
voorbeeld van zo'n interactie, vooral hoe een genetische variant in het gen dat codeert voor het 
serotoninetransporter eiwit (sERT) interageert met negatieve levensgebeurtenissen bij het ont-
staan van een depressieve stoornis . 
De serotoninetransporter wordt bestudeerd in de neurobiologie van de depressieve stoornis 
omdat blokkade van deze receptor door antidepressiva de symptomen van deze aandoening 
doet verminderen. In de promoterregio van het SERT-gen is een bijzondere variatie terugge-
vonden. Een sequentie van 44 baseparen is daar bij ongeveer 60% van de kopieën van het gen 
aanwezig (de lange vorm of 1-vorm) en bij de overige 40% afwezig (de korte vorm of s-vorm). 
Initiële experimenten hebben bewezen dat dit polymorfisme een effect heeft op de efficiëntie 
van de transcriptie van het gen, waarbij de 1-vorm leidt tot meer aanmaak van SERT. Dragers 
van één of twee kopieën van de korte vorm scoren hoger op persoonlijkheidskenmerken zoals 
neuroticisme (stressgevoeligheid). Dragers van twee kopieën van de korte vorm blijken kwets-
baarder voor het ontwikkelen van een depressie-episode, maar enkel wanneer ze blootgesteld 
worden aan een aantal negatieve levensgebeurtenissen (zie figuur 3.2.8). 

4.4 Epigenetica 
Naast variaties in de DNA-structuur van (de promoterre-
gio van) genen kunnen ook andere factoren de expressie 
van genen in belangrijke mate beïnvloeden . Genen kun-
nen aan- of uitgeschakeld worden door epigenetische 
elementen, bijvoorbeeld door het binden van methyl-
groepen (methylatie) op bepaalde kritische domeinen in 
de promoterregio van het gen. Dergelijke epigenetische 
factoren zijn relevant voor de fysiopathologie van psy-
chiatrische stoornissen. 

Mensen die aan een vroeg psychotrauma wer-
den blootgesteld, vertonen ter hoogte van de 
hippocampus een verhoogde methylatie en een 
lagere expressie van het gen dat codeert voor 
de glucocorticoïdenreceptor, die een cruciale rol 
speelt in de negatieve feedback van de hypotha -
lamus-hypofyse-bijnieras (HPA-as: hypothalamic-
pituitary-adrenal axis). 
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Figuur 3.2.8 Een voorbeeld van een gen-omgevings interactie 
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Deze figu ur too nt hoe de kans op een depr essie-epi sode toeneem t in fun ctie van het aant al stressvo lle 

levensgebeurt enissen tijden s de laatste vijf jaar, maar ook in funct ie van de geneti sche achtergrond . Bij dragers 

van één kopie van de korte vorm van het SERT-polymorfism e (s/ 1), en nog meer bij dragers van twee kopieën 

ervan (s/s ) is er een zeer duidelijk verband tu ssen de kans op een depr essie-episode en bloot stelling aan meer 

st ressvoll e levensom standigheden . Bovendien is hun kans op een depre ssieve stoorni s ook hoger wann eer ze als 

kind zijn blootge steld aan psychotraumati sche ervarin gen (early life st ress) . Dit is dus een voor beeld van een gen-

omgevingsi nter actie 

Bron: Caspi e.a., 2003 

Het methylatiepatroon dat vroeg in het leven wordt vastgelegd, blijft levenslang persisteren , en 
bepaalt mede de reactiviteit van de HPA-as op stressoren. Bij de posttraumatische-stressstoornis 
zien we een toegenomen gevoeligheid van de glucocorticoïdenreceptor en een sterkere nega-
tieve terugkoppeling binnen de HPA-as. Ook de methylatie van andere genen die cruciaal zijn 
voor de neurobiologie van psychiatrische stoornissen , zoals het gen dat codeert voor de brain 
derived neurotrophic fa ctor (BDNF), wordt beïnvloed door vroeg psychotrauma. Dergelijke bevin-
dingen kunnen helpen om beter te begrijpen wat de neurobiologische gevolgen zijn van vroeg 
psychotrauma , en hoe deze veranderingen dan bijdragen tot een hoger risico voor een brede 
waaier van psychiatrische en somatische ziektebeelden . 

5 Besluit 

Het onderzoek naar de neurobiologische achtergrond van psychiatrische stoornissen is in volle 
evolutie. Globaal kun je stellen dat zowel genetische factoren als vroegtijdige psychotrauma-
tische gebeurtenissen , in continue interactie met de omgeving , mensen kwetsbaar kunnen 
maken voor de ontwikkeling van psychiatrische stoornissen. Er zijn heel wat aanwijzingen dat 
deze kwetsbaarheid zich manifesteert door structurele en functionele veranderingen in de her-
senen . De hersenen integreren zintuiglijke informatie, herinneringen en toekomstvoorspellin-
gen met als doel om zinvolle betekenis aan die informatie te geven en dus emotionele reacties 
te bepalen, als motivatie voor gedragsmatige consequenties . Psychiatrische stoornissen gaan 
gepaard met stoornissen in dit proces. Maar de hersenen zijn geen statisch gegeven en struc-
tuur en functie zijn niet alleen kwetsbaar , maar ook beïnvloedbaar : door opgedane ervaringen, 
leerprocessen , en neurobiologische en psychologische behandelmethoden . 
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Samenvatting 
- Dit hoofdstuk besc hrijft de neurobiolog ische correlaten van enige belangrijke psychische funct ies 

en van een aantal geselecteerde psychiatrische symptomen . Zoals in hoofdstuk 3.1 toegelicht , gaat 
het hier om twee zijden van deze lfde medaille. De besproken hersenstructuren en hersenfuncties 
en -disfuncties zijn niet 'de oorzaak ' van de normale en gestoorde psychische functies , maar het 
hersensubstraat dat ermee samengaat. 

- Wanneer psychiatrische symptomen en dus patho logische hersenfuncties eenmaal ontstaan zijn, 
blijkt dat de samenhangende neurobiologische veranderingen de psychische mogelijkheden van 
het individu beperken en op termijn andere psychiatrische symptomen induceren . Hersenonder-
zoek kan dan wijzen op het bestaan van 'littekens ' na een doorgemaakte episode van een psychi-
atrische stoornis. Dergelijke littekens kunnen de drempel voor nieuwe episoden verlagen. Spon-
taan herstel is dan zeldzaam. Na een geslaagde behande ling verbeteren de psychische klachten 
en daarmee ook de gestoorde hersenfuncties . 

- Dit hoofds tuk behandelt de volgende psychische functies en psychiatrische symptomen . 
Bewustzijn en aandacht 

2 Geheugen 

3 Executieve functies 

4 Sociaal-cognitieve functies 

5 Waarneming en hallucinaties 
6 Lichaamsbeleving 
7 Denken en wanen 
8 Affectieve functies en anhedonie 

9 Affectieve functies en angst 
10 Affectieve functies en conditionering 
11 Slaap en circadiane ritmes 
12 Psychomotoriek 
13 Motivatie, gedrag en verslaving 
14 Motivatie, gedrag en impulsregu latie 
15 Persoonlijkheid en hechting 

Bewustzijn en aandacht 

Patrick Cras en Bernard Sabbe 

Bewustzijn kent talrijke definities maar wordt in het algemeen gezien als een psychische toe-
stand die toelaat om externe stimuli waar te nemen en daarop betekenisvol te reageren . In 
tweede instantie laat bewustzijn toe om te reflecteren op eigen psychische processen (zelfbe-
wustzijn) . Waakzaamheid is een staat van helder bewustzijn waarin een individu samenhan-
gende cognitieve , affectieve en conatieve reacties op de buitenwereld kan produceren . Aandacht 
is het vermogen om denkprocessen te richten op een ervaring of activiteit waarmee je bezig 
bent of wilt zijn . Je onderscheidt de vigiliteit (alertheid-waakzaamheid), selectiviteit (gericht-
heid) , de tenaciteit (vasthoudendheid) en de verplaatsbaarheid van de aandacht. De combinatie 
van selectiviteit, tenaciteit en/of verdeelbaarheid van de aandacht noem je complexe aandacht. 
Aandacht kan ook tegelijkertijd geconcentreerd zijn op meerdere externe prikkels en eigen psy-
chische processen en dit noem je verdeelde aandacht. 
Vanaf de geboorte kan een baby een fysiek onderscheid maken tussen zichzelf en de omgeving. 
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Zelfherkenning (identificatie van zichzelf als unieke 
persoon) treedt op rond de leeftijd van 20 maanden: 
op dit moment grijpt het kind naar zichzelf bij het zien 
van een rode vlek op zijn gezicht in plaats van naar de 
spiegel. Door deze zelfherkenning wordt het zich meer 
bewust van hoe eigen acties objecten en personen kun-
nen beïnvloeden . Zelfbewustzijn is de basis van empa-
thie (de mogelijkheid zich in anderen in te leven). 
De discussie maakt deel uit van het lichaam-geestpro-
bleem (mind-body problem). In de dualistische visie stelt 
men dat lichaam en geest twee aparte entiteiten zijn , 
terwijl het materialisme ervan uitgaat dat de geest en 
dus bij uitbrei ding het bewustzijn het product is van de 
hersenen . De Amerikaanse psycholoog William James 
benadrukt van het bewustzijn vooral de functie: bewust-
zijn is geen entiteit op zich , maar een functie van men-

Je vervalt bij het beschrijven van bewustzijn 
al heel snel in circu laire redeneringen. Het is 
immers moeilijk het bewustzijn te definiëren 
zonder gebruik te maken van begrippen die 
naar bewustzijn verwijzen . Daarom is met 
Descartes ' 'cogito ergo sum ' alles gezegd: 
wat bewustzijn inhoudt en hoe het tot stand 
komt is een van de grootste uitdagingen 
van de cognitieve neurowetenschappen. 
Bovendien worden de termen bewustzijn en 
waakzaamheid vaak door elkaar gebruikt . Ook 
worden 'bewustzijn ' en 'zelfbewustzijn' door 
velen als synoniemen beschouwd en wordt 
die vaard igheid soms uitsluitend aan mensen 
toegeschreven . 

selijke kennis en ervaring . De psycholoog Steve Pinker verdeelt bewustzijn in drie dimensies : 
zelfbewustzijn, toegang tot informatie en sentience wat hij omschrijft als bewustzijn van belevin-
gen (phenomenal awareness). Je kunt je daarbij de vraag stellen of de beleving van de ene persoon 
dezelfde kan zijn als die van de andere. Subjectieve ervaringen worden in dat opzicht ook qua/ia 
genoemd , maar of deze een generisch karakter hebben is moeilijk te bewijzen en dit wordt 
daarom het lastige probleem (hard problem) genoemd in bewustzijnswetenschappen. 

Figuur 3.3.1 Transversale doorsnede van het gemiddelde default mode network (DMN ) 

Bron: T. De Bondt & P.M. Parizel, Universiteit Antwerpen 

81 



82 Deel I Psychiatr ische ziekteleer 

r 

Functionele magnetic resonance imaging (fMRI) in rusttoestand toont een dynamisch netwerk 
in de cerebrale cortex en in diepe kernen: het terugvalnetwerk (default mode network), dat aan de 
basis ligt van bewustzijn. Meer bepaald zijn de volgende zones betrokken : linker gyrus cinguli , 
bilaterale posterieure gyrus cinguli, precuneus, mediaal gedeelte van de lobus temporalis en 
van de lobus frontalis , en de mediodorsale nuclei van de thalamus: zie figuur 3.3-1. In het alge-
meen wordt aangenomen dat bewustzijn in termen van interactie met prikkels uit de omgeving 
alleen kan plaatsvinden met een intacte neocortex. Waakzaamheid kan gegarandeerd worden 
met een intacte formatio reticularis in de hersenstam , maar wordt inhoudsloos zonder cortex. 
Het bewustzijn kan langdurig verstoord zijn bij hersenaandoeningen zoals de persisterende 
vegetatieve status (rvs), een toestand van wakker, maar niet bewust zijn , en minimaal respon-
sieve status (MRs) of met een minimaal bewuste status (minimally conscious state: Mes) waarbij 
het bewustzijn slechts minimaal aanwezig is. 
Bij patiënten met een persisterende vegetatieve status is er vaak een diffuse beschadiging van 
de neocortex (laminaire necrose) . Recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat 
het niet eenvoudig is patiënten met minimaal bewuste status (Mes) te beoordelen en eventu-
eel nieuwe vormen van communicatie met deze patiënten te implementeren . Dit confronteert 
zorgverleners met belangrijke ethische problemen . Men hoede zich ervoor om valse verwach-
tingen te creëren door te stellen dat communicatie mogelijk is door middel van functionele 
beeldvorming. 

In de Turingtest wordt getoetst of een machine 
van een men selijke gesprekspartner kan worden 
onder scheiden . Ook de omgekeerde vraag kan 
gesteld worden , namelijk of een mens of dier 
zonder bewustzijn zich kan gedragen alsof ze 
wel bewu stzijn zouden hebben. Ook gerepu-
teerde neuro weten schapper s hebben zich inge-
laten met het onderzoek van deze grotendee ls 
hypotheti sche 'zomb ie' -wezens. 

Tot slot kun je je afvragen of computers ooit een bewust-
zijn zouden kunnen ontwikkelen. Mocht dit toetsbaar 
zijn door de onmogelijkheid om de machine van een 
mens te onderscheiden (Turingtest) , dan zijn we dat sta-
dium dicht genaderd . 
In de psychiatrie moeten bij bewustzijnsstoornissen 
altijd mogelijke somatische oorzaken worden nage-
gaan , namelijk een ontregeling van het normale her-
senfunctioneren als gevolg van cerebrale factoren dan 
wel factoren elders in het lichaam. Je onderscheidt de 
bewustzijnsdaling (zoals bij het delirium en bij trauma-

tisch hersenletsel) en de bewustzijnsvernauwing (zoals bij dissociatieve stoornissen en tempo-
rale epilepsie) . 
Ook van aandacht is het moeilijk een eenduidige definitie te geven . 'Everyone knows what atten -
tion is.' stelde de genoemde William James : aandacht helpt ons om waar te nemen , opvattingen 
te vormen , te onderscheiden, te herinneren en sneller te reageren . 
Je onderscheidt passieve en actieve aandacht. Passieve aandacht wordt automatisch getrokken 
door stimuli uit de omgeving (de cue-functie) en is al bij de jonge baby sterk ontwikkeld. Bij 
actieve aandacht wordt de aandacht van binnenuit gericht op prikkels uit de buitenwereld of op 
gewaarwordingen in het lichaam of op wat in ons geheugen opgeslagen ligt. Hierbij moeten 
afleidende of niet-relevante prikkels geïnhibeerd worden . 
Pasgeborenen hebben een voorkeur voor nieuwe stimuli : dit zorgt ervoor dat nieuwe elemen-
ten in de omgeving een sterkere reactie uitlokken . De sterkte van een respons neemt af bij 
herhaalde stimulatie ; dit proces heet habituatie en zorgt ervoor dat het kijken, de hartslag en 
de ademhaling zullen verminderen (wat wijst op een gebrek aan interesse) . Een nieuwe stimu-
lus kan in deze situatie de respons terug verhogen (recovery: herstel). Onderzoek wijst uit dat 
baby's de wereld begrijpen door habituatie en recovery; deze methode wordt vaak gebruikt om 
het geheugen van baby's te onderzoeken en hun manier van classificeren van stimuli in kaart 
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Figuur 3.3.2 Model van Cowan: aandacht en geheugen 

(1) 
(2) 

Centraal executief 

LTG 

KTG: kortetermijngeheugen; LTG: langetermijngeheugen 

Het kortetermijngeheugen wordt opgeva t als een subset van het langetermijngeheugen . Bewuste focale aandacht (witte 

cirkel) is weer een subset van het kortetermijngeheugen die op twee manieren kan worden geactiveerd, door passieve 

aandacht voo r nieuwe of onverwachte sti muli (pijl 2) of door actieve aandacht (pijl 1). Actieve aandacht veron derste lt 

altijd betrokkenheid van een circuit tu ssen het geheugen en een 'centraal executief', verantwoordelijk voor de grotere 

controle over aandachts processen . 

te brengen. Wanneer het kind ouder wordt, verzwakt de aandacht voor het nieuwe en kan er 
aandacht vastgehouden worden bij iets, voornamelijk tijdens het spel. 
Tussen bewustzijn en aandacht bestaan circulaire verbanden: een voldoende activatie (arousal) 
van de hersenen en waakzaamheid zijn nodig om aandacht mogelijk te maken. Maar ook het 
omgekeerde geldt: selectieve aandacht versterkt de informatie waarop je let en maakt aldus 
mogelijk dat we aangeleerde automatische en onbewuste gedragspatronen kunnen overrulen 
en vervangen door zelf gewenst vrijwillig gedrag. Aandacht versterkt die gedragspatronen die 
een toegevoegde waarde vormen. Bij deze selectie en versterking spelen de orbitofrontale cortex 
en de mediale frontale cortex een cruciale rol. 
Selectieve aandacht speelt ook een belangrijke rol in de sociale ontwikkeling . Vanaf de leeftijd 
van 3-4 maanden begint een baby in dezelfde richting te kijken als een volwassene . Deze geza-
menlijke aandacht of joint attention waarin de aandacht van het kind naar hetzelfde object of 
gebeurtenis gaat als de aandacht van de volwassene, speelt een belangrijke rol in de vroege taal-
en sociale ontwikkeling. In het model van Cowan (figuur 3-3-2) wordt de relatie tussen aandacht 
en geheugen verduidelijkt. 
Deze selectieve aandacht zorgt ook voor bewuste informatieverwerking. Deze biedt talrijke 
voordelen : onder andere een meer langdurige en diepgaande informatieverwerking (zie figuur 
3.3.3). De brede verspreiding van de activiteit over een groot hersengebied leidt tot een glo-
balisering van de informatie die beter geïntegreerd kan worden met vele andere soorten van 
informatie. Bewustzijn helpt ons ook om conflicten tussen gedragspatronen op te lossen en 
ons los te maken van het hier en nu , om ons imaginair te kunnen verplaatsen in het verleden 
of de toekomst. Selectieve aandacht en bewustzijn liggen aldus aan de basis van vrije wil en 
verantwoordelijkheid. 
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Figuur 3.3.3 Bewuste versus onbewuste informatieverwerking 

Bewust waargenomen woord Onbewust waargenomen woord 

Aandachtsdeficiëntie komen bij vele psychiatrische stoornissen voor: neurocognitieve stoor-
nissen , psychosespectrumstoornissen , stemmingsstoornissen , angststoornissen , middelgerela-
teerde en verslavingsstoornissen , en ontwikkelingsstoornissen . Aandacht is in belangrijke mate 
afhankelijk van frontale, pariëtale en superieur temporale netwerken. Dit blijkt bijvoorbeeld uit 
onderzoek bij adolescenten met ADHD en bij patiënten met een pariëtaal cvA en een neglectsyn-
droom (zie figuur 3-3-4 en figuur 3-3-5). 

Figuur 3.3.4 Regio's met significant grotere activatie bij gezonde controles in vergelijking met 
patiënten met ADHD gedurende een targetdetectietaak 

Pariëtaal Pariëtaal 

Bron : naar Tamm e.a., 2006 
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Figuur 3.3.5 Natekenen door een patiënt met CVA rechts pariëtaal 

Voorbeeld Nagetekend door patiënt 

/ 

Het natekenen (rechterhelft) door een patiënt met CVA rechts pariëtaal van modelteken ingen (linkerhelft). Pariëtale 
laesies kunnen een neglectsyndroom veroorzaken , waarbij patiënten geen aandacht hebben voor objecten , mensen en 
zelfs lichaamsdelen aan één zijde van hun blikveld. 

2 Geheugen 

Frans Verheyen Jos Prickaerts 

Het geheugen is de informatie die in de hersenen is opgeslagen. Deze informatie moet worden 
verworven, vastgelegd en opgeroepen. Neuropsychologisch onderzoek heeft laten zien dat het 
geheugen niet één lineair proces is dat op één plaats in de hersenen is gelokaliseerd. Opslag en 
opdiepen van informatie in en uit het geheugen zijn verschillende processen, waarbij diverse 
hersendelen dynamisch met elkaar samenwerken. 
Het werkgeheugen is het proces waarin kleine hoeveelheden recente informatie voor enkele 
minuten worden vastgehouden. Het is te vergelijken met het RAM-geheugen (random access 
memory) op de computer. Het werkgeheugen en het kortetermijngeheugen zijn grotendeels 
overlappende theoretische concepten. Voorbeelden waarin het werkgeheugen actief is, zijn: je 
zoekt een telefoonnummer op en toetst het vervolgens in, of een voetballer die tijdens het spel 
zijn positie in het veld onthoudt. Het langetermijngeheugen is te vergelijken met het ROM-ge-
heugen (read-only memory) op de computer. 
Het werkgeheugen is een actief proces, waarbij binnenkomende informatie wordt verwerkt en 
onthouden, om in het langetermijngeheugen opgeslagen te worden. Dit langetermijngeheugen 
wordt weer onderverdeeld in het expliciete geheugen en het impliciete geheugen. In het expli-
ciete geheugen worden feiten en gebeurtenissen opgeslagen. Het impliciete geheugen zijn de 
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motorische vaardigheden die geleerd zijn , zoals fietsen, zwemmen en autorijden . Bovendien 
zijn er verschillende soorten expliciete geheugens, afhankelijk van de inhoud van wat iemand 
onthoudt: het feitelijke geheugen voor algemene kennis, en het autobiografische geheugen voor 
de herinnering aan persoonlijke gebeurtenissen. 
Vorming van geheugeninhoud is een proces dat verschillende stappen doorloopt en enige tijd in 
beslag neemt. Recente prikkels bevinden zich eerst nog in vluchtige toestand voordat ze worden 
opgeslagen. Dit verklaart het verschijnsel van de retrograde amnesie na het doormaken van een 
hersentrauma , waarbij recente vluchtige informatie wordt gewist. 

2.1 Cellulaire veranderingen 
De Amerikaanse psychiater en Nobelprijswinnaar (2000) Eric Kandel onderzocht het leerver-
mogen van de naaktslak (Aplysia), een diertje met een relatief eenvoudig centraal zenuwstelsel , 
en daarom toegankelijk voor onderzoek. Kandel toonde aan dat het primitieve impliciete leer-
vermogen bij de naaktslak gebaseerd was op verandering in de synapsen tussen sensorische 
neuronen en motorische neuronen . Bij herhaald prikkelen van sensorische neuronen nam de 
synaptische transmissie af (een vorm van habituatie). Door prikkeling komt in de motorische 
neuronen serotonine vrij, dat leidt tot de productie van cyclisch AMP (adenosinemonofosfaat) , 
dat vervolgens glutamaat vrijmaakt. Meer glutamaat leidt tot een sterkere reactie van de motori-
sche neuronen . Bij langer stimuleren treden er moleculaire veranderingen in de neuronen op, 
resulterend in meer glutamaatafgifte en meer synapsen, waardoor de twee zenuwcellen effici-
enter verbonden worden . De werking van de synaps(en) wordt zo versterkt. Het onderliggende 
mechanisme staat bekend als langetermijnpotentiëring (LTP). Veel theorieën over het geheugen 
beschouwen LTP als de cellulaire basis van het geheugen. 

De bekende casus H.M. betrof een man uit 
Amerik a, d ie vanwege ernst ige epilep sie in 1953 
een resectie onderg ing van delen van beide 
temporale kwabben, vooral de hippo campu s. 
Na de operatie verloor hij het vermogen om 
nieuwe feiten en gebeurten issen te onthouden 
en op te slaan in het langetermijngeheu gen 
(anterograde amnesie). Alles wat hij vóór de 
operatie had meegemaakt en geleerd was nog 
intact, en hij was nog wel in staat om comple xe 
vaardigheden aan te leren, zoals in spiegelbeeld 
tekenen. Ook was het werkgeheugen nog 
intact: zo kon hij nog goed puzzelen en 
rekensommen maken. Het geval H.M. heeft 
duidelij k gemaakt dat beschadigin gen van 
beide hippocampushelften , d ie gelegen zijn 
aan de binnenzijde van de temporale kwab, 
kunnen leiden tot een gestoorde werking van 
het declaratieve geheugen, maar niet van het 
werkgeheugen en het procedurele geheugen. 
De casus H.M. heeft grote invloed gehad op 
de opvatt ing dat het geheugen gebaseerd was 
op een goed samenspel van verschillende 
hersenstructuren , waaronder de hippocampus. 

2.2 Hersenstructuren 

De hippocampus speelt een belangrijke rol bij het 
opslaan van nieuwe herinneringen over bepaalde feiten 
of gebeurtenissen (het expliciete geheugen). De hippo-
campus staat via verschillende netwerken in contact met 
andere hersenstructuren . Informatie wordt niet in de 
hippocampus zelf opgeslagen , maar vermoedelijk in de 
voorste en achterste gebieden van de hersenschors en 
in de temporale schors. Dit proces van opslaan , ook wel 
consolidatie genoemd, kan soms wel een aantal weken 
of langer in beslag nemen. De hippocampus en de ver-
bindende netwerken zijn kwetsbare structuren die bij 
veel neurologische aandoeningen beschadigd kunnen 
raken. Bij de ziekte van Alzheimer zijn de eerste patho-
logische veranderingen doorgaans te vinden in en rond 
de hippocampus en gaan de onderlinge verbindingen 
(ook wel connectiviteit genoemd) verloren. 
In de voorste, prefrontale schors zelf wordt geen lange-
termijninformatie opgeslagen. Dit deel van de hersen-
schors is vooral verantwoordelijk voor een diversiteit 
aan controlerende hersenfuncties : de executieve func-
ties. Het dorsolaterale gedeelte van de prefrontale cor-
tex speelt een belangrijke rol bij het werkgeheugen , bij 
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Figuur 3.3.6 Werking van het geheugen en de onderliggende hersenstructuren 
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Schemat ische werking van het geheugen en de onderlinge samenhang t ussen de verantwoordelijke hersengebieden. 

Hierbij zijn ook de bijdragen van de componen ten stimulus, context, tijd en emotie aangegeven. 

Een stimu lus zoals een objec t , geur, geluid, maar ook de context van deze stimu lus, zal in de hippocampus leiden 

tot de vorming van een episodisch geheugenspoor . Hiertoe wo rdt de stimulusinformatie uit de peri rinale schors 

samengevoegd met de contex t info rmatie uit de parahippocampale schors. De basolatera le amygdala levert hierbij de 

emo t ionele com ponent van een gebeurtenis. 

Voor het bewust wor den van het geheugens poo r wor dt deze van de hippocampus naar de prefron tale schors in het 

werkgeh eugen gezet. Tevens wor dt in de prefro ntale schors het t ijdsas pect van een gebeurtenis toegevoegd. Vervolge ns 

kan dan het compl ete episodi sche geheugens poo r geconsolideerd wor den in de perir inale en parahippocampale 

schorsge bieden. Persoo nlijk e informatie kan nog overgaan in algemenere kennis: het geheugenspoor leidt dan tot 

opslag in de hersenschors (neocortex). 

aandacht en het terugvinden van informatie die elders in de hers enen is opgeslagen . Dit gebied 
werkt samen met verder naar achteren gelegen her sendelen , waar de informatie opgeslag en 
wordt. De prefrontale schors speelt tevens een rol bij het impliciete geheugen , onder meer bij 
inprenting . 
De hippocampus maakt deel uit van het limbische systeem , samen met onder meer de amygdala 
en de hypothalamus. De amandelvormige amygdalakernen liggen diep in de temporale kwab 
en staan nauw in verbinding met de hippocampus. De amygdala speelt een rol bij de emoti-
onele informatieverwerking , en de reacties van de amygdala staan primair in het teken van 
het overleven . Bij gevaar activeert de amygdala reflexmatig de paraventriculaire nucleus (rvN) 
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van de hypothalamus en daarmee ook de HPA-as (hypothalamic-pituitary-adrenal axis: hypotha-
lamus-hypofyse-bijnieras) met als doel de mens te waarschuwen voor gevaar en voor te berei-
den op wat hem te doen staat. De amygdala werkt in deze nauw samen met de hippocampus. 
Bij de amygdala gaat het dan vooral om het verbinden van een emotie met een herinnering; 
nieuwe situaties worden emotioneel gewaardeerd en vervolgens levert het basolaterale deel van 
de amygdala (BLA) deze emotionele component aan de hippocampus om in het geheugen vast 
te leggen. Gebeurtenissen die een sterke emotie oproepen, worden dan ook beter onthouden. 
Hierdoor kan het individu in een vergelijkbare situatie in de toekomst sneller en beter reageren. 

2.3 Neurotransmitters bij geheugenprocessen 
Verschillende neurotransmitters spelen een rol bij geheugenprocessen. De neurotransmitter 
acetylcholine is in dit verband het meest onderzocht. Acetylcholine is een in de hersenen sterk 
verbreide neurotransmitter . Het wordt aangemaakt in de nucleus basalis van Meynert, vanwaar 
uitgebreide projecties lopen naar de neocortex , en de hippocampus. Volgens de acetylcholi-
nerge hypothese wordt de cognitieve achteruitgang bij dementie veroorzaakt door een tekort 
in cholinerge transmissie . Deze hypothese heeft geleid tot het ontwikkelen van een klasse van 
geneesmiddelen die de cholinerge transmissie bevorderen door het remmen van het enzym dat 
acetylcholine afbreekt, de acetylcholinesteraseremmers. 
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3 Executieve functies 

Manuel Morrens 

Executieve functies zijn de complexe processen die ons toelaten om met de wereld om ons 
heen te interacteren. Het zijn de zogeheten 'hogere' hersenfuncties die samen instaan voor het 
vermogen om als individu het gedrag te plannen, uit te voeren en te monitoren dat nodig is om 
een bepaald plan tot uitvoering te brengen. Deze functies worden typisch gelokaliseerd in de 
prefrontale cortex, die wordt gezien als de structuur waarin controle over andere hersenregio's 
plaatsvindt en waar gezorgd wordt voor de coördinatie in de activiteit van deze andere hersen-
gebieden. 
Het humane gedrag wordt ook weleens opgedeeld in automatisch en gecontroleerd gedrag . 
Wanneer wij bijvoorbeeld tijdens het autorijden een bekend traject volgen , kunnen wij op 'auto-
matische piloot' het gaspedaal bedienen, schakelen en besturen. Maar wanneer we door wegen-
werken plots een onbekend traject moeten volgen , zullen we meer aandacht mobiliseren en 
bewust, gecontroleerd gaan rijden, in de hoop de rit tot een goed einde te brengen . In dit laatste 
scenario doen wij sterk beroep op onze executieve functies. 
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Figuur 3.3.7 De prefrontale cortex 
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Bron: Gazzaniga e.a., 2013, p. 53 

In de prefrontale cortex waar de executieve functies vooral gelokaliseerd zijn, kunnen we vier 
grote hersengebieden onderscheiden: de ventrolaterale prefrontale cortex (vLrFc), de dorsolate-
rale prefrontale cortex (oLPFc), de anterieure prefrontale cortex (APFC) en de anterieure cingulaire 
cortex (Ace). Elk van deze regio's speelt een belangrijke rol bij goed functioneren. 
De ventrolaterale prefrontale cortex (vLPFC) speelt een rol in het ophalen en vasthouden van 
visuele, ruimtelijke informatie, wat noodzakelijk is om ons gedrag in een situatie tot een goed 
einde te brengen. De dorsolaterale prefrontale cortex (DLPFC) speelt een rol in het verwerken van 
informatie en in het integreren en op elkaar afstemmen van verscheidene cognitieve processen 
en gedrag. Hierbij is deze hersenregio betrokken in de selectie van alle mogelijke responsen in 
een bepaalde situatie, in het onderdrukken van de niet-gewenste responsen, en in de manipu-
latie van de informatie opgeslagen in het werkgeheugen. Het vermogen om plannen te maken 
en van strategie te wijzigen hebben we ook aan deze hersenstructuur te danken . De anterieure 
cingulaire cortex (Ace) speelt dan weer een belangrijke rol in multitasking en het vasthouden 
van intenties en doelen bij het uitvoeren van taken. De anterieure cingulaire cortex heeft een 
rol in het monitoren van ons gedrag en in het detecteren van fouten, wat ons mogelijk maakt 
om ervan te leren . 
Maar het is belangrijk om te beseffen dat de prefrontale hersengebieden meerdere connecties 
hebben m et andere corticale en subcorticale structuren, 
evenals met de hersenstam. Een goede werking van 
sommige executieve functies 'van hogere orde' is dan 
ook afhankelijk van interacties met cognitieve functies 
'van lagere orde' en met gedrag . 
De hersenen komen tijdens de kinder- en adolescentie-
tijd tot ontwikkeling, waarbij de frontale hersenregio's 
als laatste gerijpt zijn. Dit maakt dat de executieve fun c-
ties ook gedur end e dit tijdsverloop tot stand komen . 

r 

lnhibitorische functies behoren tot de eerste 
functies die zich ontwikkelen tijdens de vroege 
kindertijd . Hiernaast ontwikkelen in de hierop 
volgende jaren cognitieve flexibiliteit en het 
vermogen tot planning. Tijdens de adolescen-
tiejaren worden deze functies vervolgens verder 
geoptimaliseerd. 
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3.1 Vijf domeinen 
Er bestaan vijf domeinen van executief functioneren waarop je in het dagelijks leven een beroep 
kunt doen: 

Soms wordt het werkgeheugen ook tot de exe-
cutieve functies gerekend , maar mees tal wordt 
dit als een onderdeel van het geheugen gezien . 
Daarom bespreken we het werkgeheugen niet 
hier, maar in hoofdstuk 3.3, paragraaf 2 (Geheu-
gen) . 

Planning en besluitvorming 

'\ 

.) 

- planning en besluitvorming; 
- foutdetectie , probleemoplossend denken 

en cognitieve flexibiliteit; 
- strategiebepaling in nieuwe situaties ; 
- gevaarlijke of moeilijke situaties beoordelen; 
- responsinhibitie en gewoonten doorbreken . 
Er komen vaak afwijkingen voor in een of meerdere van 
deze executieve functies bij verschillende psychiatrische 
stoornissen. 

De functies planning en besluitvorming zijn van belang in situaties waarbij we eerst goed moe-
ten nadenken voor we in actie schieten , of voor we een beslissing nemen . (Neuro-)psychiatrische 
stoornissen waarbij een aantasting optreedt van frontale hersengebieden (zoals schizofrenie, 
bipolaire stoornissen of frontotemporale dementie) kunnen gepaard gaan met uitgesproken 
verstoringen in deze cognitieve functies. 

Foutdetectie , probleemoplossend denken, cognitieve flexibiliteit 
Foutdetectie , probleemoplossend denken en cognitieve flexibiliteit zijn de cognitieve functies 
die instaan voor het detecteren van fouten in ons denken en gedrag: om dit bij te sturen. Ook 
vallen hieronder het vermogen om oplossingsgericht te denken en de nodige cognitieve flexibi-
liteit die hierbij komt kijken. Patiënten met een psychosespectrumstoornis hebben hier moeite 
mee en neigen duidelijk meer tot gebrekkig probleemoplossend denken , of tot perseveratie : 
zinloze herhaling van spraak en van cognitieve strategieën). Elektrofysiologisch onderzoek 
toont eveneens aan dat foutdetectie verstoord is bij een hele reeks aandoeningen als de depres-
sieve stoornis , de bipolaire stoornissen , schizofrenie en anorexia nervosa . Dit onderzoek situ-
eert deze symptomen ook systematisch in de anterieure cingulaire cortex (Ace). Deze cognitieve 
verstoringen kunnen een uitwerking hebben op het gedrag , gezien het feit dat deze patiënten 
minder goed of verkeerd zullen leren uit hun fouten. 

Strategiebepaling in nieuwe situaties 
Enkele neuropsychologische taken toetsen in welke mate een persoon in staat is een strategie te 
ontwikkelen in een voor hem onbekende situatie. Zo wordt bijvoorbeeld in de verbale-vloeiend-
heidstest gevraagd om zo veel mogelijk woorden op te sommen beginnend met een bepaalde 
letter of behorend tot een bepaalde categorie, bijvoorbeeld 'dier ' . Mensen met schizofrenie en 
mensen met frontotemporale dementie vallen duidelijk uit op deze taken. Zij persevereren 
bijvoorbeeld , of kunnen na een paar voorbeelden geen nieuw voorbeeld uit de categorie meer 
bedenken . 

Gevaarlijke of moeilijke situaties beoordelen 
Het vermogen om gevaar of risico in te schatten kan verstoord zijn bij meerdere aandoeningen. 
Verschillende onderzoeken tonen aan dat onder meer mensen met een stoornis in het gebruik 
van een middel symptomen ervaren bij het inschatten van risico's. Mensen met een stoornis in 
het gebruik van een middel zullen dan gemiddeld meer voor de risicovolle strategieën kiezen. 
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Responsinhibitie en gewoonten doorbreken 
In bepaalde situ aties moeten automatismen of reflexmatige gedragingen onderdrukt worden 
om een gewenste actie te ondernemen. Het inhi beren van bepaalde gedragsmatige automatis-
men is prob lema tischer voor mensen met fronta le aantastingen. Verstoringen van dit domein 
kan leiden tot impu lsbeheersingssymp tomen zoals die voorkomen bij aan doeningen zoals 
ADHD en bepaa lde persoon lijkheidsstoornissen. 
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4 Sociaal-cognitieve functies 

Manuel Morrens 

De rol en de uitwerking van stoornissen in de neurocognitieve functies bij psychiatrische stoor-
nissen worden reeds lang onderzocht. Onder neurocognitieve functies verstaan we verstorin-
gen in functies als aandacht , (werk)geheugen en executieve functies. Maar de laatste tien jaar 
is een specifiekere interesse ontstaan in de sociaal-cognitieve functies en verstoringen ervan 
bij psychiatrische stoornissen . Sociaal-cognitieve functies zijn de psychische processen die ten 
grondslag liggen aan sociale interacties, met inbegrip van het waarnemen , het interpreteren en 
het genereren van een respons op de intenties en op het gedrag van anderen. 
De interesse in de sociaal-cognitieve functies is toegenomen doordat sociaal-cognitieve symp-
tomen de relatie modereren tussen enerzijds neurocognitieve symptomen van patiënten , en 
anderzijds hun functioneren in verschillende levensdomeinen , wat ze tot zeer interessante 
behandeldoelen maakt. Dit verklaart waarom nu naar farmacologische behandelvormen 
gezocht wordt voor het verbeteren van deze functies . In diezelfde lijn werden de laatste jaren 
specifieke cognitieve remediatietrainingen ontwikkeld specifiek gericht op de verbetering van 
sociale cognitie, zoals de Social Cognition and Interaction Training (scIT). 

Figuur 3.3.8 De vier domeinen van sociale cognitie 
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De sociaal-cognitieve functies kunnen opgedeeld worden in vier domeinen : theory of min.d 
(ToM), emotieperceptie , sociale kennis , en sociale besluitvorming. Onder theory of mind (ToM) 
verstaan we het vermogen om zich de gemoedstoestand van anderen te kunnen voorstellen en 
gevolgen te kunnen trekken over andermans intenties . Theory of mind is dus de capaciteit om 
te begrijpen dat andere mensen gedachten , gevoelens en intenties hebben die anders kunnen 
zijn dan die van jou. Dit laat empathie toe . 

Het vermogen om zich een voorstelling te 
maken van andermans intenties komt al vroeg 
in het leven tot stand: reeds bij 2-jarige kinderen 
is aangetoond dat deze cognitie ve vaardigheid 
rudimentair aanwezig is. 

Hersengebieden die doorgaans geassocieerd worden 
met een adequate theory of mind , zijn de mediale pre-
frontale cortex (mr Fc), de temporopariëtale junctie en 
de superieure temporele sulcus . Deze hersenregio 's 
zijn belangrijke onderdelen van ons spiegelneuronen-
netwerk: het netwerk van neuronen dat betrokken is bij 
empathie en dat actief is wanneer we andermans bewe-
gingen zien. 

Reeds in de jaren tachtig van de vorige eeuw werden duidelijke verstoringen in theory of mind 
bij autistische kinderen aangetoond. Later werden ToM-stoornissen ook vastgesteld bij aandoe-
ningen als schizofrenie, AD H D en de antisociale-persoonlijkheidsstoornis . Dit lijkt erop te wijzen 
dat mens en met deze aandoeningen niet in staat zijn correct in te schatten wat een andere 
persoon denkt of voelt, en wat iemands intenties zijn. Uiteraard heeft dit een uitwerking op 
het taxeren van en handelen in een sociale context , en mag het dan niet verbazen dat dit een 
erg nefaste invloed heeft op het klinische , sociale en maatschappelijke functioneren van deze 
patiënten. 
Emotieperceptie is het herkennen van emoties in het gelaat van anderen. Verstoringen in deze 
functie worden typisch aangetoond met behulp van taken waarin gevraagd wordt bepaalde emo-
ties te identificeren en te differentiëren op een fotoreeks van gezichten. Symptomen werden 
gevonden bij patiënten met schizofrenie , depressieve stoornissen en bipolair e stoornissen . 
Mensen met een depressieve stoornis zullen sneller een negatieve emotie toedichten aan neu -
trale gezichten dan gezonde vrijwilligers , waarbij deze veranderingen in de emotieperceptie 
normaliseren bij het verdwijnen van de depressie-episode. 
Emotieperceptie doet een beroep op een complex netwerk van hersengebieden die onder 
andere de mediale prefrontale cortex (mr Fc) en de superieure temporale gyrus omvatten. Het 
fusiforme aangezichtshersengebied (fusiform fa ce area: FFA), het hersengebied dat instaat voor 
gezichtsherkenning , is hierbij betrokken . Functionel e afwijkingen van deze hersenstructuur 
zijn bijvoorbeeld bij schizofrenie aangetoond. Maar ook activiteit in de basale ganglia, de insula 
en de limbische structuren is een correlaat van deze cognitieve functie . Afwijkingen in de func-
tie van deze hersenstructuren worden gevonden bij verscheidene psychiatrische stoornissen . 
Sociale kennis is het bewustzijn van de rollen , regels en doelen die sociale situaties kenmerken 
en die een gids vormen in sociale interacties . Het is deze kenni s die ons toelaat in te schatten 
wat wel en niet kan in bijvoorbeeld een dokterspraktijk of restaurant. Het is een zeer weinig 
onderzocht onderzoeksdomein , maar deze kennis lijkt aangetast te zijn bij schizofrenie . Aantas-
ting van sociale kennis in andere aando eningen , zoals bipolaire-stemmingsstoornissen , is nog 
maar zeer beperkt onderzocht. Sociale-vaardigheidstrainingen (sVT) richten zich onder meer op 
het uitbreiden van deze kennis. Sociale-vaardigheidstraining heeft een versterkend effect op de 
gunstige werking van cognitieve remediatietherapie op het (sociaal-)cognitieve functioneren. 
Sociale besluitvorming is het vermogen om op adequate wijze een sociale situatie in te schatten 
om vervolgens hiervoor de juiste respon s te selecteren . Uit onderzoek blijkt dat patiënten met 
een depressieve stoornis veel toegeven aan anderen ten koste van zichzelf , wat zij zouden doen 
om zo sociale afwijzing te vermijden . Deze complexe sociaal-cognitieve functies hangen samen 
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met een netwerk van hersenge bieden zoals de anterieure cingu laire cortex, de sup plementaire 
motor cortex, de basale ganglia, de insu la en het cerebellum. 
Sommige auteurs zien afwijken de attributiestijlen ook als sociaal-cognitieve functiestoornis-
sen. Hieron der begrijpen we de denks tijlen waarmee het gedrag van zichze lf of anderen ver-
klaard wordt. Een voorbeeld hiervan is een self-serving bias, wat inhoud t dat mensen succesvolle 
ervaringen eerder aan hun eigen capacitei ten zullen toeschrijven (interne attributie) terwijl ze 
faalervaringen bu iten zichze lfleggen en meer zullen toedichten aan de omstan digheden of fou-
ten van anderen (externe attributie). Maar anderen stellen dat dit eerder metacognitieve denk-
stijlen zijn en dus beter niet onder de sociaal-cognitieve symptomen ingedee ld kunnen worden. 
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5 Waarneming en hallucinaties 

Ir is Som mer 

Waarneming (perceptie) is het door middel van de zintuigen verkrijgen van informatie uit de 
omgeving en uit het eigen lichaam, waarbij materiële informatie wordt omgezet in psychi-
sche informatie. Als perceptieve symptomen zijn hallucinaties de belangrijkste verstoring in 
de waarneming. 'Gedachten in het hoofd' zijn daarom in principe geen hallucinaties . Visuele 
en auditieve hallucinaties zijn het bekendst , maar hallucinaties kunnen in elke modaliteit voor-
komen , zoals de smaak, reuk en tast. Maar de normale waarneming en hallucinaties liggen 
in elkaars verlengde en zijn niet strikt van elkaar af te grenzen. Tussenvormen , zoals illusoire 
vervalsingen en passagère hallucinaties (voorbijgaande hallucinaties) komen dan ook veel voor, 
zowel bij patiënten met een hersenaandoening als bij gezonde personen . 
Onze waarneming is getraind op snelheid , niet op accuratesse. Waarschijnlijk had snelle waar-
neming belangrijke evolutionaire voordelen . Met minimale inbreng vanuit de zintuigen wordt 
razendsnel een compleet beeld van de werkelijkheid gevormd. Dat gebeurt als volgt. De beperkte 
informatie die via de zintuigen binnenkomt , wordt aangevuld met informatie uit eerdere erva-
ringen uit de associatiecortex en met informatie over de emotionele context vanuit de amygdala 
(zie figuur 3.3.9). Prikkels die gelijktijdig met een positieve of negatieve bekrachtiging optreden , 
krijgen zelf daarmee ook een positieve of negatieve emotionele waarde (klassieke conditione-
ring) en leiden tot activatie van de amygdala wanneer ze gedetecteerd worden . 

5.1 Hippocampus 
Visuele , auditieve of sensorische informatie wordt aangevuld met kennis opgeslagen in het 
geheugen; dit vervolmaakt onze reflectie van de buitenwereld. De gyrus dentatus en de cornu 
ammonis (vooral regio 3 hiervan: CA3) van de hippocampus zijn speciaal uitgerust met mogelijk-
heden tot razendsnelle integratie van prikkels uit de zintuigen en informatie uit het geheugen. 
Waargenomen objecten worden in deze gebieden gerepresenteerd als een zeer snel (gamma , 
30-roo Hz) ritme dat gesuperponeerd wordt op een trager (theta, 6-ro Hz) ritme dat de context 
symboliseert. 
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Figuur 3.3.9 Aanvulling zintuiglijke informatie vanuit associatiegebieden en amygdala 
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De verhouding waarin informatie 'van buiten ' (zintuigen) en 'van binnen ' (vanuit de hersenen , 
namelijk de associatiegebieden en de amygdala) het beeld van de werkelijkheid bepaalt , is vari-
abel. Hoe sterker de verhouding tussen informatie vanuit de zintuigen en vanuit de hersenen 
neigt naar informatie vanuit de hersenen , des te groter de foutenmarge en des te groter de kans 
om te hallucineren. Bijvoorbeeld : het is donker , visuele stimuli kunnen slechts beperkt worden 
waargenomen . Iemand is bang , waardoor de associatie met negatieve stimuli bevorderd wordt. 
Op zo'n moment zal snel een illusoire vervalsing optreden die gevaar signaleert , omdat veel 
nadruk ligt op associatie vanuit de hersenen en weinig informatie vanuit de ogen binnenkomt. 
Gevolg: een silhouet wordt als indringer geïnterpreteerd , terwijl het in werkelijkheid een jas 
aan de kapstok is. 

5.2 Evenwicht tussen informatie van buiten versus van binnen 
Grofweg zijn drie factoren van invloed op het evenwicht tussen informatie van buiten versus 
van binnen : verminderde informatie vanuit de zintuigen , verminderde aandacht waardoor 
informatie vanuit de associatiegebieden minder geremd wordt , en verhoogde verwachtingen 
waardoor een sterkere top-down-invloed ontstaat. 

Verminderde informatie vanuit de zintuigen 
Informatie vanuit de zintuigen kan verminderd zijn door bijvoorbeeld sensorische deprivatie, 
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sociale isolatie, slechte verlichting, en veel achtergrondgeluiden, maar ook door slechtziend- of 
slechthorendheid. De hersenen streven voortdurend naar homeostase , naar evenwicht. Wan-
neer de sensorische gebieden minder geprikkeld worden, wordt de prikkeldrempel verlaagd 
zodat toch nog voldoende stimulatie binnenkomt. Maar de foutenmarge is dan wel veel hoger. 
Het type hallucinaties dat rechtstreeks voortvloeit uit gebrek aan zintuiglijke prikkeling, noe-
men we deafferente hallucinaties , bijvoorbeeld bij het syndroom van Charles Bonnet (levendige 
visuele hallucinaties bij een verminderde gezichtsscherpte) . Eenzaamheid verhoogt ook de nei-
ging tot hallucineren . Mogelijk speelt ook in dit verband een deafferentiatiemechanisme een 
rol, omdat onvoldoende sociale prikkels optreden (zoals gesprekken , glimlachen of oogcontact) . 

Verminderde aandacht 
Door verminderde aandacht wordt de informatie vanuit de associatiegebieden minder geremd . 
Wanneer de gerichte aandacht verslapt , wordt het terugvalnetwerk (default mode network, zie 
hoofdstuk 3.2, paragraaf 2.3, Functionele netwerken) actiever. In dit netwerk ontstaan spon-
tane gedachten tijden s dagdromen, met vooral inhou d over de persoon zelf. Er is afname van 
gerich te aan dacht bij verschillende ziekten die gepaard gaan met (vooral visuele) hallucinaties , 
zoals het delirium , de ziekte van Parkinson en dementie met lewylichaampjes , maar ook bij 
narcolepsie , intoxicaties , en natuurlijk bij inslapen en ontwaken (hypnagoge en hypnopompe 
hallucinaties) . 

Verhoogde verwachtingen 
Bij verhoogde verwachtingen ontstaat een sterkere top-down-invloed . Een typisch geval zijn de 
zogeheten pager-hallucinaties: artsen die dienst hebben, horen hun sein afgaan terwijl dat in 
werkelijkheid niet het geval is. Wanneer je op iemand aan het wachten bent , hoor je verschil-
lende malen zijn voetstappen op het grindpad , de sleutel in het slot, terwijl het in werkelijkheid 
andere geluiden betreft. Verwachting vormt in deze gevallen de perceptie . Iemand met wanen 
of overwaardige ideeën heeft zeer sterke verwachtingen en is daardoor ook sterker geneigd tot 
hallucineren . 

Evenwicht en verstoring 
In de hippocampus wordt dus met informatie vanuit zowel de buitenwereld als de binnenwe-
reld een beeld van de werkelijkheid samengesteld . Of dit beeld een goede gelijkenis is van de 
buitenwereld , kan het individu zelf niet achterhalen . Wij zijn gewend te vertrouwen op het beeld 
van de buitenwereld dat wordt aangemaakt in de hippocampus: dat is voor ons de werkelijkheid. 
Of dat actueel en reëel is , zouden we moeten controleren met behulp van andere waarnemers 
die ongeveer hetzelfde observeren als wij. Dat is niet een gewoonte die we doorgaans bezigen. 
Mensen die hallucineren, doen dat in principe net zo. Wat zij zien, horen , ruiken of voelen, dat 
is er. Pas wanneer we zeer bizarre situaties waarnemen (bijvoorbeeld een optocht met koetsen 
en olifanten door de ziekenhuiskamer, of blauwe spinnen over het plafond) , gaan we twijfelen 
aan onze waarneming . Hallucinaties die een reëel karakter hebben (de stem van een bekende, 
visite aan tafel) , trekken we in eerste instantie niet in twijfel. Vandaar dat de meeste mensen 
met hallucinaties daar geen of weinig besef van hebben . De hallucinaties worden voor waar 
aangenomen . 
In cognitieve gedragstherapie wordt patiënten geleerd om juist wel te twijfelen aan hun waarne -
mingen , en hun beeld van de werkelijkheid te vergelijken met dat van anderen ('Zie jij ook die 
man aan tafel zitten? '). Dit kan het realiteitsbesef verbeter en, en (bij griezelige hallucinatie s) de 
angst verminderen. Maar het geeft ook voeding aan een nieuw e angst: het idee dat je niet me er 
op je waarneming kunt vertrouw en. 
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6 Lichaamsbeleving 

Nienke Vu link, Jorine 1,1an der Pas en Hester Roelfsema 

Door Descartes ' traditionele scheiding tussen lichaam (res extensa) en geest (res cogitans) is de 
rol van het lichaam in psychiatrische stoornissen, maar ook de rol van de psyche in lichamelijke 
aandoeningen, lang onderbelicht gebleven . Paul Schilder (1886-1940), een Oostenrijkse psy-

Paul Schilder (1886-1940), een Oostenrijkse 
psychiater en filosoof, schreef al in 1935 het 
eerste boek over het lichaamsbeeld: The image 
and appearance of the human body. 

chiater en filosoof, schreef als eerste een boek over het 
lichaams beeld: The image and appearance of the human 
body (1935). Maar pas sinds eind vorige eeuw is er een 
toenemende belangstelling in het lichaamsbeeld en 
90% van de publicaties hierover dateert van na 1980 . 
Het lichaamsbeeld, de kijk op ons lichaam, omvat waar-

neming , overtuigingen, emoties en gedrag . In de literatuur worden verschillende definities 
van het begrip gebruikt. Een veel geciteerde definitie is die van Gallagher, die drie aspecten 
onderscheidt: lichaamspercept (de perceptie van het eigen lichaam), het lichaamsconcept (de 
ideeën en overtuigingen over het eigen lichaam) en het lichaamsaffect (de emoties over het 
eigen lichaam). Deze drie aspecten beïnvloeden elkaar en worden op hun beurt weer beïnvloed 
door onder andere cultuur, sociale klasse en geslacht. In deze paragraaf beschouwen wij het 
lichaamsbeeld vanuit twee invalshoeken : de fenomenologie (een stroming binnen de filosofie) 
en de neurobiologie . 
In de fenomenologie wordt onderscheid gemaakt tussen het lichaam dat we hebben 
('lichaam-hebben') en het lichaam dat we ervaren ('lichaam-zijn'). Hoe je je lichaam ervaart, is 
nooit geheel onder woorden te brengen . Je kent immers alleen je eigen ervaring. Ook de emo-
ties die in het lichaam worden ervaren, worden beschreven met weinig concrete termen zoals 
'een knoop in je maag ' en 'hartenpijn'. Het 'lichaam-hebben' daarentegen behelst alle ervarin-
gen over het lichaam waarop we kunnen reflecteren. Het verschil tussen het 'lichaam-hebben' 
en het 'lichaam-zijn' wordt duidelijk wanneer de linkerhand de rechterhand aanraakt. De aan-
raking wordt gevoeld in het lichaam ('lichaam-zijn'), maar ook het aanraken van het lichaam 
door de andere hand wordt ervaren ('lichaam-hebben'). Het 'lichaam-zijn' komt deels , maar 
niet volledig, overeen met de lichaamsperceptie volgens de definitie van Gallagher . Om goed 
te kunnen functioneren, kunnen we ons niet telkens bewust zijn van ons eigen lichaam, maar 
moeten we onze aandacht richten op de wereld om ons heen . We leren onze aandacht te ver-
schuiven tussen de modi 'lichaam-hebben' en 'lichaam-zijn '. 
Genderdysforie is goed uit te leggen vanuit een fenomenologische invalshoek. Gender wordt 
bepaald door biologische factoren zoals uiterlijke kenmerken en socioculturele aspecten. Hier-
bij gaat het om het 'lichaam-hebben': hoe het lichaam kan worden gezien. Of het lichaam ook 
als vrouw of man wordt ervaren, hoeft hier niet bij aan te sluiten. Het 'lichaam-zijn' heeft de 
overhand op het 'lichaam-hebben' en bepaalt uiteindelijk of iemand zich vrouw of man voelt. 
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Het lichaamsbeeld is dynamisch en wisselt gedurende het leven. Over de ontwikkeling hiervan 
is nog weinig bekend. Wel is duidelijk dat er minstens twee belangrijke perioden zijn in deze 
ontwikkeling: de eerste levensjaren en de adolescentie. Een pasgeborene leeft in de modus 
'lichaam-zijn ', in het hier en nu . Er is nog weinig perspectief. Door interactie met anderen leert 
het kind dat er ook een perspectief van de ander bestaat. Hierdoor ontwikkelt de pasgeborene 
zelfbewustzijn . Het kind leert zichzelf bekijken vanuit het gezichtspunt van de ander. Rond de 
leeftijd van 2 jaar herkent een kind zichzelf in de spiegel. Voor de modus 'lichaam-hebben ' is 
perspectief nodig op het lichaam dat wordt ervaren. 
Gedurende de adolescentie vinden in een korte tijd grote (uiterlijke) veranderingen plaats . De 
ontwikkeling van secundaire geslachtskenmerken begint en het gewicht; de lengte en vorm 
van het lichaam veranderen. Daarnaast vinden ook grote veranderingen plaats op psychosociaal 
gebied. Sociale vergelijkingen zijn van grote invloed op het zelfbeeld . De adolescentie is bij 
uitstek de periode waarin de identiteit wordt gevormd. Ook het lichaam dient voor het uitdruk-
ken van onze identiteit. Het 'lichaam-hebben ' wordt hierdoor belangrijker. In de huidige maat-
schappij gebeurt dit niet alleen door de aankleding van het lichaam, maar ook door het lichaam 
zelf te veranderen door fitness of plastische chirurgie. Het 'lichaam-hebben' is geen gegeven 
meer; het is maakbaar en beheersbaar. 
De huidige schoonheidsidealen zoals dunne fotomodellen en gespierde mannen kunnen in 
strijd zijn met de lichamelijke veranderingen die plaatsvinden gedurende de adolescentie . 
Meisjes worden zwaarder en krijgen rondingen ; jongens ontwikkelen pas laat in de adolescen-
tie meer spiermassa . De ervaring van de grote lichamelijke veranderingen in deze sociocultu-
rele context maakt de adolescentie een kritieke periode , waarin de kans op het ontwikkelen van 
een stoornis in het lichaamsbeeld het grootst is. Een negatief lichaamsbeeld bij adolescenten 
is een sterke voorspeller voor het ontwikkelen van ongezond eetgedrag of zelfs een eetstoornis 
en resulteert in vermijden van fysieke activiteit. De relatie tussen gewicht en lichaamsbeeld 
blijkt complex en wordt beïnvloed door onder andere de mate van internalisatie van lichaamsi-
dealen en sociale vergelijkingen waaronder pesten. Door de ernstige gevolgen die een negatief 
lichaamsbeeld kan hebben , wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar factoren die hierop 
van invloed zijn, zoals de media . Uit onderzoek is gebleken dat het zien van dunne modellen 
bijdraagt aan ontevredenheid over het lichaam , vooral bij adolescenten (meisjes jonger dan 19 
jaar, jongens jonger dan 22 jaar). Adolescenten die vooraf al een negatieflichaamsbeeld hadden , 
zijn extra gevoelig voor deze invloeden. 
Na de adolescentie , wanneer het zelfbeeld stabieler is, verbetert het lichaamsbeeld in de gezonde 
populatie weer. Een normaal lichaamsbeeld wordt gekenmerkt door positieve gevoelens ten 
opzichte van het eigen lichaam. Het lichaam wordt zelfs positiever waargenomen dan het in 
realiteit is. Uit meerdere onderzoeken komt naar voren dat een gezond lichaamsbeeld is gerela-
teerd aan zelfvertrouwen , een gezonde levensstijl en een normale seksuele ontwikkeling. 
Bij veel verschillende psychiatrische stoornissen treedt een verandering op in de ervaring van 
het lichaamsbeeld. Omdat het hierbij vooral over een affectieve zelfwaarneming van het lichaam 
gaat, spreken we in de psychiatrie meestal van lichaamsbeleving. De bekendste stoornis in 
de lichaamsbeleving is anorexia nervosa (zie hoofdstuk r6, Eetstoornissen). Anorexia nervosa 
wordt onder andere gekenmerkt door een onrealistisch zelfbeeld van het lichaamsgewicht en 
de lichaamsvorm . Zowel het lichaamspercept als het lichaamsconcept en -affect is verstoord. 
Vanuit de fenomenologie bekeken overheerst het lichaam-hebben tegenover het lichaam-zijn . 
Het rigide beheersen van het lichaam, via het gewicht , is indirect een manier om controle te 
hebben op het leven . 
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Een ander voorbeeld van een stoornis in de lichaamsbeleving is de morfodysfore stoornis , waar-
bij patiënten een waanachtige overtuiging hebben of gepreoccupeerd zijn met afwijkende of 
lelijke lichaamsdelen . Ook bij deze aandoening heeft het 'lichaam-hebben' de overhand op het 
'lichaam-zijn' of, vanuit Gallaghers definitie , is er sprake van een verstoring van het lichaams-
concept. De gevolgen zijn ernstig disfunctioneren, suïcidaliteit en onnodige plastische chirur-
gie of zelfs amputatie. Zoals eerder beschreven ontstaan de stoornissen in de lichaamsbeleving, 

'I 

Amputatie komt voor bij een zeldzame, ernstige 
stoornis van het lichaamsbeeld, namelijk body 
identity integrity disorder. Bij deze stoornis 
voelen mensen zich pas compleet als zij een 
lichaamsdeel missen. 

met een nadruk op het lichaam -hebben, vaak in de ado-
lescentie , maar regelmatig ook al op de kinderleeftijd . 
Dit suggereert dat er een neurobiologische afwijking 
aan ten grondslag ligt. 
Hoewel minder op de voorgrond is ook bij het doorma-
ken van een depressie-episode of psychotische episode 
de lichaamsbeleving regelmatig verstoord . Bij depressie 

is het bijvoorbeeld onvoldoende mogelijk te wisselen naar de modus lichaam-hebben . Die pati-
ent voelt zich gevangen in zijn lichaam en het contact met de buitenwereld via het 'lichaam-heb-
ben' is bemoeilijkt. 
Een bekend symptoom dat regelmatig wordt gezien bij psychotische patiënten , is de ervaring 
dat het lichaam wordt bestuurd. Patiënten ervaren een verminderde controle over het eigen 
lichaam . Onderzoek wijst uit dat zowel het lichaamspercept als het lichaamsconcept afwijkt bij 
patiënten met schizofrenie . Vanuit de fenomenologie bekeken overheerst het 'lichaam-hebben '. 
Maar dat gaat zo ver dat ervaringen die normaal gesproken als 'lichaam-zijn ' worden ervaren , 
in een psychose als 'lichaam-hebben ' worden ervaren , waardoor het idee kan ontstaan dat het 
lichaam wordt bestuurd of dat de (eigen) gedachten van buitenaf worden ingebracht. 
Ook het optreden van stoornissen in het lichaamsbeeld na hersenschade suggereert dat er een 
neurobiologische oorzaak aan ten grondslag ligt. Het negeren van een lichaamshelft (hemi-
neglect), en anosognosie: het niet-beseffen van de eigen ziekte en met de daarmee gepaard 
gaande lichamelijke veranderingen, zijn voorbeelden van dergelijke neurologische stoornissen 
in het lichaamsbeeld . Deze verstoringen treden meestal op na schade aan de rechterhemisfeer . 
Dat het lichaamsbeeld gevormd en gemanipuleerd kan worden in de hersenen , wordt onder-
steund door experimenteel onderzoek , zoals de bekende rubberhandillusie. In dit experiment 
wordt de hand van de proefpersoon afgeschermd en een rubberhand wordt in het zichtveld 
geplaatst. Vervolgens worden tegelijkertijd de afgeschermde hand en de rubberhand aange-
raakt. Na verloop van tijd hebben de hersenen zich zo aangepast dat de rubberhand voelt als de 
echte hand . Deze illusie illustreert dat het lichaamsbeeld wordt gevormd door multisensorische 
integratie in de hersenen. 
Inmiddels mag duidelijk zijn dat het lichaamsbeeld een complex begrip is en dat het door ver-
schillende componenten wordt beïnvloed. Daarom zijn er vanzelfsprekend meerdere neurobio-
logische processen en hersengebieden bij betrokken. Welke processen en gebieden dat precies 
zijn , is voor een groot gedeelte nog onduidelijk. Wel is er overeenstemming dat er een dominan-
tie van de rechterhemisfeer bestaat bij het vormen van het lichaamsbeeld. Om een lichaams-
beeld te kunnen vormen, is het van belang om het lichaam te herkennen als 'een lichaam '. Het 
komt niet als een verrassing dat hierbij de visuele cortex betrokken is. Daarnaast zijn er in ieder 
geval nog twee belangrijke gebieden die een specifieke rol spelen in het herkennen van het 
lichaam als 'lichaam ': de extrastriate body area (EBA) en defu siform body area (FBA). De extrastriate 
body area is gelegen in de laterale occipitotemporale cortices en is verantwoordelijk voor het 
herkennen van details van het lichaam, zoals vingers , handen , benen en voeten . De fusiform 
body area , gelegen in de fusiforme cortices , is verantwoordelijk voor de verwerking van het 
lichaam als geheel. Om een compleet lichaamspercept te kunnen vormen , communiceren deze 
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twee gebieden. Men vermoedt dat door de parallelle verwerking en door de over en weer com-
municatie tussen de twee gebieden het lichaamspercept wordt gevormd. 
Doordat je in staat bent om een lichaam te herkennen en verschillen tussen lichamen waar te 
nemen, kan er vergelijking plaatsvinden. Onder invloed van onder andere cultuur en sociale 
normen en waarden wordt het lichaamsaffect gevormd. Het lichaam van anderen wordt ofwel 
positief ofwel negatief beoordeeld . Hetzelfde geldt voor het eigen lichaam. De hersenen maken 
tijdens de vorming van het lichaamsaffect gebruik van de connectie tussen de fusiform body 
area en de amygdala , een gebied dat een belangrijke rol vervult in de 'emotionele hersenen ' . Tij-
dens deze vergelijkingen en vorming van het lichaamsaffect is het lichaamsconcept van groot 
belang . Immers : het interne plaatje van het lichaam wordt vergeleken met de lichamen die 
daadwerkelijk worden waargenomen. Maar het onderzoek naar de neurobiologie achter het 
lichaamsconcept staat nog in de kinderschoenen. Er kunnen dus nog geen conclusies getrok-
ken worden over welke neurobiologische processen hierbij betrokken zijn . 
Desalniettemin wordt de schaarse neurobiologische kennis over het lichaamsbeeld gesteund 
door patiëntonderzoek. Patiënten met een stoornis in het lichaamsbeeld vertonen inderdaad 
afwijkingen in de lichaamsbeeldgerelateerde gebieden . Zo laat onderzoek van patiënten met 
anorexia nervosa een verminderde activiteit zien in de extrastriate body area. Daarbij lijken de 
extrastriate body area en de fusiform body area niet goed met elkaar te communiceren. Daar-
naast is er ook een hyperactiviteit gevonden in de amygdala van patiënten met een stoornis in 
het lichaamsbeeld waarin het lichaamsaffect verstoord is. Naast dat dit te maken heeft met de 
grote mate van onvrede over het lichaam , duidt dit ook op een angstreactie. Dit komt overeen 
met gedragskenmerken en symptomen van deze patiënten . 
Naast de extrastriate body area en de fusiform body area , die verantwoordelijk zijn voor de ver-
werking van de losse lichaamsdelen en het lichaam als geheel, is er nog een hersengebied dat 
een belangrijke rol speelt bij het vormen van het lichaamsbeeld . Maar dit gebied focust zich spe-
cifiek op het gezicht. Dit gebied heet de fu siform fa ce area (FFA) en zoals de naam al doet vermoe-

Figuur 3.3.10 Hersengeb ieden betrokken bij de vorm ing van het lichaamsbeeld 

EBA: extrastriate body area [details van het lichaam herkennen]; FBA: fusiform body area; 
FFA: fusiform face area 

Bron: Taylor e.a., 2007 
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den ligt dit gebied eveneens in de fusiforme cortices , evenals de fusiform body area . Ondanks 
de nabijheid en een kleine overlap tussen fusiform body area en fusiform face area hebben 
verschillende onderzoeken laten zien dat deze gebieden duidelijk te onderscheiden zijn , zowel 
functioneel als anatomisch. Veel informatie in sociale situaties wordt gehaald uit gezichten van 
anderen. Het belang hiervan maakt het waarschijnlijk dat er een apart gebied bestaat waardoor 
de informatie nauwkeurig en snel kan worden verwerkt. Een beschadiging van dit gebied heeft 
dan ook grote gevolgen : onder andere zijn deze patiënten niet meer in staat gezichten te her-
kennen , zelfs niet van hun meest dierbaren. Deze aandoening wordt prosopagnosie genoemd . 
Aangezien de preoccupatie of waanachtige overtuiging bij de lichaamsbeeldstoornis morfodys-
fore stoornis ( body dysmorphic disorder) zich vaak focust op het gezicht , zal een verstoring in de 
fusiform face area voor de hand liggen . Onderzoek zal moeten uitwijzen of dit daadwerkelijk 
het geval is . 
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7 Denken en wanen 

Iris Sommer 

Dopamine is een boodschapperstof die een sleutelrol speelt bij het leren . Een groot deel van 
het leren gebeurt door bepaalde situaties , geluiden , voorwerpen of personen te associëren met 
beloning of straf (klassieke conditionering). Eerder neutrale stimuli krijgen daardoor een posi-
tieve of juist negatieve betekenis : ze worden van belang. In het onderwijs en bij het opvoeden 
wordt deze manier van leren veelvuldig ingezet . Bijvoorbeeld: een beker melk die omvalt en 
over de tafel druipt (op zich een interessant schouwspel) is voor een peuter in eerste instantie 
een neutrale prikkel. Wanneer dit druipen gevolgd wordt door een vermaning , leert het kind dat 
omgevallen melkbekers een negatieve connotatie hebben. Voor he t associëren van melkonge-
lukken met vermaningen is dopamine nodig . Juist voor de associatie van gebeurtenissen met 
negatieve bekrachtiging is dopamine van belang. 
We weten al heel lang dat dopamine een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van psychosen. In 
de jaren vijftig van de vorige eeuw werd chloorpromazine veel gebruikt als slaapmiddel tijdens 
operaties. Een oplettende Franse anesthesist kwam erachter dat patiënten met schizofrenie na 
anesthesie met dit middel een stuk beter aanspreekbaar waren. Aan chloorpromazine verwante 
stoffen, zoals haloperidol, bleken eenzelfde effect te hebben . In eerste instantie werd dit effect 
vooral toegeschreven aan het sterke sederende effect dat deze middelen in hoge dosering heb-
ben , vandaar de naam major tranquilizers, waarmee deze groep destijds beschreven werd . 
Maar er bleek ook een effect op de primair psychotische symptomen, zoals wanen , hallucinaties 
en gedesorganiseerde spraak. Chloorpromazine en verwante stoffen blokkeren de dopamine 
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D2-receptor in de hersenen . In de jaren zeventig werd duidelijk dat amfetamine, dat zorgt voor 
vrijmaking van dopamine uit de presynaptische zenuwuiteinden , een psychose kan veroorza-
ken bij mensen die daar gevoelig voor zijn. Bij mensen met een bestaande psychose kan deze 
stof de symptomen fors verergeren. 
Toen het in de jaren tachtig mogelijk werd om dopaminereceptoren in beeld te brengen met 
positronemissietomografie (rET), bleek daar niet zoveel mis mee te zijn bij mensen met schizo-
frenie . Maar juist de aanmaak van dopamine (opgeslagen in de presynaptische blaasjes van het 
zenuweinde) in het striatum bleek sterk verhoogd als iemand psychotisch is. Deze verhoogde 
afgifte wordt vooral gemeten bij patiënten die een eerste psychose doormaken en bij mensen 
die reeds enkele lichte psychotische klachten hebben 
maar nog niet aan de classificatiecriteria voldoen. Dit r 

zijn mensen uit de ultra high risk-groep (uHR). Doordat 
dopamine sneller vrijgemaakt wordt, vindt verhoogde 
stimulatie van de postsynaptische neuronen plaats. 
Hoe een teveel aan striatale dopaminerge neurotrans-
missie precies psychotische symptomen veroorzaakt , is 
niet met zekerheid vastgesteld, maar er bestaat wel een 

Niet bij alle patiënten met een psycho se is de 
dopamineaanmaak verhoogd . Psychotische 
pat iënten bij wie met positronemis sietomogra -
fie (PET) een normale dopamineaanmaak te zien 
is, reageren niet op anti psychot ische med icatie . 

aannemelijke theorie over, die vooral het ontstaan van wanen goed kan verklaren . Via de zintui-
gen komen massaal veel prikkels binnen , zeker in een drukke omgeving zoals een stad. Slechts 
een kleine selectie van alle prikkels die de zintuigen bereiken , is relevant. In de hersenen vindt 
triage plaats: de relevante prikkels worden geselecteerd en bewust waargenomen. Dopamine 
speelt een centrale rol bij het associëren van stimuli uit de omgeving met beloning of aversie. 
Door stimuli te koppelen aan positieve of juist negatieve gevoelens , is de kans groot dat de aan-
dacht op deze stimuli gericht zal worden en dat ze bewust waargenomen worden . De waarge-
nomen prikkel krijgt betekenis , wordt relevant. In de Engelstalige literatuur wordt hiervoor het 
woord salien.ce gebruikt. Van de irrelevante prikkels zijn we ons niet eens bewust. Stimuli die 
eerder geassocieerd zijn met beloning of met afkeer worden als relevant , salien.t, onderscheiden. 
De relevante prikkels worden 'gelabeld' met dopamine . Dit mechanisme is mogelijk ontregeld 
tijdens een psychose. Wanneer er een teveel aan dopamine is, zoals dat tijdens een psychose 
het geval is, worden te pas en te onpas 'etiketten ' met salient geplakt op waargenomen prikkels. 
Stimuli die eigenlijk irrelevant zijn maar toevallig net werden waargenomen ten tijde van een 
verhoogde dopamineafgifte in het striatum , worden daardoor ervaren als belonend of bedrei-
gend zonder dat er eerder een relatie met beloning of bedreiging is gelegd. De persoon die dit 
ondergaat , begrijpt niet direct wat de relevantie van een bepaalde waarneming is (die is er ook 
niet) , maar ervaart wel dat iets uiterst belangrijk voor hem is. Verschillende lukrake stimuli 
maken een sterke indruk op hem. Vervolgens probeert hij om een enigszins logisch verhaal te 
maken van al die fout gelabelde 'belangrijke' waarnemingen . Anders is zijn omgeving immers 
onbegrijpelijk voor hem. 
Mensen zoeken altijd naar verbanden en verklaringen , ook als die er niet zijn . Dat helpt om 
orde te scheppen en de toekomst te kunnen voorspellen. De persoon met verhoogde dopa-
mineafgifte in het striatum zoekt dus naar een verklaring waarom al die lukrake stimuli een 
speciale betekenis voor hem hebben. Mensen bij wie dit speelt , merken heel goed dat er iets 
met hen aan de hand is. Iets heel bijzonders, wat niet lijkt op wat voor bui of stemming dan 
ook die ze eerder hebben meegemaakt. In deze fase waarin mensen nog zoekend zijn naar 
een verklaring, en nog geen duidelijke waanverklaring ontwikkeld hebben , staan zij zeer open 
voor psycho-educatie en cognitieve gedragstherapie . Dit is de ideale fase om met behandeling 
te beginnen . Helaas kom en de meeste patiënt en pas in een latere fase in zorg. In het volgend e 
citaat beschrijft iemand hoe het voelt om zo'n teveel aan dopamine met de daaropvolg ende 
foute labelling te ervaren . 
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'Sind s twee dagen z ijn mijn ogen pas echt geopend. Ik z ie details waar ik eerst blind voor was. 
A l die aanwij z ingen, hoe heb ik ze ooit niet kunn en z ien ? Er wordt mij iets du idelijk gemaakt . 
Ik probeer het te begrijpen. Ik moet iets doen. Maar wat?' 

Deze toestand van verhoogde dopamine , waarin allerlei irrelevante prikkels bewust als belang-
rijk worden waargenomen, maar hun samenhang nog onduidelijk is, levert vruchtbare grond 
voor het ontstaan van wanen . Mensen die in zo'n toestand verkeren , proberen een theorie te 
vinden die alle foutieve 'belangrijke ' informati e van een begrijpelijke verklaring voorziet . Men-
sen willen de wereld immers begrijpen. Zo ontstaan wanen . 
Terwijl die fase van teveel dopamine bij patiënten ongeveer hetzelfde verloopt, is de waan die 
daarop volgt sterk persoonlijk. De waan wordt ingevuld vanuit de persoonlijke interesse en de 
eigen sociaal-culturele achtergrond. In de westerse cultuur ontstaan (met dank aan de film-
industrie) veel wanen over de thema 's geheime politie , spionage , terroristen en afluister en. 
Maar ook spirituele thema 's zoals telepathie , helderziendh eid en entiteiten (geesten van over-
ledenen) komen veel voor. Gelovige christenen betrekken vaak de straf van God of de duivel in 
hun waansysteem. In islamitische kringen spelen djinns vaak een rol in wanen . Djinn s zijn 
vuurgeesten , die iemand kunnen besturen en in iemands lichaam kunnen komen om daar veel 
onheil aan te richten . Het bestaan van djinns wordt in de Koran beschreven en veel moslims 
geloven hierin . Mensen met een Afrikaanse achtergrond zien eerder voodoopraktijken als oor-
zaak van hun psychotische belevingen . Het wintigeloof in Surinaamse gemeenschappen is hier 

Het idee dat het beste bij iemand s beleving s-
wereld aansluit komt terug in de waan. 
Dankzij deze waan klopt de wereld weer. Alle 
indrukwekkende ervaringen krijgen een plaat s 
en een betekenis . De wereld is weer geordend 
en voorspelbaar . Het is duidel ijk waar het 
gevaar vandaan komt en hoe dat vermeden kan 
worden . 

een voorbeeld van. 
De geeft rust en helderheid. Mensen die een waan 
gevormd hebben , zijn niet geneigd om die rust weer op 
te geven . Zij houden daarom vast aan hun waan ook 
al zijn er goede argumenten dat hun overtuiging niet 
klopt . De verkeerd gelabelde stimuli hebben zoveel 
indruk gemaakt dat dat de waan als het ware rechtvaar-
digt , zelfs als die niet bevestigd wordt door anderen. In 
deze fase is psycho-educatie veel minder welkom, en 
cogniti eve gedragstherapi e is stukken lastiger. 

Alle antipsychotische medic ijnen zorgen voor een remming van de prikkeloverdracht via dopa-
mine . Het teveel aan dopamine heeft daardoor minder effect en er wordt minder verkeerd gela-
beld. Het aantal bewuste waarnemingen van zogenaamd relevante stimuli daalt. Antipsycho -
tische medicijnen zorgen ervoor dat onbelangrijke prikkels weer gewoon genegeerd kunnen 
worden. Antipsychotica hebben geen direct effect op de waan , op de verklaring die de patiënt 
bedacht heeft om de vreemde maar belangrijke stimuli in een verband te plaatsen . Medicatie 
zorgt er wel voor dat er geen nieuwe vreemde associaties meer bij komen, waardoor de urgentie 
van de waan minder wordt. 
Patiënten zullen in de eerste dagen van de behandeling vooral ervaren dat de stress en de ver-
storing van het functioneren minder worden door de medicatie . Het geloof in de waan kan 
soms nog lang aanblijven. Maar de preoccupatie met de waan neemt af; er ontstaat ruimte 
voor andere onderwerpen. Cognitieve gedragstherapie kan in deze fase helpen om die waan -
verklaring alsnog los te laten. Als iemand een te hoge dosis antipsychotica gebruikt , worden 
ook stimuli uit de omgeving die juist echt belonend of juist bedreigend zijn , en dus terecht met 
dopamine gelabeld hadden moeten worden, niet meer als relevant beschouwd omdat er geen 
dopamin erge reactie op volgt. Het gevolg daarvan is apathie en affectieve vlakheid . Deze ver-
schijnselen worden ook wel negatieve symptomen genoemd , maar zijn bij sommige patiënten 
(voor een deel) het gevolg van antipsychotische medicatie . Het is een delicaat evenwicht, tussen 
te veel dopamin e (wat psychose uitlokt) en te weinig (wat emotion ele vlakheid veroorzaakt). 
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8 Affectieve functies en anhedonie 

Chris Baeken 

Anhedonie , oftewel het verlies van interesse of plezier in (nagenoeg) alle activiteiten , is een 
prominent symptoom van veel psychiatrische stoornissen, en vooral de depressieve stoornis en 
schizofrenie . Het compleet ontbreken van hedonische responsen is zeldzaam , en daarom wordt 
soms de voorkeur gegeven aan de term hypohedonia. Maar de term anhedonie wordt het meest 
gebruikt: dan bedoelt men daarmee dat de hedonische respons een pathologisch laag niveau 
heeft bereikt. 
Anhedonie is een complex fenomeen met zowel gedragsmatige als belevingscomponenten en 
wordt vaak in verband gebracht met andere psychiatrische symptomen , zoals verminderde reac-
tiviteit van stemming , interesseverlies, vlak affect en apathie. Hoewel deze symptomen wel 
samen kunnen voorkomen , is het belangrijk is om anhedonie hier niet mee te verwarren. Anhe-
donie staat niet gelijk met een sombere stemming, niet met sociaal fobisch vermijdingsgedrag , 
en is niet het gevolg van bijvoorbeeld fysieke problemen waardoor je niet meer in staat bent om 
te functioneren zoals voordien . Wel is anhedonie een uiting van verstoorde beloningsgerela-
teerde processen. 

8.1 Neurobiologie van beloning 
Voor de beleving van plezier, oftewel hedonie, zijn op het niveau van de hersenen verschillende 
stappen nodig. Hedonie vereist de identificatie van een stimulus (waardering) , het komen tot 
een welbepaalde gemoedstoestand (productie), waarop het corresponderende gedrag op ver-
schillende niveaus gestuurd wordt (regulatie). Men neemt aan dat bij deze drie stappen twee 
onderling sterk verbonden neurale netwerken betrokken zijn , namelijk het ventrale en dorsale 
netwerk. 

Ventrale netwerk 
Een ventraal netwerk omvat de amygdala, de insula, het ventrale striatum (met de nucleus 
accumbens : NAC) en de ventrale gebieden van de anterieure cingulaire cortex (Ace) en de pre-
frontale cortex. Dit netwerk is betrokken bij identificatie van de stimulus en productie van de 
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Figuur 3.3.11 Hedonie en anhedonie ontleed 
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gemoedstoestand, en reguleert ook de hierop volgende fysiologische responsen. Voor wat betreft 
de stimuli krijgen de ventrale gedeelten van de prefrontale cortex, en vooral de orbitofrontale 
cortex (oFc), informatie van de vijf klassieke zintuigen; smaak, geur, visuele, somatosensorische 
en auditieve prikkels. Vanwege de ligging en de vele neuronale connecties van de orbitofrontale 
cortex is dit de uitgelezen regio waar het belang van beloning wordt herkend en erkend en de 
hedonische respons erop wordt gereguleerd. 

Dorsale netwerk 
Het dorsale netwerk omvat de dorsale gebieden van de prefrontale cortex en anterieure cin-
gulaire cortex, en de hippocampus (figuur 3.3.n ). Dit netwerk is belangrijk voor de cognitieve 
regulatie van het corresponderende gedrag. Executieve functies, zoals selectieve aandacht en 
planning, spelen daarbij een belangrijke rol. 

Beloningscircuit 
Dit beloningscircuit (het ventrale plus het dorsale netwerk) wordt voornamelijk geïnnerveerd 
door dopaminerge neuronen in het ventrale tegmentale gebied (VTA) die projecteren naar de 
nucleus accumbens, de orbitofrontale cortex, de amygdala en de hippocampus. GABA'erge inter-
neuronen (en cholinerge interneuronen in de nucleus accumbens) moduleren de functionele 
activiteit in het beloningscircuit. Verder krijgen de genoemde gebieden serotonerge signalen 
vanuit de raphekernen (hersenstam) en noradrenerge signalen uit de locus caeruleus (pons) . De 
hypothalamus beïnvloedt het circuit via verschillende peptidensystemen. 
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8.2 Neurobiologische bevindingen bij anhedonie bij stemmingsstoornissen 
Bij depressieve stoornissen wordt een vermin derde activiteit gevonden van het ventra le stria-
tum inclusief de nucleus accumbens. Deze gedaalde activiteit wordt gerelateerd aan de vermin-
dering in de beloningsfunctie die aan de basis ligt van anhe donie. De werke lijkheid is com-
plexer door de veelvuldige functies van de nucleus accumbens binnen het beloningscircuit. 
Functione le stoornissen kunnen daardoor leiden tot verstoor de voorspelling, waarneming en 
interpretatie van beloning, naast een verminder de motivatie voor beloning met invloed op pro-
cessen van besluitvorming. Een vaak aangetroffen verminderde neuronale activiteit in dorsale 
prefrontale gebieden bij depressiepatiënten draagt hiertoe bij. Toegenomen activiteit in delen 
van het ventrale circuit, zoals de orbitofronta le cortex, de amygdala en de insula, wijst op de 
bijkomende invloed van emoties zoals angst. Een veranderde activiteit in het beloningscircuit 
bij patiënten met een depressieve stoornis kan bijgevolg via verschillende mechanismen tot 
verstoorde hedonische en anhe donische responsen leiden . 
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9 Affectieve functies en angst 

Odile van den Heuvel 

De vier belangrijkste emoties voor de psychiatrische praktijk zijn blij (vreugde), bedroefd (ver-
driet), bang (angst) of boos zijn (woede). Er wordt wel van de vier s' s gesproken . We zullen hier 
voornamelijk stilstaan bij de emotie angst. 
Angst is een emotie die wordt opgewekt door gevaar of dreiging van gevaar. Angst is een nor-
male en belangrijke emotie: door het ontdekken van gevaar en dreiging is het individu beter 
in staat tot overleving, omdat het bescherming laat prevaleren boven risico . Vaak gaat angst 
gepaard met spierspanning (en andere autonome kenmerken zoals verhoogde hartslag en ver-
snelde ademhaling), verhoogde waakzaamheid (hypervigilantie) en voorzichtig of vermijdend 
gedrag. Bij een anxiogene prikkel, van buiten (bijvoorbeeld een hard geluid) of van binnen 
(bijvoorbeeld hartkloppingen) ontstaat een angstrespons. Deze wordt gegenereerd door het 
zogeheten vreessysteem , waarin de amygdala samen met belangrijke subcorticale en corticale 
hersenstructuren, evenals de hersenstam, een cascade aan parallelle processen in gang zet. De 
initiële reactie kan bestaan uit vechten (fi.ght) en vluchten (!light), of 'bevriezen ' (freeze: verstij-
ven) wanneer vechten of vluchten niet mogelijk is. 
Deze automatische fysieke en gedragsresponsen worden door een zogeheten quick Bl dirty route 
in gang gezet nog voordat het individu zich bewust is van de specifieke situatie. Een externe 
prikkel (bijvoorbeeld een bepaald geluid) wordt via directe projectie vanuit de thalamus ver-
werkt door de laterale kernen van de amygdala. Op deze manier wordt de preciezere , maar 
tragere corticale verwerking omzeild en wordt de amygdala slechts voorzien van zeer globale 
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informatie over de situatie. Het organisme wordt hierdoor in staat gesteld op eventueel gevaar 
te reageren voordat het zich überhaupt bewust is van het gevaar: een evolutionair gezien belang-
rijke vaardigheid. 
Ondertussen treedt ook een langzamer informatieverwerkingsproces in gang , waarbij via corti -
cale input (vooral vanuit de sensorische cortex, de hippocampus en de prefrontale cortex) gede-
tailleerdere informatie over de stimulus en de context wordt gebruikt om waar nodig de initiële 
reactie bij te stellen. Dit wordt ook wel de indirecte corticale route genoemd (zie hoofdstuk 3.2, 
figuur 3.2.r. Zo kan een al ingezette angstrespons worden gestaakt wanneer bijvoorbeeld de 
vermeende gevaarlijke slang ('waargenomen ' via de directe route) na corticale verwerking toch 
een onschuldige elektriciteitskabel blijkt te zijn. De inbreng vanuit de hippocampus speelt een 
belangrijke rol voor de geheugenrepresentaties , vooral voor informatie over de context waarin 
een angstrespons is opgetreden . Zo draagt de informati e over de context ook bij aan conditio-
nering van de angstrespons . 

Het gaat daarbij om een subtiel samenspel 
tussen genetische kwetsbaarheid (bijvoorbeeld 
gevoeligheid van het vreessysteem , geremdheid 
in het temperament) en de beschermende en 
luxerende omgevingsfactoren (bijvoorbeeld 
levensgebeurtenissen , opvoeding , 
voorbeeldgedrag) . 

De mate en duur van blootstelling aan gevaar of drei-
ging zijn deels bepalend voor de ontwikkeling van de 
angstrespons en de mate waarin deze pathologisch 
wordt. Waar intermitterende herhaalde blootstelling 
aan lichte tot matig ernstige angstprikkels juist leidt 
tot een afname van de angstrespons (habituatie) en 
een toename van de weerbaarheid (resilience), zo resul-
teert chronisch aanhoudende blootstelling aan ernstige 
gevaarsituaties of chronische dreiging juist tot een toe-

name van de angstrespons (sensitisatie) en een overgevoeligheid van het vreessysteem . 
De vorm en mate waarin angst zich uit, zijn sterk afhankelijk van de levensfase en daarmee 
gerelateerde hersenontwikkeling . Een kind met een geremd temperament (harm avoidant) 
heeft een gevoeliger afgesteld vreessysteem en groter risico om pathologische angst te ontwik-
kelen dan een kind dat van nature juist aangetrokken is tot nieuwe prikkels (novelty seeking). 
Omdat de zuigeling zelf nog niet in staat is tot vluchten of vechten en nog onvoldoende gevaar 
kan herkennen, is deze voor zowel het ontdekken van gevaar als de daarbij passende reactie nog 
geheel afhankelijk van de bescherming door derden (in eerste instantie de moeder) . De bekend-
ste angst bij zuigelingen vanaf ongeveer een halfjaar is daarom ook de separatieangst , wanneer 
de beschermende figuur tegen potentieel gevaar wegvalt of dreigt weg te vallen. 
De mate waarin een kind veiligheid zoekt , is sterk afhankelijk van de hechting . De evolutionair 
niet overgeleverde gevaren leert een kind toenemend te herkennen door het afkijken en her-
kennen van de reacties van de omgeving op angstprikkels , ook wel social ref erencing genoemd. 
Door het 'lezen' van de angstreactie op het gezicht van de beschermende figuur leert een kind 
bijvoorbeeld dat het gevaarlijk is te dicht bij de brandende kachel te komen . In de peuter- en 
kleuterfase is het kind beter in staat concreet gevaar zelf te herkennen , vooral die stimuli die 
vanuit de evolutie zijn overgeleverd (zoals dieren, donker, en benauwdheid) . Een overmatige 
respons op specifieke anxiogene prikkels kan leiden tot een specifieke vrees of fobie. In de 
schooltijd is het kind toenemend in staat te anticiperen op gevaar en daarover te denken of te 
piekeren . Piekergedachten , over bijvoorbeeld het risico op ongelukken (mogelijk leidend tot 
generaliseerde angstklachten), sociale afwijzing (mogelijk leidend tot sociale fobie) of de angst 
om te falen , spelen in deze fase een belangrijke rol. Meestal pas later in de adolescentie en in 
het begin van de volwassenheid wordt het individu kwetsbaar voor paniekklachten, waarbij de 
hyperalertheid voor en misinterpretatie van de eigen lichaamssignalen centraal staat. 
De mate waarin een angstrespons optreedt, hangt in sterke mate af van specifieke cognitieve 
functies. Een belangrijk cognitief kenmerk van angstige mensen of mensen die vanuit een 
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geremd temperament kwetsbaar zijn om een angststoornis te ontwikkelen , is de selectieve 
aandacht voor gevaar. Selectieve aandacht is het vermogen om voorrang te geven aan voor 
het individu belangrijke informatie (bijvoorbeeld gevreesde stimuli) en daarbij onbelangrijke 
informatie (bijvoorbeeld neutrale of geruststellende stimuli) te negeren . De selectieve aandacht 
(attentional bias) is niet alleen het gevolg van de angst, maar is ook relevant voor het in stand 
houden en versterken van de angst . 
Een ander cognitief kenmerk van angstige mensen is de neiging tot selectieve interpretatie: 
bepaalde fenomenen worden met elkaar in verband gebracht terwijl ze niet werkelijk gerela-
teerd zijn (bijvoorbeeld het voelen van hartkloppingen wordt herkend als een hartaanval, of een 
hard geluid in de nacht vertelt dat een dief binnendringt). 
De verhoogde angstrespons in reactie op potentieel gevaar kan tevens verklaard worden van-
uit een verstoord extinctieleren (zie paragraaf ro : Affectieve functies en conditionering). Dit 
blijkt onder meer uit onderzoek bij militairen . Een belangrijk verschil tussen militairen die na 
een traumatische missie een posttraumatische-stressstoornis (PTss) ontwikkelen en getrauma-
tiseerde soldaten die geen PTSS ontwikkelen, is dat bij de militairen die PTSS ontwikkelen geen 
extinctie optreedt van de angstrespons bij herhaalde blootstelling aan een specifieke stimulus , 
ook al blijft het gevaar bij herhaling uit en is de situatie weer veilig. Een pathologisch verhoogde 
angstrespons kan ook verklaard worden vanuit een verminderd vermogen tot cogniti eve con-
trole door falende emotieregulatietechnieken zoals herinterpretatie of distantie . Denk bijvoor-
beeld aan iemand met een gegeneraliseerde-angststoornis die piekergedachten heeft over veler-
lei mogelijke gevaarlijke scenario's die in de toekomst zouden kunnen plaatsvinden en deze 
niet tot proportie kan brengen of relativeren. 
Voor een goede controle op de emotionele respons is een goed functionerend e prefrontale 
cortex, in connectie met de subcorticale structuren (zoals thalamus en striatum) en limbisch e 
structuren (zoals amygdala en hippocampus) van groot belang . Stoorniss en in het extinctiele-
ren lijken gerelat eerd aan verminderde controle vanuit de ventromediale prefrontale cortex op 
een hyperresponsief vreessysteem . Verminderde emotieregulatie is gerelateerd aan een falend 
dorsaal (zowel dorsomediaal als dorsolateraal) prefrontaal circuit. Middels cognitieve gedrags-
therapie, bestaande uit zowel exposure in vivo met responspreventie als cognitiev e herinterpr e-
tati e, wordt de controle vanuit respectievelijk de ventromediale en de dorsal e prefrontale cortex 
genorma liseerd , waardoor de verhoogde limbische respons wordt geremd. 
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10 Affectieve functies en conditionering 

Nic van der Wee 

10.1 Wat is conditionering? 
Conditionering en de tegenhanger extinctie worden beschouwd als vormen van associatief 
leren . Conditionering en extinctie hebben vooral aandacht gekregen binnen onderzoek naar 
de etiologie van angststoornissen en binnen de gedragstherapie , maar zijn ook van belang voor 
andere vormen van pathologisch gedrag zoals middelgerelate erde en verslavingsstoornissen. 
De relevantie voor angststoornissen komt voort uit modellen die aannemen dat bij angststoor-

Het bekendste voorbeeld van klassieke conditi-
onering is de hond van Pavlov die na conditone-
ring ging kwijlen bij het horen van een bel 
(de geconditioneerde stimulus). 

Bekende voorbeelden van operante conditi-
onering zijn de Skinner boxes: dozen waarin 
proefdieren bij toeval leren dat een bepaalde 
handeling prettige (of onprettige gevolgen) kan 
hebben, zoals voedsel. Ook bij het africhten van 
honden en de zindelijkheids t raining bij jonge 
kinderen speelt operante conditionering een 
belangrijke rol . 

" nissen sprake is van een verstoring van gedrag en affec-
tieve functies door aangeleerde irrationele affectieve 
reacties, zoals fobische symptomen en vrees. Er wor-
den twee vormen van conditionering onderscheiden : 
de klassieke conditionering en de operante conditione-
ring. Bij klassieke conditionering wordt , meestal her-
haaldelijk , een neutrale stimulus aangeboden , samen 
met een stimulu s die van nature een reactie uitlokt (de 
ongeconditioneerde stimulus : ucs). Het organisme leert 
deze koppeling , die wordt opgeslagen in het impliciete 
geheugen, en vervolgens is het aanbieden van de aan-
vankelijk neutrale stimulus alleen voldoende voor het 
uitlokken van de reflexmatige reactie: de neutrale sti-
mulus is een geconditioneerde stimulus (es) geworden. 
Bij de operante conditionering leert het organisme over 

de invloed van zijn gedrag op de omgeving. Belangrijke begrippen hierbij zijn 'bekrachtigers ' 
en 'bestraffers van gedrag' . 

Figuur 3.3.12 Conditionering en aanleren 
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10.2 Cellulaire en synaptische mechanismen bij klassieke (vrees)conditionering 
Er is bij dieren en mensen vooral veel onderzoek verricht naar de hersencircuits en naar de 
moleculaire en cellulaire processen die betrokken zijn bij de klassieke vreesconditionering. Met 
vreesconditionering wordt bedoeld dat de vreesreactie - een combinatie van gedrag (schrik-
ken-verstijven-vluchten) en fysiologische reacties - nu volgt op een eerder neutrale stimulus. 
Het is van belang om je te realiseren dat proefdieronderzoek zich tot het reflexmatige deel van 
vreesreacties beperkt en niet componenten op bewust niveau meeneemt die juist bij mensen 
ook een rol spelen. 
Op cellulair niveau gaat het bij conditionering en andere vormen van leren om synaptische 
plasticiteit, en is er allereerst sprake van tijdelijke presynaptische facilitatie. Bij een eenvoudig 
model van presynaptische facilitatie bij conditionering stijgt bij het samen aanbieden van de 
ongeconditioneerde stimulus (ucs) en geconditioneerde stimulus (es) de afgifte van neurotrans-
mitter uit het presynaptische neuron dat reageert op de te conditioneren stimulus. Dit komt 
doordat het neuron dat reageert op de ongeconditioneerde stimulus via een interneuron, de 
activiteit van het presynapti sch neuron dat reageert op de te conditioneren stimulus faciliteert. 
Na een aantal herhalingen zal er nu een sterke respons optreden wanneer alléén de geconditio-
neerde stimulus wordt aangeboden. 
De presynaptische facilitatie die optreedt bij conditionering, wordt uiteindelijk door verande-
ringen in genexpressie en eiwitsynthese gestabiliseerd en voor lange termijn vastgelegd in de 
laterale kern van de amygdala. 

10.3 Hersencircuits betrokken bij (vrees)conditionering 
Uitgebreid onderzoek bij proefdieren en bij mensen heeft de betrokkenheid vastgesteld van 
onderdelen van het limbische systeem bij klassieke vreesconditionering . Het heeft ook laten 
zien dat dit vreescircuit in belangrijke mate overeenkomt bij verschillende diersoorten. In het 
bekende model van LeDoux worden binnen dit vreescircuit een directe en indirecte route onder-
scheiden (zie hoofdstuk 3.2, figuur 3.2.1). De snelle en onbewuste directe route loopt van de 
thalamus naar de laterale kern van de amygdala. Wanneer de laterale kern van de amygdala 
een stimulus als bedreigend beoordeelt, wordt tevens de centrale kern van de amygdala geac-
tiveerd, die vervolgens via zijn projecties een vreesreactie in gang zet. De langzamere, indi-
recte route loopt via de thalamus naar hogere corticale gebieden, zoals delen van de mediale 
prefrontale cortex, die vervolgens weer op de laterale kern van de amygdala projecteren en het 
gedrag bewust kunnen bijsturen. Ook contextuele informatie vanuit de hippocampus kan naar 
de amygdala worden geprojecteerd. Van belang is dat verbindingen van de hogere delen van de 
hersenen met de amygdala niet alleen een regulerende functie hebben , maar dat input vanuit 
deze gebieden ook voor vreesreacties kan zorgen , bijvoorbeeld wanneer je je bepaalde situaties 
voorstelt. 
Diverse onderzoeken laten zien dat in ieder geval varianten van genen die coderen voor onder-
delen van het serotonerge systeem, het dopaminerge systeem en neuroplasticiteit, betrokken 
zijn bij individuele verschillen in vreesconditionering en extinctie. Van een deel van deze genen 
wordt met neuro-imaging ook invloed op de structuur en het functioneren van de besproken 
hersencircuits teruggevonden . 
Bij operante conditionering , de complexere vorm van conditionering waarbij het organisme 
leert van de invloed van zijn gedrag op de omgeving, spelen naast de circuits en mechanismen 
betrokken bij klassieke conditionering , ook mechanismen en circuits betrokken bij motivatie 
en beloning een belangrijke rol. Het ventrale-striatumcircuit en de dopaminerge transmissie 
staan hierbij centraal. Vanuit de amygdala bestaan directe verbindingen met dit circuit. 
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10.4 Extinctie 
Conditionering is een adaptief proces binnen een bepaalde context en wordt normaliter geleide-
lijk afgeleerd als deze specifieke conditionering niet meer zinvol is. Dit proces wordt extinctie 
of uitdoving genoemd . Het gaat hier opnieuw om een vorm van associatief leren , waarbij in 
het eenvoudigste geval naast de bestaande koppeling van de geconditioneerde stimulus (es) en 
de ongeconditioneerde respons , een koppeling van deze geconditioneerde stimulus met een 
andere respons wordt aangeleerd. Bij dit leren is verhoogde activiteit van de ventrale medi-
ale prefrontale cortex (vMrFc) belangrijk , die een remmende invloed op de geconditioneerde 
respons van de amygdala uitoefent. Uiteindelijk worden bij succesvolle extinctie in de late-
rale amygdala nog steeds de neuronale paden behorende bij de oorspronkelijke conditionering 
geactiveerd , maar wordt hun output onderdrukt door de nieuwe activatie van neuronale paden 
vanuit onder meer de ventrale mediale prefrontale cortex. 
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11 Slaap en circadiane ritmes 

Ann Van Gastel en Ilse De Volder 

Talrijke fysiologische processen in ons lichaam fluctueren volgens een 24 uursritme, zoals de 
cerebrale activiteit (zoals de slaap-waakcyclus , het cognitieve functioneren , de stemming , en 
andere processen) , de lichaamstemperatuur , hormonale secreties (onder andere van cortisol en 
melatonine) , en diverse andere functies . Deze functies worden geregeld in een interne biolo-
gische klok die gelokaliseerd is in een bilaterale hypothalamische kern: de suprachiasmatisch e 
kern (suprachiasmatic nucleus: sCN). 
De suprachiasmatische kern is de centrale pacemaker vanwaaruit via neurale en humorale 
wegen andere delen van de hersenen en perifere organen beïnvloed worden . Die biologisch e 
klok heeft een endogeen circadiaans ritme met een periode van iets langer dan een etmaal 
(circa dies= ongeveer een dag). Dat het biologische ritme niet bij elk individu gelijkloopt , berust 
hoofdzakelijk op de genetische verschillen in eigenschappen van de klokgenen zoals CLOCK, 

BMAL, PER en CRY. 

Zeitgebers zijn extern e prikk els die het bio ritme 
beïnv loeden: voora l licht , maar ook maalt ijden , 
dagactiviteiten en sociale contacten . 

Externe zeitgebers stellen de biologische klok elke dag 
bij. De term zeitgeber betekent: een externe prikkel die 
het bioritme beïnvloedt. Licht is hiervan de belangrijk -
ste. Via de retinohypothalamische tractus beïnvloedt 
licht de suprachiasmatisch e kern rechtstreeks . Het pro-

ces van afstemming van de interne klok op de externe licht-donkerafwisseling wordt entrain-
ment genoemd . De suprachiasmatische kern wordt serotonerg geïnnerveerd vanuit de mediane 
raphekernen. De efferenten van de suprachiasmatische kern innerveren de voorhersenen, de 
thalamus en de hypothalamus. Zodoend e heeft de suprachiasmatische kern een grote invloed 
op het psychische en fysieke functioneren. 



Hoofdstuk 3.3 Neurobiologische correlaten van psychische functies en psychiatrische symptomen 111 

Figuur 3.3.13 De biologische klok (suprachiasmatische kern) 
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De biologische klok , de suprachiasmatische kern, ontvangt informatie over licht en donker via speciale receptoren in 

het netvlies van de ogen. De biologische klok geeft via de hersenstam informatie door aan de pijnappelklier . Onder 

invloed van de klok produceert de pijnappelklier het hormoon melatonine in een 24 uurspatroon. Melatonine wordt 

afgegeven aan het bloed. 

Bron: Verbraecken e.a., 2013 

Het effect van licht is afhankelijk van de circadiane fase waarin de klok informatie ontvangt. 
Blootstelling aan fel licht in de ochtend versnelt het ritme van de circadiane pacemaker. Helder 
licht in de avond doet het tegenovergestelde: het vertraagt de klok. Met de blootstelling aan 
licht op alle mogelijke tijdstippen kan een ongepaste faseverschuiving worden gecreëerd. Er 
is toenemende evidentie dat chronische circadiane verstoring ook kan leiden tot significante 
psychische en fysieke gezondheidsproblemen zoals somberheid en angst, metabool syndroom, 
maag-darmproblemen en cardiovasculaire ziekten. 

11.1 Melatonine 
Melatonine wordt 's nachts door de pijnappelklier afgescheiden . De start van de secretie wordt 
de dim light melaton.in. on.set (DLMo) genoemd. De secretie van melatonine wordt onderdrukt 
door licht . De invloed van de suprachiasmatische kern op de secretie van melatonine is zo 
sterk dat het melatonineritme gebruikt kan worden om de stand van de biologische klok af te 
lezen. Melatonine zelf koppelt ook informatie terug naar de suprachiasmatische kern. Exogeen 
melatonine kan dus werken als een zeitgeber, en de endogene secretie beïnvloeden, hoewel de 
faseverschuivingen kleiner zijn dan die met licht. 

11.2 Slaap-waakritme en normale slaap 
De afwisseling van slapen en waken wordt beïnvloed door de biologische klok: de suprachias-
matische kern regelt de optimale tijden om te slapen. Naast deze circadiane component worden 
het verloop en de timing van de slaap tevens bepaald door een homeostatische component: hoe 
langer we wakker zijn, hoe hoger de slaapdruk in de hersenen wordt. 
Tijdens de slaap wisselen non-remslaap en remslaap elkaar af in cycli van gemiddeld 90 à no 
minuten. De non-remslaap wordt nog onderverdeeld in drie verschillende stadia: de lichtere 
slaapstadia Nr en N2, en het diepere slaapstadium N3- De remslaap (de fase van rapid eye move-
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ment) wordt vaak benoemd als droomslaap . Het hypnogram (figuur 3.3,14) is een schematische 
voorstelling van de verschillende slaapfasen bij een persoon. Non-remslaap omvat 75 tot 80% 
van de slaapperiode , remslaap 20 à 25%. N3-slaap komt vooral voor in het eerste derde van de 
slaapperiode , remslaap komt meer voor in het laatste derde van de slaapperiode. 

Figuur 3.3.14 Hypnogram van de normale slaap bij een jongvolwassene en een oudere 
persoon 
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Bemerk de lagere hoeveelheid diepe slaap en het vaker en langer ontwaken ti jdens de nacht bij ouderen. 

Tabel 3.3,1 geeft de fysiologische kenmerken weer van non-remslaap en remslaap . De verdeling 
van de slaapstadia wordt onder andere beïnvloed door de leeftijd , de duur van de voorgaande 
slaap- en waakperiode , en het circadiane ritme . Psychiatrische of somatische aandoeningen en 
het gebruik van (psycho)farmaca of (genots)middelen hebben een effect op de slaaparchitec -
tuur . In het algemeen hebben bijvoorbeeld de activerend er (serotonerge) antidepressiva een 
negatief effect op de slaap, terwijl de sederender antidepressiva de slaapduur en de slaapkwali -
teit kunnen doen toenemen . 

11.3 Biologische ritmes en psychiatrische stoornissen 
Het cognitieve functioneren en de stemming van gezonde personen worden negatief beïnvloed 
wanneer het actuele slaap-waakritme niet samenvalt met het circadiane ritme . Stemmingsstoor-
nissen gaan vaak gepaard met afwijkingen in andere circadiane ritmes zoals de lichaamstempe-
ratuur en de secretie van cortisol. 
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Tabel 3.3.1 Kenmerken van de non-remslaap en remslaap 

Non-remslaap Remslaap 
Eeg: hoger gevolteerde tragere golven 

Trage of geen oogbewegingen 

Matige spiertonus 

Afwezige genitale activiteit 

'Droom- 'ervaring: eerder statisch 

Regelmatige hartslag 

Rustige ademhaling 

Behouden thermoregulatie 

eeg: elektro-encefalografie 

Eeg: lager gevolt eerde snellere golven 

Snelle oogbewegingen 

Afwezige spiertonus 

Peniserectie en vaginale secretie 

Dromen: meer verhaallijn 

Meer variatie in hartritme 

Variabele ademhaling 

Verminderde thermoregulatie 

De dagschommeling bij de depressieve stoornis met melancholische kenmerken enerzijds en 
bij de seizoensgebonden (winter)depressie anderzijds is een voorbeeld van het verband tussen 
ritmes en stemmingsziekten. Met zogeheten chronotherapie (vooral licht- en donkertherapie , 
slaapdeprivatie en verschuiving van de slaap-waakfasen) zijn niet alleen gestoorde circadiane 
ritmes te behandelen, maar ook depressieve-stemmingsstoornissen . Selectieve serotonineher-
opnameremmers (selective seroton.in.-reuptake inhibitors: ssR1's) en tricyclische antidepressiva (tri-
cyclic an.tidepressan.ts: TCA's) hebben eveneens duidelijke effecten op slaap en circadiane proces-
sen , zoals melatonine- en cortisolsecretie . 
Slaap-waakstoornissen zijn enerzijds een zeer frequent symptoom bij stemmingsstoornissen ; 
anderzijds kan insomnia aan stemmingsstoornissen voorafgaan en/of kan insomnia persiste-
ren na remissie hiervan . Residuele slaap-waakstoornissen zijn een risicofactor voor recidief of 
terugval van stemmingsstoornissen . 
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12 Psychomotoriek 

Peter van Harten en Bernard Sabbe 

De wijze waarop iemand beweegt , reflecteert vaak hoe hij zich voelt. Veelal is aan iemands 
houding , loop en bewegingen te zien of hij een goede of slechte dag heeft. Een opgewekte 
stemming gaat vaak gepaard met een rechte houding , een vaste stap, veel mimiek , levendige 
bewegingen (gestiek) en spraak, terwijl een sombere stemming vaak gepaard gaat met wei-
nig mimiek, minder bewegingen , een licht gebogen wat onzekere twijfelende houding , en een 
monotone zachte stem. De psychische gesteldheid weerspiegelt zich in de motoriek. De basale 
ganglia spelen hierbij een cruciale rol. 
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12.1 Anatomie van de basale ganglia en de neurotransmitters 
De basale ganglia bestaan uit vier structuren die met elkaar verbonden zijn: 
- striatum (bestaande uit nucleus caudatus, putamen en capsula interna); 
- nucleus subthalamicus; 
- globus pallidus (verdeeld in internus en externus); 
- substantia nigra (verdeeld in pars compacta en pars reticulata). 
De basale ganglia vormen met de cortex het zogeheten corticobasale ganglia-thalamocorti-
cale circuit. Dit is een luscircuit waarbij het begin- en eindpunt in dezelfde corticale gebieden 
gelegen is. Dus als een gebied uit de frontaalkwab projecteert naar het striatum van de basale 
ganglia dan zal de output van de basale ganglia via de thalamus ook weer in dat frontale gebied 
eindigen. Deze lussen spelen een belangrijke rol bij het stroomlijnen en automatiseren van 
bewegingen. Psychomotoriek (mimiek, spraak, gestiek) bestaat voor een groot deel uit geauto-
matiseerde bewegingen. 
Het is verrassend dat de basale ganglia geen directe in- of outputverbindingen hebben naar het 
ruggenmerg . Maar veel impulsen gaan vanuit de hersenschors (waarin de motorische cortex 
wel directe verbindingen heeft met het ruggenmerg) eerst langs de basale ganglia voordat ze 
vanuit de motorische cortex naar het ruggenmerg gaan . 
De input naar de basale ganglia gaat via het striatum en komt uit verschillende hersenstruc-
turen (cortex, thalamus, hersenstam). De output gaat via de globus pallidus internus en de 
substantia nigra reticulata naar voornamelijk de thalamus. De standaardmodus (default modus) 
van de output van de basale ganglia is inhibitie . De thalamus wordt geïnhibeerd door GABA'erge 
neuronen. Als deze inhibitie afneemt, kan de thalamus vuren naar de cortex en ontstaat bewe-

Figuur 3.3.15 De belangrijke loops tussen de kernen van de basale ganglia en de cortex 

Motore domein Associatieve domein Limbische domein 

De loops omvatten motore, associatieve , en limbische domeinen, die respectievelijk gaan door het posterieure , 

anterieure, en ventrale striatum. Deze loops zijn dus zowel functioneel als anatomisch gescheiden. 

Bron: Obeso e.a., 2014 
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ging. De mate van inhibitie wordt beïnvloed door glutamaat, dat exciterend is en door dopamine 
en acetylcholine, die beide modulerend zijn. Dopamine werkt vooral modulerend op de directe 
en indirecte banen in de basale ganglia, en bepaalt de output (inhibitie of excitatie). Hierdoor 
kunnen de basale ganglia een van de kernfuncties vervullen: het initiëren en onder controle 
houden van bewegingen. 
Er zijn naast de basale ganglia ook andere structuren in de hersenen betrokken bij het automa-
tiseren van processen en daarmee van de psychomotoriek. Zo spelen bij de spraak onder meer 
het gebied van Broca een rol, evenals het gebied van Wernicke, en gebieden in de linkerhemi-
sfeer. We benadrukken in dit hoofdstuk de rol van de basale ganglia, omdat hiermee helder 
wordt hoe motorische en psychologische (emotionele en cognitieve) functies met elkaar verbon-
den zijn . Figuur 3.3-15 maakt deze verbindingen zichtbaar. 

12.2 Verbinding motoriek met psychische functies 
De rol van de basale ganglia beperkt zich niet tot reguleren van beweging . In de basale 
ganglia-thalamocorticale circuits zitten behalve motorische ook associatieve (cognitieve) en lim-
bische (affectieve) domeinen die gerelateerd zijn aan respectievelijk beweging , gedrag en cog-
nitie en aan beloning en emotie. De dopaminerge projecties (mesostriataal-mesolimbisch en 
mesocorticaal) zijn onder meer verbonden aan een aantal cognitieve functies zoals beslissingen 
nemen , wisselen tussen taken , en twee taken tegelijk uitvoeren, en die zijn weer gerelateerd 
aan de frontaalkwab. Zoals vermeld heeft dopamine een belangrijke modulerende invloed op de 
output van de basale ganglia naar de thalamus en daarmee op beweging . Maar omdat dopamine 
ook grote invloed heeft op cognitieve functies , stemming, plezier, beloning en motivatie, wor-
den op deze wijze psychische functies verbonden aan beweging. Dit is onder meer zichtbaar bij 
de ziekte van Parkinson die pathofysiologisch gekenmerkt wordt door een tekort aan dopamine. 
Bij deze ziekte zijn er naast motorische ook niet-motorische symptomen. De motorische symp-
tomen zijn akinesie, hypokinesie of bradykinesie , en rigiditeit en rusttremor ; de niet-motori-
sche symptomen bestaan uit een veelheid van cognitieve, affectieve en conatieve symptomen 
zoals neurocognitieve disfuncties en dementie , hallucinaties (vooral visuele), wanen, depressi-
viteit, angst , apathie , slaap-waakstoornissen en stoornissen in de impulsbeheersing. De vaak 
subtiele bewegingsstoornissen zijn ook instrumenteel te meten wat zou kunnen bijdragen aan 
vroegdiagnostiek van psychiatrische stoornissen, met name van psychosen. 
Tijdens het gezonde functioneren zijn beweging en psychische funct ies met elkaar verbonden , 
maar ook bij neurocognitieve stoornissen zoals dementie door de ziekte van Huntington , bij de 
ziekte van Parkinson , en bij andere psychiatrische stoornissen zijn bewegingsstoornissen gere-
lateerd aan cognitieve of affectieve symptomen. Bij psychosespectrumstoornissen bijvoorbeeld 
worden in de prodromale fase , soms jaren voordat de psychose uitbreekt , al lichte bewegings-
stoornissen en cognitieve symptomen gezien , en bij ernstige depressieve stoornissen kan een 
zeer sombere stemming gepaard gaan met een geremde psychomotoriek , soms zo ernstig dat 
er katatone beelden ontstaan. Daarom kunnen we concluderen dat beweging en psychische 
functies zeer nauw met elkaar verbonden zijn, zowel in het gezonde als het pathologische func-
tioneren . 
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13 Motivatie , gedrag en verslaving 

Geert Dom en Wim 11an den Brink 

Zowel voor mensen als voor dieren is het van groot belang dat gedrag gestuurd wordt naar 
activiteiten die van belang zijn voor het overleven van het individu en de soort. Motivatie vormt 
bij deze aansturing een belangrijk aspect. Motivatie is het geheel van subjectief ervaren emotio-
nele, neurofysiologische en motorische factoren die gezamenlijk leiden tot een psychische toe-
stand die dient om een bepaald doel te bereiken . Het doel bereiken en/of de anticipatie hierop 
is gekoppeld aan het ervaren van bevrediging (reward: beloning) , wat op zijn beurt het belang 
van het doel weer vergroot (salience: importantie) . 
Een tweede aspect bij deze aansturing van gedrag is de (executieve) vaardigheid om te kunnen 
inschatten of het gedrag om het beoogde doel te bereiken binnen de actuele context gepast, 
haalbaar en veilig is, en de vaardigheid om dit gedrag zo nodig aan te passen (zelfregulatie). 
Bij gezonde mensen werken beide mechanismen flexibel samen om zo tot een goed functione-
rende hedonische regulatie te komen . Dat wil zeggen dat een gezonde keuze van betekenisvolle 
doelen gekoppeld wordt aan een adequate inschatting en regulatie van gedragingen om die 
doelen te bereiken . 
Kenmerkend bij de pathogenese van verslavingsproblemen is dat deze problemen samenhan-
gen met ontregelingen in de neurobiologische processen die betrokken zijn bij de hedonische 
gedragsaansturing (motivatie) enerzijds, en de zelfregulatie (beheersing) anderzijds. Opvallend 
is hierbij de dubbele insteek. Gebrekkige werking in een of beide van deze grote functiesyste-
men kan iemand kwetsbaar maken om na het eerste gebruik van drugs of alcohol snel verder te 
evolueren naar verslavingsgedrag. Daarnaast veroorzaakt het langdurige gebruik van middelen , 
en mogelijk ook de repetitieve handelingen die horen bij verslavingen, een verdere functie-
vermindering in hedonische en zelfregulatiesystemen . Er ontstaat hierdoor een progressieve , 
negatieve spiraal. 
Bij het beloop van verslavingsstoornissen wordt zowel in de dierexperimentele literatuur als in 
de humane literatuur steeds vaker een onderscheid gemaakt in vier fasen: initiati e, continue-
ring , onttrekking en terugval. De laatste tijd wordt daar als vijfde fase vaak gewoontevorming 
aan toegevoegd . In de verschillende fasen zijn verschillende hersengebieden en verschillende 
neurotransmitters van belang (tabel 3.3.2). 

13.1 lnitiatiefase 
In de initiatiefase is het essentieel dat het organisme in staat is het belonende effect van ver-
slavende middelen of gokken te ervaren. Bepalend daarvoor is de (voor een belangrijk deel 
genetisch bepaalde) toestand van het opioïde- en dopaminerge systeem in het ventrale tegmen-
tale gebied en de nucleus accumbens . Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat mensen met 
een hypodopaminerge nucleus accumbens minder in staat zijn om plezier te beleven aan de 
gewone dingen in het leven en pas beloning en euforie ervaren bij zeer sterke beloningen , zoals 
bij het gebruik van cocaïne . 
Mensen met een normodopaminerge nucleus accumbens kunnen volstaan met natuurlijke 
beloningen (bijvoorbeeld eten en seks) en hebben geen sterkere vormen van beloning nodig . 
In veel gevallen blijkt cocaïne voor hen te sterk en ontstaat er zelfs een aversieve reactie bij het 
gebruik. De samenhang tussen stoornissen in het gebruik van middelen en novelty seeking is 
vermoedelijk het gevolg van een reactief zoeken naar een intense stimulering bij mensen bij 
wie de hedonische gedragsregulatie minder goed werkt (hypodopaminerge status) . 
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Tabel 3.3.2 Fasen in het beloop van verslavingsstoornissen 

Fasen Structuren Neurotranssmitters 
Volgorde Processen 

2 

2a 

2b 
2C 

4 

- Initiatie 

- Anhedonie 

- Continuering 

- Conditionering 

- Hunkering 

Importantie 
Selectieve aandacht 

Onttrekk ing 

Terugval 

Motorische inhibitie 

Co nfl i ctregi stratie 

Gewoontevorming 

- Ventrale tegmentale gebied (VTA) - Endorfinen (mu-receptoren) 

- Nucleus accumbens (NAc) Dopamine 
- Nucleus accumbens (NAc) - Dynorfinen (kappa-receptoren) 

(ventra le striatum) - Dopamine 

- Amygda la - CRH 

- Tha lamus - Glutamaat 

- Prefrontale cortex (OFC, ACC) 

- Orbitofrontale cortex (OFC) - Dopamine 

- Locus caeruleus - Norepinefrine 

- Glutamaat 
- Dorsolaterale prefrontale cortex - Norepinefrine 

(DLPFC) - 5-HT 

- Anterieure cingulaire cortex (ACC) - GABA 

- Glutamaat 

- Putamen - Dopamine 

- Nucleu s caudatus (dorsale Dynorfine (kappa-receptoren) 
striatum) 

ACC: anterieure cingulaire cortex; CRH: corti cot ropine-' releasing' hor moon; DLPFC: dorso laterale prefrontale cortex; 

GABA: gamm a-aminobutyric acid (gamm a-aminobot erzuur ); OFC: orbitofrontale cortex; VTA: ventral tegmental area 
(vent rale tegme ntale gebied) 

13.2 Continueringsfase 
In de tweede fase, de continueringsfase , vinden bij mensen die daarvoor gevoelig zijn onder 
invloed van het voortgaande druggebruik belangrijke veranderingen in de hersenen plaats 
(onder andere geheugensystemen) die leiden tot het ont staan van hunkering (craving) en dat 
er een steeds groter belang aan drugs wordt gehecht (importantie, salience). Bij dit proce s zijn , 
naast dopamine in de nucleus accumbens en het corticotropine- 'releasing ' hormoon (cRH) in de 
amygdala , ook dopaminerge en glutaminerge verbindingen tussen de basale kernen (nucleus 
accumbens , amygdala) en de orbitofrontale cortex (oFc) betrokken . 
Van belang is daarbij dat de veranderingen onder invloed van voortgaand druggebruik in de 
kern van de nucleus accumbens onafhankelijk zijn van de omstandigheden waarin het middel 
gebruikt wordt , terwijl de veranderingen in de schil van de nucleus accumbens medeafhanke-
lijk zijn van de omgeving en de omstandigheden waarin het middel gebruikt wordt. De schil 
van de nucleus accumbens vormt het biologische substraat voor gecondition eerd leren . Dit 
verklaart het ontstaan van extra hunkering bij een confrontatie met omgevingsfactoren die in 
het verleden gekoppeld waren aan het gebruik van drugs (cue-exposure). 

13.3 Onttrekkingssymptomen 
Bij het ontstaan van onttrekkingssymptomen (fase 3 in het beloop van verslavingsstoornissen) 
gaat het vooral om glutamaat , gamma-aminoboterzuur (cABA), noradrenaline , en CRH met de 
locus caeruleus (Le) als centrale locatie in de hersenen . Vaak gaat het hier over een verschui-
ving in de balans tussen twee elkaar wederzijds beïnvloedende neurotransmissiesystemen . Het 
exciterende glutamaterge neurotransmissiesysteem staat in wisselwerking (evenwicht) met het 
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inhiberende GABA-systeem . Door het langdurig overmatig gebruik van dempende (GABA'erge) 
producten (alcohol, benzodiazepinen) wordt een upregulatie van glutamaterge activatie geïndu -
ceerd, om een nieuw excitatie-inhibitie-evenwicht te bereiken. 
Bij het plots wegvallen van het gebruik van dempende middelen ontstaat een tijdelijke hyper-
excitatie, die verantwoordelijk is voor een waaier van onttrekkingssymptomen (angst , onrust , 
epilepsie). Het in aflopende dosering toedienen van GABA'erge medicatie (benzodiazepinen) kan 
helpen om geleidelijker naar een nieuw excitatie-inhibitie-evenwicht te komen . 
Iets vergelijkbaars speelt bij het langdurig gebruik en het vervolgens stoppen met het gebruik 
van opioïden . Door het gebruik ontstaat een (homeostatische) noradrenerge overactivatie, die 
bij wegvallen van het gebruik aanleiding is tot een waaier van nordadrenerge symptomen (ver-
hoogde bloeddruk en hartritme, diarree , onrust en agitatie) . 

13.4 Terugvalfase 
In de terugvalfase (fase 4) staat hunkering centraal en lijken geconditioneerde responsen na 
een korte maar soms ook na een lange periode van abstinentie te leiden tot terugval in gebruik. 
Confrontatie met een trigger (cue) lokt een anticipatorische hyperglutamaterge reactie uit die 
aan de basis ligt van het subjectief ervaren van hunkering. 
Hunkering ontstaat meestal als reactie op ervaren stress (interne prikkel: angst, somberheid) 
of als reactie op een situatie waarin de persoon in het verleden alcohol of drugs heeft gebruikt 
(externe prikkel : omgeving, geluid , geur). Bij deze activering of reactivering van de voortdu-
rend sluimerende hunkering gaat het waarschijnlijk vooral om de verbindingen tussen de 
orbitofrontale cortex en de amygdala via vooral de anterieure cingulaire cortex, waarbij naast 
noradrenaline en corticotropine- 'releasing ' hormoon (cRH) (stressgeïnduceerde terugval) ook 
glutamaat en GABA (prikkelgeïnduceerde terugval) een belangrijke rol lijken te spelen. 
Een andere belangrijke factor bij terugval is de vaak deficiënte zelfregulatie. Deze disfunctie 
komt tot uitdrukking in misschien wel het belangrijkste klinische kenmerk van afhankelijk-
heidsgedrag : het doorgaan met gebruik ondanks de wetenschap , het bewustzijn , dat doorgaand 
gebruik zal leiden tot ernstige negatieve gevolgen. Het lijkt erop dat de bewuste , rationele kant 
van het functioneren onvoldoende werkt om de vaak onbewuste aantrekkingskracht tot het 
middel onder controle te krijgen en te houden. 
Onderzoek bevestigt de aanwezigheid van stoornissen in deze prefrontale 'rem- en controle-
functies ' : executieve functies die van belang zijn voor het plannen van gedrag , voor het afwe-
gen van voor- en nadelen op de korte en lange termijn, en voor het onderbreken van acties die 
ongepast zijn binnen de context , of op termijn nadeel kunnen berokkenen . Gebieden die hierbij 
een belangrijke rol spelen zijn de ventrale mediale prefrontale cortex (vMPFc), de orbitofrontale 
cortex (oFc), de anterieure cingulaire cortex (Ace) en de dorsolaterale prefrontale cortex (mPFc). 
De orbitofrontale cortex en in mindere mate ventrale mediale prefrontale cortex zijn betrok-
ken bij contextspecifieke interpretaties van sterk motiverende situaties , waarbij verwachtingen 
worden gecreëerd en waardoor motivatie(drang) tot gedrag ontstaat (bijvoorbeeld druggebruik) . 
Deze structuren zijn overactief bij gebruikgerelateerde stimuli . De anterieure cingulaire cor-
tex (afweging korte en lange termijn voor- en nadelen) en de dorsolaterale prefrontale cortex 
(onderbreken ingezette acties) zijn vooral van belang bij de controle over sterk gemotiveerd 
gedrag (drang), zoals de neiging alcohol en/of drugs te gaan of moeten gebruiken. 
Bij lang bestaand overmatig gebruik van middelen lijken hedonistische processen en impul-
sieve acties om maar snel aan deze drang gehoor te geven (positieve beloning) vaak minder 
belangrijk te worden en blijkt het gebruik van middelen steeds vaker een rol te krijgen in het 
(dwangmatig) bestrijden van negatieve gevoelens (negatieve beloning). 
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13.5 Gewoontevorming 
In de vijfde en laatste fase, gewoontevorming, lijkt de relatie tussen gebruik en effect minder 
te worden en gebruiken mensen me t verslavingsproblemen nog voornamelijk om dat ze nu 
eenmaal gebruiken : het overmatige gebruik is een gewoonte geworden (zoals kettingroken). De 
neurotransmitters die bij deze overgang een rol spelen, zijn voorname lijk dopamine en dynor-
fine en de centrale rol van het ventrale striatum wordt langzaam overgenomen door het dorsale 
striatum met de directe verbindingen naar het motorische systeem. 

13.6 Duale pathogenese 
Samenvatten d gaat het om afwijkingen in twee belangrijke structurele en functionele domei-
nen. Verslaving kan het beste beschreven worden via het model van de duale pathogenese , het 
impaired response inhibition and salience attribution-model (1-RI SA: zie figuur 3.3,16). 
Het eerste functiedomein zijn de progressieve veranderingen die zich voordoen in de her-
sensystemen die betrokken zijn bij het beloningsgerichte gedrag (impaired salience attribution). 
In dit 'motivationele systeem ' gaat het voornamelijk om drang (orbitofrontale cortex), beloning 
(nucleus accumbens , ventrale tegmentale gebied) en conditionering (hippocampus , amygdala). 
Kort samengevat kent dit motiveringssysteem , bij het ontwikkelen van verslavingsproblemen , 
overmatig betekenis (salience) toe aan het gebruik en aan gebruiksgerelateerde stimuli. 
Het tweede functiedomein betreft de stoornissen in de executieve zelfregulati esystemen ( impai-
red response inhibition), waardoor het overactieve motiveringssysteem onvoldoende onder con-
trole kan worden gehouden (prefrontale cortex, anterieure cingulaire cortex). 

Figuur 3.3.16 lmpaired response inhibition and salience attribution model (1-RISA-model) 
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ACC: anter ieure cingulaire cortex; Am g: amygdala; H ip: hippocampus; NAc: nucleus accumb ens; OFC: orbi tofronta le 

cortex ; PFC: prefront ale cortex ; VTA: ventral tegmental area (vent rale teg menta le gebied) 

Bron: naar Volkow & Baler, 20 14; Goldstein & Volkow, 2002 
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Het is deze combinatie van een overactief motivationeel systeem en een deficiënt executief con-
trolesysteem dat uiteindelijk leidt tot ongecontroleerd, overmatig gebruik en frequente terugval 
ondanks de negatieve consequenties op langere termijn (figuur 3.3.16). Dit model is het beste 
onderbouwd voor stoornissen in het gebruik van middelen . Maar ook bij de gokstoornis, en 
mogelijk ook bij andere gedragsverslavingen , blijken vergelijkbare processen een rol te spelen . 
Maar ook bij andere psychiatrische aandoeningen zoals ADHD spelen analoge processen een rol, 
wat mogelijk een verklaring vormt voor de hoge mate van comorbiditeit tussen deze verschil-
lende stoornissen. 
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14 Mot ivatie, gedrag en impulsregulati e 

Robbert-jan Verkes 

14.1 Klinische kenmerken 
Bij een goede impulsregulatie is er een gepaste reactie op stimuli, zodanig dat je niet alleen van-
uit automatische reactiepatronen handelt en ook niet alleen vanuit kortetermijndoelen , maar 
rekening houdt met mogelijke nadelige effecten op langere termijn . 'Impulsiviteit' is een multi-
dimensionele persoonlijkheidstrek: een slechte of disfunctionele impulsregulatie en de neiging 
om te snel en zonder nadenken te reageren. Impulsiviteit kan positief aangestuurd zijn , gericht 
op beloning, maar ook negatief, getriggerd door angst of frustratie . 
In de literatuur kom je een aantal begrippen tegen die vallen onder het containerbegrip 'impul-
siviteit' . Een neiging tot 'prematuur reageren' slaat op de tendens om te snel te reageren zonder 
de nodige reflectie . Delay discounting is de natuurlijke neiging om een directe beloning meer 
te waarderen dan het vooruitzicht op dezelfde beloning in de toekomst. Een overmatige delay 
discounting leidt tot impulsief gedrag. Extreem risicozoekend gedrag wordt ook gezien als vorm 
van impulsiviteit. Deze vormen van impulsiviteit worden gezien als 'cognitief' . 
Hiertegenover staat het begrip 'motorische impulsiviteit' , waarbij het gaat om het onvermogen 
om 'prepotente ' motorische responsen te onderdrukken : geautomatiseerde en dominante res-
ponsen die niet langer adequaat zijn bij veranderde omstandigheden. Je spreekt van compulsief 
gedrag wanneer schadelijke gedragspatronen onvoldoende geremd kunnen worden . Evenals 
bij impulsief gedrag is hier dus sprake van een controleprobleem , maar het gaat om het voort-
duren van niet-passend gedrag dat geen duidelijke relatie heeft met een overkoepelend doel en 
dat meestal tot ongewenste gevolgen leidt. Dergelijke gedragspatronen kunnen beginnen als 
overwegend impulsief en later een meer compulsief karakter krijgen , zoals bij het gebruik van 
een verslavend middel. Impulsiviteit is daarmee een risicofactor voor het ontstaan van middel-
gerelateerde stoornissen. 
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Im pul sief gedrag is kenmerken d voor de stoornissen die in de DSM-S beschreven zijn onder de 
noeme r 'disru ptieve, impulsbeheers ings- en andere gedragss toornissen' en ook voor de aan-
dacht sdeficiëntie-/ hyperactivitei tsstoornis (ADHD) en de borderline-persoonlijkhei dsstoornis . 
Problemen in de impulsregulatie spelen ook bij suïcidaal gedrag en 'reactieve ' agressie. Motori-
sche impul siviteit is vooral verhoog d bij ADHD. 

14.2 De ontwikkeling van impulsbeheersing 
Evolutionair is het belangrijk dat wij snel, in een impuls , kunnen reageren . Als een snelle reactie 
ook op langere termijn een gewenst resultaat heeft, noem je dat meestal niet 'impulsief' gedrag , 
maa r 'snel' , 'energiek' , 'spontaan ', of bijvoorbeeld 'moe dig' gedrag . Aan de andere kant is de 
moge lijkhei d van reflectie belangrijk , omdat in een iets andere situatie toch een andere reactie 
beter is dan de automatische , ingesleten reactie . Voor een goed functioneren is het belangrijk 
dat bepaalde beslissingen overdacht gebeuren . Individuen die alleen snel en impulsief kunnen 
reageren , missen een zekere mate van beslissingsvrijheid . 

Cognitieve controle 
over impulsen komt 
pas in de vroege vo l-

Het simpele onder drukken van taakirrelevante motorische responsen (een 
van de zogeheten executieve functies) ontwikkelt zich al gedurende het re 
levensjaar tot in de kleutertij d, terwijl reflectie en de controle over reactie s 
op complexe stimuli in de eers te levensjaren starten en pas in de vroege 

wassenhe id tot volle-volwassenheid volledig tot ontwikkeling komen. De toegenomen impulsbe-
dige ontwikkeling. heersing wordt mogelijk gemaakt door de rijping van de hersenen en wordt '- ,, ---------mede aangeleerd en gestimuleerd gedurende de opvoeding , in de vorm 

van vaardigheden als iets kunnen uitstellen , en het tolereren van frustratie. Een inconsistente 
opvoedingsstijl en gebrekkige supervisie vergroten de kans op het ontstaan van allerlei vormen 
van impulsief gedrag bij personen die daarvoor aanleg hebben. Afhankelijk van de persoonlijk-
heidstrekken kunnen ook stress en angst leiden tot een toegenomen of afgenomen mate van 
impuls beheersing . 

14.3 Hersenregio's 
Bij stoornissen in de impulsregulatie gaat het om een overmatige drang bij een relatief tekort-
schietende remmende beheersing. Op neuronaal niveau is de drang bij beloningsgericht impul-
sief gedrag vooral gelokaliseerd in het ventrale striatum , en bij angstgestuurd impulsief gedrag 
vooral in de amygdala. Zie figuu r 3.3.17. Voor beide vormen van impulsief gedrag vind je de 
'controlecentra' in prefrontale corticale hersengebieden , in het bijzonder de ventromediale pre-
frontale cortex, de orbitofrontale cortex, de anterieure cingulaire cortex, en de dorsomediale en 
dorsolaterale prefrontale cortex. Voor een adequate inhibitie van motorische respons en is een 
intact neuronaal netwerk nodig waarvan onder andere de inferieure frontale gyrus , de pre-sup-
plementary motor area (presMA) en de subcorticale kernen (waaronder subthalamische) deel uit-
maken . Stoornissen in de impulsbeheersing kunnen veroorzaakt worden door neurodegenera-
tieve aandoeningen en letsels in deze prefrontale corticale gebieden . 
Er is een wisselwerking tussen het angstgestuurd e en het beloningsgerichte systeem. Zo heeft 
angst en onzekerheid een remm ende werking op beloningsgericht gedrag . Dit is vooral te zien 
bij jonge kinderen die in hun gedrag geremd worden wanneer bijvoorbeeld een onbek ende 
persoon nadert . De mate van deze remming vermindert geduren de de peutertijd. 
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Figuur 3.3.17 Hersenregio's betrokken bij impulsregulatie 
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De amygdala en het ventrale striatum zou je drive-centra kunnen noemen. De amygdala zorgt vooral voor de affectieve 

betekenisgeving van stimuli uit de buitenwereld. Op deze wijze worden emoties gekoppeld aan bepaalde zintuiglijke 

ervaringen. Het ventrale striatum speelt een belangrijke rol bij het anticiperen op beloning en is belangrijk bij het leren 

van beloning. In de prefrontale cortex bevinden zich gebieden die de 'controle ' uitvoeren. De ventromediale prefrontale 

cortex en de orbitofrontale cortex spelen een belangrijke rol bij de controle van emotioneel en sociaal gedrag. Er dient 

een goede communicatie over en weer te zijn met de amygdala en het ventrale striatum. De anterieure cingulaire 

cortex signaleert niet alleen prikkels met een belonings- of strafkarakter , maar ook prikkel s die gepaard gaan met een 

reactieconflict of fouten in gedrag. Het ventrale deel van de cortex cingularis anterior verwerkt vooral emotionele taken 

en het dorsale deel vooral cognitieve taken . 

14.4 Neurotransmissie en farmacologie 
Preklinisch en klinisch farmacologisch onderzoek tonen aan dat voor een goede impulsregula-
tie een optimaal niveau van verschillende neurotransmitters vereist is. Stimulantia zoals met-
hylfenidaat en amfetamine verhogen de dopamineneurotransmissie in prefrontale corticale 
gebieden en zullen bij personen waar deze neurotranmissie te laag is, de impulsbeheersing 
kunnen verbeteren, zoals bij patiënten met ADHD. Een duidelijke aanwijzing voor de betrokken-
heid van het dopaminesysteem blijkt ook uit het kunnen ontstaan van ernstige stoornissen in 
de impulsbeheersing (waaronder gokstoornis, hyperseksualiteit en kleptomanie) als bijwerking 
van dopaminerge medicatie die gebruikt wordt bij de ziekte van Parkinson. Dit is waarschijnlijk 
een gevolg van een te hoge dopamineactiviteit in het ventrale striatum. Daarentegen blijkt delay 
discounting juist versterkt te worden door het blokkeren van dopaminerge neurotransmissie 
door middel van dopamine Dr- en D2-receptorantagonisten. 
Er is een verband tussen enerzijds verlaagde serotoninefunctie (S-HT) en anderzijds impulsief 
suïcidaal gedrag en impulsief agressief gedrag. Het acuut verlagen van de 5-HT-activiteit in de 
hersenen door middel van tryptofaandepletie verergert prematuur reageren en versterkt delay 
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discounting. Het noradrenerge systeem is vooral betrokken bij motorische 
impulsiviteit. Stoffen met een stimulerend effect op GABA'erge neurotrans-
missie, zoals alcohol en benzodiazepinen, kunnen de impulsbeheersing 
verminderen. 

14.5 Genetica 
Grofweg wordt de erfelijkheid van verschillende vormen van impulsivi-
teit geschat op iets meer dan 50% en de invloed van de omgeving op iets 
minder dan 50%. Welke genen spelen een rol? Het Ar-allel van het ANKK1 
TaqIA-polymorfisme is geassocieerd met een verminderde dopamine D2-re-
ceptordichtheid in het striatum. Individuen met het Ar-allel tonen meer 
beloningsgerichte impulsiviteit en een sterkere delay discounting. Vormen 

\. 

Het drinken van 
alcohol maakt dat je 
vooral oog hebt voor 
het hier-en-nu en dat 
je ontremt , waarbij je 
meer je emoties vo lgt. 
Dit kan, afhankelijk 
van de persoon en de 
omgeving , leiden tot 
een 'vrolijke dronk' of 
een 'kwade dronk ' . 

van het enzym monoamineoxidase {MAO) spelen een sleutelrol in de afbraak van monoami-
neneurotransmitters . Er is een A- en een B-vorm. Lage MA08-activiteit in bloedplaatjes wordt 
gezien als een genetische marker voor een lage capaciteit van het centrale serotonerge systeem 
en is een zeer robuuste bevinding bij verschillende vormen van impulsiviteit, waaronder riskant 
gedrag, reactieve agressie en ADHD. Functionele genetische polymorfismen die gepaard gaan 
met een lagere activiteit van MAO A' blijken samen te hangen met een predispositie tot impulsief 
agressief gedrag. Het gaat hier om een gen-omgevingsinteractie. Het polymorfisme leidt vooral 
tot een disruptieve stoornis bij degenen die als kind mishandeld zijn. 

Literatuur 
Fineberg , N.A., Chamberlain , S.R., Goudriaan , A.E., Stein, D.J., Vanderschuren , L.J., Gillan , C.M., e.a. 

(2014). New developments in human neurocognition: clinical, genetic , and brain imaging correlates 
of impulsivity and compulsivity [Review]. CNS Spectrums, 19, 69-89. 

Niv, S., Tuvblad, C., Raine , A., Wang, P., & Baker, LA. (2012). Heritability and longitudinal stability of 
impulsivity in adolescence. Behavior Genetics, 42, 378-392. 

15 Persoonlijkheid en gehechtheid 

Marinus van LJzendoorn 

Gehechtheid vindt plaats in het re levensjaar in de vorm van de band tussen een kind en zijn 
primaire opvoeder of opvoeders. Het kind ontleent aan die band het gevoel van veiligheid om 
op termijn de wereld te verkennen en zelfstandig te worden. Maar in de eerste levensjaren is 
het voor de fysieke en psychische groei en ontwikkeling volstrekt afhankelijk van beschermende 
volwassenen die de moeite nemen om regelmatig en op sensitieve wijze met hem te interacte-
ren . 
Dat blijkt bijvoorbeeld uit de ontwikkeling van jonge kinderen in weeshuizen waar voldoende 
voedsel en medische zorg aanwezig zijn maar een groot aantal verzorgers elkaar afwisselt zon-
der een relatie met de kinderen op te bouwen. Dan zijn er al twaalf maanden na de geboorte 
grote achterstanden in lengtegroei en hoofdomvang, en forse achterstanden in cognitieve en 
sociaal-emotionele ontwikkeling. De stressvolle omgeving van een weeshuis zonder de buffer 
van gehechtheid aan een sensitieve opvoeder leidt bij jonge kinderen ook tot hyperactivatie van 
de hypothalamus-hypofyse-bijnieras (HPA-as: hypothalamic-pituitary-adrenal axis) met als gevolg 
een verhoogde secretie van cortisol. Ook het elektro-encefalogram (eeg) laat in de frontale cortex 
een afwijkende verhouding zien tussen het alfaritme in de linker- versus de rechterhersenhelft, 
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met relatief meer activatie rechts, wat een neurofysiologisch correlaat is van teruggetrokken, 
vermijdend gedrag en internaliserende gedragsproblemen. 
Ieder kind raakt gehecht aan zijn ouders of andere opvoeders: in die zin is gehechtheid evoluti-
onair-genetisch bepaald, zoals ook ieder kind het vermogen om een taal te leren bij de geboorte 
heeft meegekregen. Zelfs kinderen met een diagnose in het autismespectrum zijn gehecht 
aan hun ouders, hoewel dat niet altijd even duidelijk aan hun gedrag te zien is. Maar niet ieder 
kind is op dezelfde -veilige - manier gehecht, en dat is afhankelijk van de opvoeding : zoals de 
specifieke taal die een kind leert afhankelijk is van wat het om zich heen hoort. De omgeving 
speelt hierbij een doorslaggevende rol; voor genetische verschillen tussen kinderen met ver-
schillende gehechtheid zijn nog geen aanwijzingen gevonden . Kinderen die door hun ouders 
verwaarloosd of mishandeld worden, hebben een gedesorganiseerde gehechtheidsrelatie met 
hun ouder waarbij ze tegelijkertijd gericht zijn op de ouder en op zoek naar hun bescherming , 
maar ook bang zijn voor die ouder. Dat leidt op stressvolle momenten tot opvallend incoherent 
gedrag, zoals stereotiepe bewegingen of freezing, dat latere ontwikkeling van externaliserende 
en internaliserende gedragsproblemen voorspelt. Ouders met lichtere vormen van insensitief 
opvoedersgedrag creëren bij hun kinderen minder ernstige vormen van onveilige of angstige 
gehechtheid. 
Als gedesorganiseerd gehechte kinderen in hun 2e levensjaar in een stressvolle situatie worden 
gebracht , laten ze verhoogde activiteit van de HPA-as zien , met als gevolg hogere cortisolwaar-
den in hun speeksel ongeveer tien tot veertig minuten na het begin van de stress. Bij veilig 
gehechte kinderen is een dergelijke cortisolreactie niet aan de orde. Zij vertrouwen blijkbaar op 
de aanwezigheid van hun opvoeder zodra ze die vertrouwde persoon ook echt nodig hebben om 
hun stress de baas te blijven. Datzelfde blijkt ook uit de reactie van kleuters op spannende film-
fragmenten . Activatie van het sympathische zenuwstelsel afgelezen aan huidgeleiding is vooral 
merkbaar bij kinderen met een onveilige gehechtheid . Veilig gehechte kinderen vertrouwen 
erop dat hun ouders zullen bijspringen zodra hun eigen emotieregulatie niet meer voldoende 
is en ze overmand dreigen te worden door té spannende filmbeelden . Ook in de adolescentie is 
er verschil tussen adolescenten met een veilige en een onveilige gehechtheidsrepresentatie. Je 
spreekt in de adolescentie en volwassenheid van gehechtheidsrepresentaties om aan te duiden 
dat het hier gaat om de cognitieve verwerking van ervaringen uit het verleden met ouders en 
andere gehechtheidspersonen. In een discussie met hun ouders over zakgeld of het tijdstip 
van nachtelijke thuiskomst hebben de onveilig gehechte adolescenten de hoogste fysiologische 
reactiviteit zoals gemeten via een elektrocardiogram (ecg). 
Volwassenen met een onveilige gehechtheidsrepresentatie blijken bij het kijken naar foto's van 
vrolijke gezichten van kinderen in de fMRI minder activatie in dopaminerge beloningscentra 
in de hersenen te laten zien (bijvoorbeeld in het ventrale striatum) en ook in de orbitofrontale 
cortex (oFc) en de anterieure cingulaire cortex (Ace), waarvan bekend is dat deze een belangrijke 
functie hebben bij het ervaren van beloning . Ook de mate van activatie in de amygdala bij het 
luisteren naar huilen van een baby is verschillend . Onveilig gehechte volwassenen reageren op 
dezelfde huilgeluiden met heftiger amygdala-activatie dan mensen met een veilige gehecht-
heidsrepresentatie. Ze lijken grotere spanning of zelfs afkeer te ervaren bij het luisteren naar 
huilen en dat kan de drempel verlagen om het persistent huilende kind hard aan te pakken . 
Oxytocine is een hormoon dat een rol speelt bij bevalling en borstvoeding en dat ook werkzaam 
is in de hersenen als neurotransmitter. Het wordt wel het gehechtheids- of liefdeshormoon 
genoemd. Oxytocine is een nonapeptide dat vooral in de paraventriculaire en supraoptische 
nuclei van de hypothalamus wordt aangemaakt en waarvoor talrijke receptoren in het limbische 
systeem aanwezig zijn, onder andere in de amygdala. Oxytocine kan bij knaagdieren leiden tot 
liefdevollere interacties met nakomelingen en tegelijkertijd tot agressiever gedrag tegen bui-
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Figuur 3.3.18 De invloed van oxytocine op neurale activatie door luisteren naar huilen in 
vergelijking tot controlegeluiden 
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tenstaanders die het kroost kunnen bedreigen . Ook bij mensen zijn er aanwijzingen voor een 
dergelijke dubbelfunctie van oxytocine. 
Oxytocineniveaus van opvoeders met een onveilige gehechtheidsrepresentatie zijn lager, en 
hun interacties met hun jonge kinderen minder sensitief. Intranasale toediening van oxytocine 
(snuiven van oxytocine) verlaagt de activatie van de amygdala en verhoogt de activatie van de 
inferieure frontale gyrus (1Fc) en de insula, waarvan verondersteld wordt dat ze belangrijke 
functies vervullen bij het reguleren van empathische gevoelens. Dit leidt waarschijnlijk tot min-
der spanning en afkeer (amygdala) en tot meer inleving in het huilende kind (inferieure fron-
tale gyrus, insula) , en daardoor mogelijk tot meer sensitief inspelen op het gedrag van het kind 
(zie figuur 3.3.18). Bij het luisteren en kijken naar het lachen van een baby wordt door oxytocine 
juist de connectiviteit van de amygdala met de beloningsgebieden , de orbitofrontale cortex en 
de anterieure cingulaire cortex in de hersenen geactiveerd , en dat verstevigt ongetwijfeld de 
band tussen ouder en kind. 
Volwassenen die op incoherente wijze spreken over verlies van een gehechtheidsfi.guur of over 
een ander psychotrauma, bijvoorbeeld mishandeling door de ouders, hebben een gedesorga-
niseerde gehechtheidsrepresentatie. Deze vorm van gehechtheid blijkt typerend te zijn voor 
personen die met persoonlijkheidsstoornissen te kampen hebben. Mensen die als gevolg van 
mishandeling in de kindertijd of door langdurige blootstelling aan oorlogsgeweld lijden aan 
een posttraumatische-stressstoornis (rTss) hebben bijna altijd een gedesorganiseerde gehecht-
heidsrepresentatie. Maar deze gehechtheidsrepresentatie komt ook veel vaker voor bij suïcidale 
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patiënten en personen met een borderline-persoonlijkheidsstoornis en - in mindere mate -
bij personen met een antisociale-persoonlijkheidsstoornis of andere externaliserende gedrags-
problemen. Een uitzondering vormen patiënten met een depressieve stoornis, die over het 
algemeen niet vaker een gedesorganiseerde gehechtheidsrepresentatie hebben. Hun gehecht-
heidsrepresentatie laat overigens wel vaker dan gemiddeld kenmerken zien van lichtere vormen 
van onveilige gehechtheid. Tientallen klinische onderzoeken naar gehechtheid tonen aan wat 
bij bijna alle persoonlijkheidsstoornissen wordt voorondersteld, namelijk dat een problemati-
sche persoonlijkheidsontwikkeling wortels heeft in een verstoorde gehechtheid in de kinder-
jaren . Problemen in de ontwikkeling van de gehechtheid zijn geen oorzaak van psychische 
problemen, maar wel een risicofactor die samen met andere factoren, zoals genetische kwets-
baarheid en nare gebeurtenissen op latere leeftijd, kan leiden tot persoonlijkheidsstoornissen 
en andere psychiatrische stoornissen. 
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Samenvatting 
- Psychopathogenese is de wijze waarop psychische factoren bijdragen tot het ontstaan van een 

psychiatrische stoornis. Je zoekt in de psychopathogenese naar predisponerende, luxerende en 
onderhoudende factoren van psychiatrische stoornissen. 

- Psychologie is de betekeniswetenschap waarbinnen meerdere theoretische modellen zijn ontwik-
keld om psychopathologische symptomen te begrijpen . Dit hoofdstuk behandelt een aantal van 
deze modellen. 

- Inzichten in pathogene interpersoonlijke en sociale stressoren vinden we in systeemtheoretische 
modellen. De mens functioneert in allerlei sociale systemen, die alle een invloed hebben op zijn 
psychologische functioneren en disfunctioneren. 

- De psychische ontwikkeling voltrekt zich in vier domeinen: lichamelijk (sensorisch , motorisch , 
hormonaal) , cognitief, emotioneel en sociaal en stopt niet bij de volwassenheid maar voltrekt zich 
gedurende de hele levensloop . 

- De menselijke emoties bestaan uit een aantal processen, namelijk fysiologische arousal, inter-
pretatie , subjectief gevoel en motorische responsen , die zich continu en interactief ontwikkelen 
in de tijd . Emoties zijn dus een proces van constructie . Emoties hebben een informatieve functie . 
Ze bieden de mens een eerste , snelle en onmiddellijke evaluatie van wat er gebeurt in de wereld 
rondom hem in termen van zijn eigen welzijn en overleven . Hierop zal de mens reflecteren en 
evalueren of hij de emotie en de actietendens die hierin besloten zit zal volgen, ombuigen of 
transformeren. Aldus evalueert hij of zijn onmiddellijke emotionele react ie adaptief en gezond is. 

- Emotieverwerking vindt plaats in de evolutionaire interactieve gelaagdheid van de hersenen waar-
binnen drie emotionele systemen onderscheiden kunnen worden: (1) subcorticaal (hersenstam) : 
driftmatige lichamelijke basale emoties ; (2) basale ganglia: emotioneel leren en complexe emo-
ties ; (3) neocorticaal : bewustzijnsfuncties en betekenisvolle gevoelens . 

- In het psychodynamische model staat de opvatting centraal dat onbewuste psychische processen 
bepalend zijn voor het bewuste denken , voelen en handelen . Deze onbewuste processen zijn 
deels door iemands (vroege) levensgeschiedenis bepaald en worden gekenmerkt door onbewuste 
of automatische werkschema 's en afweermechanismen . Niet-adaptieve afweermechanismen en 
primitieve werkschema's geven een vertekeni ng van de realite it en dragen bij aan het ontstaan en 
persi steren van psychiatrische symptomen . 

- In het cliëntgericht-experiëntiële model worden lijfelijk gevoelde emoties gezien als bepalend voor 
het bewuste denken , voelen en handelen. Deze emoties worden gegenereerd door 'emotie '-sche-
ma 's die zich ontwikkeld hebben in de loop van iemands levensgeschiedenis en die zowel adap-
tief als niet-adaptiefkunnen zijn. Niet-adaptie ve emotieschema 's vervormen iemands relatie met 
zichzelf en de wereld . 

- Het leertheorische model gaat uit van de visie dat gedrag en gedragsstoornissen in de loop 
van iemands geschiedenis zijn aangeleerd onder invloed van positieve en negatieve ervar ingen . 
Gedrag wordt verklaard door de leerprocessen : klassieke conditionering en operante conditione -
ring. Via deze leerprocessen ontwikke len zich cognitief -affectieve schema 's. 

- In de hechtingstheorie ga je ervan uit dat de zuigeling , net als andere zoogdieren , een aangeboren 
tendens heeft om in stressvol Ie omstandigheden veiligheid en emotionele rust te zoeken bij een 
ouderfiguur . In interactie met de hechtingsfiguren ontstaan bij het kind bepaalde gehechtheidsstij-
len die doorlopen tot in de volwassenheid . Bij een voldoende responsieve en accurate reactie van 
de hechtingsfiguren op de hulpkreten van het kind zal zich een veilige gehechtheidsstijl ontwik-
kelen, die bepalend is voor een adequate regulatie van de emoties , van de aandacht , en van het 
adequaat kunnen nadenken over het eigen en andermans functioneren . 



Hoofdstuk 3-4 Psychologie van normaal en pathologisch psychisch functioneren 129 

Inleiding 

In dit hoofdstuk behandelen we enkele belangrijke psychologische modellen voor de psychopa-
thogenese. Vanuit verschillende wetenschappelijke tradities zijn meerdere naast elkaar staande 
psychologische modellen ontwikkeld die gezond en pathologisch functioneren beschrijven 
en verklaren. Deze psychologische modellen bieden tevens handvatten voor de behandeling. 
Onder invloed van de toenemende kennis over hoe cognitief-emotionele informatieverwer-
kingsprocessen niet alleen psychologisch maar ook fysiologisch tot stand komen, komt er meer 
convergentie in de theorievorming. De verschillende psychologische modellen vullen elkaar 
aan , maar overlappen elkaar ook; bovendien gebruiken ze dikwijls verschillende termen voor 
dezelfde concepten . In dit hoofdstuk over de psychopathogenese zullen we de verschillende 
psychologische modellen zo veel mogelijk in samenhang bespreken . 

2 Appraisal, coping en afweer 

In het stresskwetsbaarheidsmodel noem je het proces van waarnemen en inschatten van de 
betekenis van de stressor appraisal en de toestand van spanning , ontreddering, angst waarin 
iemand met stress komt te verkeren strain. Je onderscheidt 'primaire' appraisal ('Am I ok?') 
van 'secundaire' ('What can Ido about it?'). Onder primaire appraisal versta je de taxatie van de 
aard van de stressor: is het een dreiging die angst oproept, is het een verlies waarvan je somber 
wordt , een frustratie die woede oproept, is het een uitdaging die iets belooft en opgewonden 
maakt , of is het iets wat niet zo relevant lijkt en genegeerd kan worden? Dit proces van inschat-
ten en waarnemen wordt in belangrijke mate bepaald door de cognitief-affectieve schema 's die 
je in de loop van het leven ontwikkelt. De secundaire appraisal houdt zich bezig met de vraag 
die direct op de primaire appraisal volgt: 'Wat kan ik eraan doen?' 
Met coping worden de strategieën bedoeld die mensen hanteren om te kunnen omgaan met 
stressoren . Een gangbaar onderscheid is dat tussen probleemgerichte en emotiegerichte coping. 
Bij probleemgerichte coping probeer je de situatie te veranderen . Dat kan door bepaalde maat-
regelen te nemen, bijvoorbeeld probleemoplossend gedrag, maar ook vermijdingsgedrag kan 
daartoe behoren. Bij emotiegerichte coping probeer je de strain waarin je door de stressor bent 
gebracht , te reduceren . Dat kan bijvoorbeeld door zichzelf gerust te stellen , moed in te spreken, 
steun van vrienden of familie te zoeken , de problemen te bagatelliseren of te ontkennen , zich 
moed in te drinken , of door farmaca zoals benzodiazepinen te gebruiken . Copingstrategieën 
worden dikwijls 'automatisch ' in gang gezet , zijn meestal gedragsmatig , en je kunt je er dus 
over het algemeen gemakkelijk bewust van worden. Andere manieren om met strain of onrust 
om te gaan , zijn de afweermechanismen . 

2.1 Afweermechanismen 
Het concept van de afweermechanismen komt uit de psychoanalyse. Onder afweermechanis-
men versta je automatische, onbewuste psychische processen die het individu beschermen 
tegen te heftige onlustgevoelens als angst , somberheid, woede of schaamte , door het onbewust 
maken van die gevoelens of van de gedachten, herinneringen of fantasieën die tot die gevoelens 
aanleiding geven . Afweermechanismen kunnen zich manifesteren in het gedrag (bijvoorbeeld 
ongedaan maken), in het gevoel (bijvoorbeeld isolatie van affect), ofin het denken (bijvoorbeeld 
rationaliseren). 
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Tabel 3-4-1 Overzicht van afweermechan ismen 

Soort afweer- Functie Toelichting 
mechanisme 
Adaptieve 

afweer-

mechanismen 

Neurotische 

afweer-

mechanismen 

Primitie ve 

afweer-

mechan ismen 

Beheersen 

Anticiperen 

Sublimeren 

Humor 

Suppressie: de vaardigheid om zich van problemen bewust te blijven , 

maar zich toch te concentreren op andere zaken tot de omstandigheden 

meer passend zijn om zich met de pijnlijke problemen bezig te houden 

Nadenken over mogelijke , komende moeilijkheden en eventuele oplossin-

gen daarvoor 

Onacceptabele impulsen omzetten in acceptabele 

Plezier om eigen (of eventueel andermans) tekortkomingen zonder te 

devalueren 

Verdringen Het buiten bewustzijn houden van bepaalde gedachten, gevoelens, impul-

sen of herinneringen ; kan leiden tot selectief geheugenverlies 

Overdekken door het Gevoelens hebben of gedrag tonen tegenovergesteld aan oorspronkelijke 

tegendeel 

Ongedaan maken 

Affect isoleren 

Rationaliseren 

1 ntellectualiseren 

Verschuiven 

Ageren 

Splitsen 

Idealiseren 

Devalueren 

gevoelens of intenties 

Een als negatief ervaren gedachte of handeling pogen te neutraliseren door 

een gedachte of handeling waarvan het individu (soms magisch) verwacht 

dat het een tegengesteld effect heeft; bijvoorbeeld bij dwangneurosen 

Zonder gevoelens pijnlijke gedachten of pijnlijke omstandigheden doorlo-

pen 

Argumenten geven die op zich misschien wel waar zijn, maar die er emoti-

oneel niet toe doen 

Theoretische vertogen geven die geabstraheerd zijn van de oorspronkelijke 

moeilijkheden 

Gevoelens tegenover de ene persoon verschuiven naar een andere 

Wensen of driftmatige impulsen in gedrag uitleven 

Positieve en negatie ve gevoelens tegenover een persoon of een groep van 

personen (bij voorbeeld een behandelteam) radicaal gescheiden houden 

Aspect van splitsen: alleen positie ve gedachten en gevoelen s tegeno ver 

een specifieke persoon of groep van personen toelaten 

Aspect van splitsen: alleen negatieve gedachten en gevoelens tegeno ver 

een specifieke persoon of groep van personen toelaten 

Ontkennen Een gebeurtenis of de betekenis van een gebeurtenis ontkennen 

Hulpafwijzend klagen Klaaggedrag zonder de intentie om hulp te accepteren 

Passieve agressiviteit Kwaadheid uitle ven op de manier van de vermoorde onschuld zodat je 

moeilijk op de agressie ve bedoelingen aanspreekbaar bent ; bijvoorbeeld 

door te laat komen; door werk waar een ander afhankelijk van is, niet op 

tijd af hebben 

Projecteren 

Projectieve identifi-

catie 

Externaliseren 

Eigen ongewenste gevoelens of gedachten aan anderen toeschrijven 

Eigen ongewenste gevoelens of gedachten aan anderen toeschrijven en 

daarbij de ander in de positie brengen dat deze die gevoelens of gedachten 

overneemt en zich daarnaar gaat gedragen 

Vermeende tekortkomingen aan een ander toeschrijven, of vermeende 

tekortkomingen van een ander benadrukken , om de aandacht niet te hoe-

ven richten op de eigen tekortkomingen of problemen 
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Afweermechanismen verlopen meestal automatisch of onbewust. Het zijn een soort psychi-
sche reflexen: op het moment dat het gebeurt, heeft iemand het meestal niet in de gaten. Ach-
teraf weten sommige mensen wel dat zij bepaalde afweermechanismen hebben gebruikt, maar 
dikwijls zijn afweermechanismen gemakkelijker af te leiden door een ander persoon: door 
iemands gedrag of diens vertoog. Veelvoorkomende afweermechanismen staan gerubriceerd 
in tabel 3-4-1. 
In tabel 3-4-1 zijn de afweermechanismen ingedeeld in primitieve, neurotische en adaptieve 
afweermechanismen. In een normale ontwikkeling maken jonge kinderen veel gebruik van 
primitieve afweer; met de leeftijd ontstaan dan geleidelijk de meer neurotische en adaptieve 
afweermechanismen. In de volwassenheid spreek je van psychische gezondheid wanneer 
iemand op momenten van stress of spanning voornamelijk gebruikmaakt van adaptieve afweer-
mechanismen. 
Afweermechanismen hebben als functie om het emotionele evenwicht te handhaven . Soms is 
het nodig dat daartoe primitievere vormen van afweer worden ingezet. Op sommige momen-
ten, bijvoorbeeld als iemand op de afdeling oncologie wordt verpleegd , kan het heel adaptief 
zijn als hij niet geheel tot zich door laat dringen wat er allemaal aan de hand is en bijvoorbeeld 
ontkent dat hij kanker heeft. Maar wanneer iemand na de acute fase nog steeds niet 'wil' weten 
welk ongeluk hem heeft getroffen , ontstaat er voor de behandeling en het beoogde herstel wel 
een probleem . 
Ernstige persoonlijkheidsstoornissen worden gekenmerkt door het structureel overwegend 
gebruik van niet-adaptieve, vooral primitieve afweermechanismen, zoals idealiseren en deva-
lueren, waardoor anderen gemakkelijk als hetzij helemaal goed, hetzij helemaal slecht worden 
ervaren. Dit zien we bijvoorbeeld optreden bij patiënten met een borderline-persoonlijkheids-
stoornis. Uiteraard is niet alleen de zelfregulering van denken, voelen en doen bij het gebruik 
van primitieve afweermechanismen een stuk moeilijker, maar ook het aangaan en onderhou-
den van relaties met anderen. 
Het gebruik van afweer heeft dus zin: je voelt de pijnlijke gevoelens niet of minder . Dit wordt 
primaire ziektewinst genoemd . Maar het gebruik van de niet-adaptieve vormen van afweer heeft 
ook een prijs. Er kunnen psychiatrische symptomen ontstaan, zoals schuld- en somberheidsge-
voelens wanneer iemand gevoelens van boosheid tegenover een ander naar zichzelf verschuift. 
Bovendien zal door een niet-adaptieve afweer een vertekening van de realiteit optreden. Dat 
laatste doen primitieve afweermechanismen in ernstiger mate dan de neurotische afweerme-
chanismen. En ook dat heeft gevolgen voor de zelfregulering oftewel de homeostase. Psychi-
sche gezondheid en sociaal succes blijken samen te hangen met het overwegende gebruik van 
adaptieve afweermechanismen. 

3 Wisselwerking individu-omgeving: psychische ontwikkeling 

In de psychologie zijn verschillende, naast elkaar staande theoretische modellen ontwikkeld 
om psychische processen en interacties met de omgeving te verklaren bij gezond en ongezond 
psychisch functioneren. De modellen beschrijven hoe psychische processen zich ontwikkelen 
gedurende de levensloop, en hoe een verstoorde ontwikkeling, stressvolle omgevingsfactoren 
en de interactie tussen beide leiden tot problematisch functioneren. 
Omgevingsfactoren en meer specifiek het vroege zorgsysteem spelen een grote rol in de psychi-
sche ontwikkeling, mede door hun invloed op de ontwikkeling van de hersenen . Een ouderlijke 
omgeving die zich voldoende kan afstemmen op de (ontwikkelings)behoeften van het kind , is 
nodig voor een gezonde psychische ontwikkeling. Empathisch afgestemde zorg past zich aan in 
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functie van leeftijdsgebonden (neuro)biologische rijpingsprocessen bij het kind, bijvoorbeeld: 
een puber heeft een andere begrenzing nodig dan een peuter . Aldus kan het kind door proces-
sen van differentiatie en integratie de ontwikkelingstaken eigen aan zijn leeftijd constructief 
aangaan . De rijpingsprocessen die zich voordoen in interactie met de zorgomgeving en de ont-
wikkelingstaken die bij een bepaalde ontwikkelingsfase horen, zijn het aandachtsgebied van de 
ontwikkelingspsychologie. 
Ontwikkeling voltrekt zich in vier domeinen: lichamelijk (sensorisch, motorisch, hormonaal) , 
cognitief, emotioneel en sociaal. In de eerste helft van de vorige eeuw formuleerde Jean Piaget 
(1896-1980) al een theorie over de fasegewijze ontwikkeling van de cognitieve vermogens op 
geleide van de neurobiologische rijping. Freud (1856-1939) beschreef hoe de affectieve drift-
matige ontwikkeling de psychische ontwikkeling mede vormgaf met de orale fase (basaal ver-
trouwen) , de anale fase (autonomie) en de genitale fase (initiatieven kunnen nemen). Margaret 
Mahler (1897-1985) formuleerde aan de hand van systematische observaties bij jonge kinderen 
een eerste theorie over de ontwikkeling van het kind tot een sociaal en autonoom wezen. 
De ontwikkeling stopt evenwel niet bij de volwassenheid maar voltrekt zich gedurende de hele 
levensloop . Erik Erikson (1902-1994) is een van de eersten geweest die de ontwikkeling van 
een evenwichtige persoonlijkheid zag als een voorwaarde om sociale ontwikkelingstaken (kind, 
puber , jongvolwassene , ouder , grootouder) constructief aan te kunnen gaan : van het opbouwen 
van een basisvertrouwen als baby (in tegenstelling tot wantrouwig in het leven staan) tot het 
ontwikkelen van integriteit en wijsheid als ouderling (in tegenstelling tot wanhoop en somber-
heid ) (zie tabel 3-4-2). 

Tabel 3.4.2 Stadia van Erikson: levensfasen met ontwikkelingstaken 

Levensfase Leeftijd Ontwikke- Tegenovergestelde van Deugd Psychosociaal functio-
lingstaak ontwikkelingstaak neren 

Zuigelingenfase 0-1 jaar Vertrouwen Fundamenteel wan- Hoop Nemen en geven 

trouwen 

Peuterleeftijd 1-3 jaar Autonomie Schaamte en twijfel Wil Vasthouden en loslaten 

Kleuterleeftijd 3-5 jaar Initiatief Schuldgevoel Doelgerichtheid Iets 'maken' en 'nama-

ken' 

Basisschoolleeftijd 6-12 jaar Handvaardig- Minderwaardigheid Competentie Iets planmatig construe-

heid en vlijt ren (alleen of samen) 

Adolescentie Circa Identiteit ldentiteitsverwarri ng Trouw (In groep) zichzelf zijn 

13-20 jaar 

Vroege vo lwassen- Circa Intimiteit Isolement Liefde Zichzelf verliezen en 

heid 20-35 jaar vin den in de ander 

Middelbare vol- Circa 35-65 Generativiteit Stagnatie en egocen- Zorg Nakomelingen verwek-

wassen heid jaar en producti- trisme ken en zorg dragen 

viteit voor het behoud van de 

mensheid 

Late volwassen- 65 tot het Ego-integriteit Wanhoop Wijsheid Zijn , geleefd hebben en 

heid overlijden aanvaarden niet meer te 

zullen zijn 



Hoofdstuk 3.4 Psychologie van normaal en pathologisch psychisch functioneren 133 

Erikson beschrijft per levensfase een ontwikkelingstaak die het 'Zelf' heeft tegenover de eigen 
sociale omgeving. De ontwikkelingstaak is het overwinnen van een crisis die ontstaa t door de 
spanning tussen twee tegenovergeste lde zaken . Door deze ontwikke lingscrisissen goed te door-
lopen, verwerft he t individu gezon d psychosociaal functioneren. Omgekeer d kan het verkeerd 
doorlopen van een ontwikke lingstaak (dit kan ook door externe omstandigheden het geval zijn) 
leiden tot psychisch disfunctioneren. Bijvoorbeeld bij een man in de latere middelbare leeftijd 
die werkt in een bedrijf waar een har de concurrenties trijd heerst met jonge collega's. Hij slaagt 
er uit vrees voor onts lag niet in om de ontwikkelingstaak van generativiteit (in dit geval: de zorg 
voor het leiden en vormen van de volgende generatie) goed te doorlopen en vervalt in een over-
dreven zorg voor zichzelf, die hem ertoe aanzet zijn kennis en werk angstvallig te beschermen 
en af te schermen voor zijn jonge collega's . 
Elke levensfase stelt het individu voor een specifieke ontwikkelingsopgave binnen een speci-
fieke omgevingscontext. Specifieke stressfactoren laten zich in het licht van deze ontwikke-
lingstaken beter begrijpen . Een voorbeeld is de ontwikkelingstaak van een jongvolwassene om 
zich te verbinden met de wereld: intimiteit toelaten, een partner kiezen, een plek om te wonen, 
een studie of baan. Deze ontwikkelingstaak kan heel wat stress met zich meebrengen voor 
iemand die de vroegkinderlijke ontwikkelingstaak van het verwerven van basisvertrouwen niet 
goed heeft kunnen doorwerken. In de kindertijd is het kind volledig afhankelijk van het zorgsys-
teem waarin het geboren wordt , vanaf de volwassenheid kun je deels zelf de interacties met de 
omgeving opzoeken die voor het constructief doorlopen van de ontwikkelingstaken nodig is . 

4 De betekenis van emoties voor gezond en pathologisch functioneren 

Emoties hebben een informatieve functie . Ze bieden de mens een eerste, snelle en onmiddel-
lijke evaluatie van wat er gebeurt in de wereld rondom hem in termen van zijn eigen welzijn 
en overleven. Emoties zijn in die zin te beschouwen als 
emotionele informatieverwerkingssystemen . Hierop 
zal de mens reflecteren en evalueren of hij de emotie 
en de actietendens die hierin besloten zit zal volgen, 
ombuigen of transformeren. Aldus evalueert hij of zijn 
onmiddellijke emotionele reactie adaptief en gezond is. 
Met actietendens wordt bedoeld dat elke emotie gepaard 
gaat met een bepaalde automatische neiging tot ageren , 
bijvoorbeeld vluchten bij vrees , aanvallen bij woede . 
De menselijke emotie bestaat uit een aantal processen : 
fysiologische arousal, interpretatie, subjectief gevoel, en 
motorische responsen, die zich continu en interactief 
ontwikkelen in de loop van de tijd . Emoties zijn dus een 
proces van constructie . Emotieverwerking vindt plaats 

Wanneer iemand bijvoorbeeld tijdens een 
boswandeling een kronkelend voorwerp ziet, 
zal de kans groot zijn dat hij eerst wegspringt 
en daarna lachend vaststelt dat het een 
kronkelende tak is en geen slang. De snelheid 
waarmee de aanvankelijke innerlijke en hierop 
volgende motorische reactie gecorrigeerd 
wordt, zal afhangen van de persoon en diens 
momentane gemoedstoestand (angstig 
gespannen of ontspannen) en de omgeving 
(een bos bij onze woonplaats of het oerwoud in 
Brazilië). 

in de evolutionaire gelaagdheid van de hersenen. Neurowetenschappers als Panksepp (1943) 
onderscheiden, aan de hand van een neurowetenschappelijk cross-species-onderzoek naar affec-
tieve functies, drie lagen in de hersenen . Deze neurowetenschappers stellen dat deze drie lagen 
verschillende functies hebben in het ontstaan en reguleren van emoties . De drie emotionele 
systemen en de bijbehorende emotieregulatieprocessen staan weergegeven in tabel 3-4-3. Deze 
indeling laat ons toe om een aantal basale psychische processen uit verschillende psychologi -
sche modellen integratie[ te bespreken. 
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Tabel 3.4.3 Emotionele systemen en emotionele verwerkingsprocessen in de hersenen 

Systeem Locatie Kenmerken en verwerkingsprocessen 
Primair pro-

ces emotio-

neel systeem* 

Secundair 

proces emo-

tioneel sys-

teem 

Tertiair pro-

ces emotio-

neel systeem 

Diep sub-

corticaal 

Limbisch 

Neocorti-

caal 

Hier ontstaan basale emoties en driften die de mens automatisch aanzetten tot 

specifieke acties en gedragingen 

- Homeostatische driften (via hersen- lichaam interoceptoren; bijvoorbeeld honger, 

dorst) 

- Sensorische emoties (via exteroceptoren uitgelokte aangename of onaangename 

gevoelens bijvoorbeeld walging bij stank) 

- Affectieve actietendenssystemen , de belangrijkste emoties voor het psychisch 

functioneren; hier ontstaan affectieve actietendensen , bijvoorbeeld seksuele 

opwinding 

Emotioneel leren via basale ganglia: hier ontstaan complexere automatisch opko-

mende emoties door aangeleerde connecties tussen de basale emoties van het 

primaire emotionele-processysteem en concrete situaties. 

Bijvoorbeeld seksuele opwinding bij het zien van sexy lingerie 

- Klassieke conditionering 

- Instrumenteel leren en operante conditionering 

- Emotionele gewoontereacties 

'Bewustzijn'-functies: hier ontstaan betekenisvolle gevoelens die je kunt begrijpen 

en plaatsen. 

Bijvoorbeeld seksuele opwinding voelen bij het liefdevol denken aan de partner en 

in het vooruitzicht op het romantisch avondje uit dat gepland is; of verdriet omwille 

van het zich genegeerd voelen door de partner op een receptie waar ze samen 

aanwezig zijn 

- Cognitieve functies: gedachten en plannen 

- Emotioneel nadenken en reguleren (mediale frontale neocortex) 

- 'Vrije wil' of ' intentie tot actie ' (frontale corticale executieve functies) 

'' Een emotioneel systeem van prim aire processen (primary-pro cess emotional system) 

Bron : Panksepp & Biven, 2 01 2 

Tussen deze drie emotioneel informatieverwerkingssystemen bestaan zowel bottom-up- als 
top-down-interacties. De basale emoties van het primair proces emotioneel systeem zijn het 
fundament ; deze worden via de hogere psychische processen verder verwerkt tot complexere 
patronen van voelen en denken. Het secundair en tertiair proces emotioneel systeem geven 
richting aan de basale emoties van het primair proces emotioneel systeem, en hebben tevens 
een (intensiteits)regulerend effect op de basale emoties van het primair proces emotioneel sys-
teem . 
Voor de emotionele verwerking op het niveau van het primair proces emotioneel systeem spre-
ken we over 'basale emoties' of 'driften ', op het niveau van het secundair proces emotioneel sys-
teem over 'emoties' , terwijl emotionele verwerking door het tertiair proces emotioneel systeem 
leidt tot 'betekenisvolle gevoelens' . Dit maakt de mens tot een dynamisch , zelforganiserend sys-
teem dat emotionele informatieverwerking op verschillende met elkaar interagerende niveaus 
combineert tot geïntegreerde en gereguleerde beleving en actie. 
We beschrijven de verschillende niveaus van emotionele verwerking en koppelen hieraan een 
aantal belangrijke psychologische modellen. Deze modellen verschillen op het vlak van het 
emotioneel informatieverwerkingssysteem dat zij als uitgangspunt nemen om het psychische 
functioneren en de psychopathogenese te verklaren. 
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4.1 Primair proces emotioneel systeem 
Informatieverwerking vindt hier plaats via aangeboren rauwe basale emoties (razend , 
euforisch , in paniek, geil) die sterk lijfelijk voelbaar zijn en zonder de later beschreven reflectie 
niet genuanceerd en/of gedifferentieerd zijn en daar-
door niet getemperd. Deze basale emoties zijn aangebo-
ren waarschuwingssignalen die het organisme helpen 
te overleven. Ze bevatten informatie over behoeften en 
noden . 
Deze basale emoties houden tevens een actietendens in. 
Deze emotionele actietendensen ontstaan automatisch 
vanuit genetisch gecodeerde emotionele actienetwerken 

Het gaat hier om lichamelijke reacties op prik-
kels van binnen en van buiten , zoals beven van 
angst bij groot gevaar, of tr illen van woede , of 
woedend schoppen tegen het voorwerp waar 
je tegenaan bent gelopen en waaraan je je pijn 
hebt gedaan . 

in de hersenen (emotional 'operating' systems) en genereren zowel een emotie als gedragingen 
die in dienst staan van de overlevingsbehoeften. We noemen deze emoties 'emotionele actieten-
dens-systemen' omdat zij anticipatorische affectieve toestanden zijn vanwaaruit het organisme 
zich snel verbindt met zaken in de omgeving die met de aan deze emoties onderliggende (over-
levings)behoefte te maken hebben . 
Panksepp onderscheidt, aan de hand van zijn neurowetenschappelijke cross-species-onderzoek 
naar affectieve functies, zeven basale emotionele actietendenssystemen: ZOEKEN, ZORG, LUST, SPEL 
(de positieve emoties die leiden tot toenadering) en ANGST, WOEDE en SEPARATIEANGST-PANIEK-VER-
DRIET (de negatieve emoties die de persoon wil vermijden) . Hij duidt de actietendenssystemen 
aan met hoofdletters, omdat ze uit gedrag en mimiek worden afgeleid en niet uit een verbaal 
vertoog waarvoor hogere corticale functies noodzakelijk zijn . Deze basale emoties worden 
beschouwd als actietendenssystemen . 
ZOEKEN, het belangrijkste actietendens systeem van het primaire processysteem , staat voor ver-
langen, anticipatie en nieuwsgierigheid . De daaraan gekoppelde actietendens is 'exploratie '. 
LusT of seksuele drift leidt tot 'zoeken naar bevrediging '; ZORG heeft als actietendens 'zorgen 
voor partner of nageslacht '; ANGST leidt tot de actietendens 'vluchten bij gevaar '; WOEDE doet 
zich voor bij frustratie van het zoeksysteem met de daaraan gekoppelde actietendens 'zich ver-
dedigen bij agressie '; SEPARATIEANGST-PANIEK-VERDRIET is het actietendenssysteem voor de angst 
bij verlies of bij separatie van een dierbare , en de daaraan gekoppelde actietendens is 'troost of 
toenadering zoeken '; en SPEL leidt tot het 'streven naar plezier en lachen in sociale contacten '. 
De mate waarin mensen verschillen op het vlak van deze aangeboren emotionele gevoeligheden 
en actietendensen , wordt ook wel het temperament genoemd . Aangeboren temperamentsfacto -
ren zouden voor ongeveer 50% de persoonlijkheid bepalen; de andere 50% wordt voornamelijk 
bepaald door individuspecifieke omgevingsfactoren. 

4.2 Secundair proces emotioneel systeem 
Emotionele informatieverwerking vindt bij het secundaire processysteem plaats door de kop-
peling , via onbewust verlopende leerprocessen , van de affectieve actietendens uit het primair 
proces emotioneel systeem aan specifieke stimuli . Eenmalige of herhaalde ervaringen leiden 
tot een conditionering en dus automatisering van verwachtingen die je hebt in situaties die 
lijken op de situatie van de conditionering . Bijvoorbeeld: uitgaan van de verwachting dat je in 
relaties met andere personen de moeite waard zal worden gevonden. Deze automatische ver-
wachtingen , cognitief-affectieve schema's genoemd , kunnen de persoon zegenen , of opzadelen 
met een veralgemeend gevoel over zichzelf in de wereld , zoals een gevoel van eigenwaarde of 
verlatenheid; of met een afgebakende emotie in reactie op een bepaalde soort van stimuli , zoals 
walgen van lichamelijk contact. 
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Door deze processen worden de rauwe basale emoties van het primaire systeemniveau bewerkt 
tot complexere, zij het nog automatische, patronen van cognities , emoties en gedrag. Er ont-
staan aldus onbewuste cognitief -emotionele schema's die in bepaalde situaties automatisch 
worden gereactiveerd zonder bewust initiatief . Bijvoorbeeld : zich altijd onzeker of minderwaar-
dig voelen tegenover autoriteitsfiguren , of juist vaak boosheid en irritatie ervaren als je met 
autoriteitsfiguren te maken hebt. De activatie van deze onbewuste cognitief-affectieve schema's 
zijn het resultaat van emotionele leerprocessen die vastgelegd worden in onbewuste of impli-
ciete geheugensporen. Deze cognitief-affectieve schema's werken als automatische vooronder-
stellingen die ons helpen om ons handelen , voelen en denken waar mogelijk te automatiseren , 
en dragen zo bij aan het efficiënter in het leven staan : we hoeven zo niet in elke situatie bewust 
na te denken hoe te reageren. 
Deze vooronderstellingen worden in de diverse theoretische modellen verschillend benoemd, 
maar ze verwijzen wel naar hetzelfde: ze vormen de stabiele factor in het stresskwetsbaarheids-
model, werkschema's in de hechtingstheorie , zelfobjectrepresentaties en interne werkmodellen 
in de psychoanalyse, cognitieve schema's en basale assumpties in de cognitieve therapie , emo-
tieschema's in de cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie, schema 's in de schematherapie en 
geloofssystemen en scripts in de systeemtherapie . 
Cognitief-affectieve schema 's bepalen in belangrijke mate mee hoe we gewoonlijk cogni-
tief-emotioneel in relatie staan met onszelf, anderen en de wereld en wat we binnen relaties 
denken te kunnen verwachten van onszelf en anderen. Ze vormen naast het temperament dus 
een belangrijke bouwsteen van de persoonlijkheid . Deze schema 's zijn onbewust. Alleen het 
resultaat ervan, de cognities, emoties en gedrag, worden bewust ervaren . 
De cognitief-affectieve schema 's die iemand ontwikkelt , spelen een belangrijke rol in de relaties 
die iemand aangaat met anderen en in de partnerkeuze . Ook bepalen zij mede welke patronen 
zich in gezinnen installeren , en of ouders erin slagen om samen te werken om hun kinderen op 
te voeden of dat er coalities komen met een of meerdere van de kinderen, soms tegen de andere 
ouder in. Dat laatste is iets wat bij vechtscheidingen niet zelden voorkomt. Ze kunnen ervoor 
zorgen dat kinderen na een echtscheiding terechtkomen in loyaliteitsconflicten. Kinderen die 
voor een van de ouders moeten kiezen, hebben dan te kampen met een gespleten loyaliteit. 
De ontwikkeling van cognitief-affectieve schema's beperkt zich niet tot de vroege kindertijd , 
ook al is dit de periode waarin de krachtigste en meest veralgemeende emotieschema 's zich 
vormen . De ontwikkeling van cognitief-affectieve schema 's kan zich voordoen gedurende de 
hele levensloop. Intense negatieve ervaringen op volwassen leeftijd , zoals ernstige psychotrau-
matische ervaringen , kunnen de aanleiding zijn voor de ontwikkeling van een cognitief-affec-
tief schema van een onveilige wereld waarover je geen controle hebt. Of een opeenvolging van 
mislukkingen in de studieloopbaan leidt tot de ontwikkeling van een cognitief-affectief schema 
dat bij het moeten presteren in een latere werkomgeving gepaard gaat met faalangst , vrees voor 
beoordeling en een laag gevoel van zelfwaarde . 

4.3 Tertiair proces emotioneel systeem 
Een gezond functionerend persoon laat zich niet louter leiden door zijn basale emoties , zijn 
automatische emoties, of emotioneel gekleurde verwachtingen gevoed door zijn cognitief-affec -
tieve schema 's. Een gezond persoon voelt discrepanties tussen deze emoties en automatische 
verwachtingen enerzijds , en anderzijds de hier-en-nu ervaren werkelijkheid , verdraagt deze , en 
kan ernaar handelen. 
Het kunnen 'denken over', het kunnen reflecteren , maakt ons 'begrijpelijk' voor onszelf . Dit 
nadenken over en begrijpelijk zijn voor onszelf vindt plaats op het niveau van het tertiair proce s 
emotioneel systeem en consolideert en versterkt de nuanceringen in het gevoelsleven. 
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Het is op dit niveau van het tertiair proces emotioneel 
systeem dat automatische emoties en gedachten verder 
verwerkt worden tot betekenisvolle gevoelens waarvan 
je je bewust bent, en die je begrijpt en/of kan plaatsen 
binnen je persoonlijkheid, zelfbeeld en levensverhaal. 
Aldus ontstaan complexere betekenisvolle gevoelens 
waardoor mensen genuanceerdere en gedifferentieer-
dere gevoelens kunnen ervaren. Je kunt op dit niveau 
denken over je eigen denken , je eigen emoties en je 
eigen gedrag. Dit is het niveau van reflecteren en men-
taliseren. 
Vanuit dit tertiaire niveau treedt er een cognitieve regu-
latie op van de basale emoties van het primair proces 
emotioneel systeem , en van de complexe emoties van 
het secundair proces emotioneel systeem . Op dit niveau 
vindt de neat and slow-regulering van de stressrespons 

Een voorbeeld uit het dagelijkse leven: iemand 
heeft geleerd om 'zigeuners' te wantrouwen. 
Haar eerste emotionele reactie wanneer zij een 
Roma of Sinti ontmoet is: op haar hoede zijn. 
Naarmate zij meer contact heeft met een man 
uit de Sintigemeenschap , raakt zij er stilaan van 
overtuigd dat de Sinti oprecht en betrouwbaar 
is. Haar cognitief-emotionele schema verandert 
stilaan onder invloed van emotioneel leren. 
Zij merkt dat haar aanvankelijke gevoel van 
wantrouwen verandert, denkt hierover na 
en kan dit van zichzelf 'begrijpen' als een 
product van haar opvoeding en haar feitelijke 
ervaringen. Zij is gerustgesteld : zij weet wat zij 
voelt en waarom zij dit voelt. 

plaats . Dit in tegenstelling tot (en in aanvulling op) het quick and dirty informatieverwerkings-
pad van de emoties van het primair proces emotioneel systeemen, en van de emoties van het 
secundair proces emotioneel systeem. 
Kunnen nadenken over wat je meemaakt en voelt creëert een afstand tot de emotie en heeft een 
kalmerend effect. Maar reflecteren lukt niet goed wanneer de emoties van het primair of secun-
daire proces emotioneel systeem te heftig zijn . Dan moeten deze emoties eerst gereguleerd 
worden , bijvoorbeeld door contact te zoeken met een vertrouwd persoon. Anderen reguleren 
hevige emoties door fors alcoholgebruik. 
Het proces van reflecteren op emoties noemen we mentaliseren . Patiënten met ernstige per-
soonlijkheidsstoornissen zijn habitueel beperkt in hun mogelijkheden om te reflecteren op hun 
emoties , vooral wanneer de emoties hoog oplopen. Zij vallen dan terug op primitievere vormen 
van 'denken ' zoals het equivalentdenken ('Ik voel mij angstig , dus ik word bedreigd ') of het 
'alsof-denken ' ('Ik doe zoals ik denk dat een ander denkt wat een goede partner betaamt , dus 
ik ben een goede partner'). Alle psychotherapiemodellen werken met mentaliseren , maar de 
mentalization-based treatment en de experiëntiële psychotherapie hebben dit aspect als aangrij-
pingspunt van de therapie het meest geëxpliciteerd. 
De primaire-systeememoties of emotionele actietendenssystemen zijn de primitiefste reac-
ties die bedoeld zijn voor de zelfhandhaving . In de opvoeding, door voordoen , gebieden en 
verbieden , leren ouders hun kinderen dat deze affectieve actietendensen niet of niet in alle 
omstandigheden aanvaardbaar zijn . Ouders dragen de normen en waarden van een maatschap-
pij zodoende over op hun kinderen. Een peuter mag bijvoorbeeld zijn pasgeboren broertje niet 
knijpen, ook al vindt hij het een vervelend kind dat zijn unieke plekje bij zijn ouders heeft inge-
pikt. Op basis hiervan is in de psychoanalyse het zogenoemde structurele model ontwikkeld 
waarin van elkaar worden onderscheiden : 
- het superego: Über-Ich; normen en waarden oftewel het geweten en de idealen ; 
- het ego: Ich; de 'ik-functies ' zoals geheugen en intelligentie , met de reken- en taalvaardigheid , 

maar ook de afweermechanismen; 
- het id: Es: driftleven en primitieve emoties . 
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Figuur 3.4.1 Het circulaire verloop van emotionele verwerkingsprocessen in de hersenen 

Tekenin g: Ron Slagter 
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Jong kind: leren door 
conditionering en 
modelling 

Pasgeborene : verdere 
ontwikkeling primaire 
structuren/ actietendens 
systemen 
Puberteit : heftige 
versterking affectieve 
impulsen waardoor 
tertiaire processen 
overspoeld worden 
2ehelft 
volwassenheid : 
geleidelijk aan minder 
heftig worden van 
affecten 

Het geweten en de idealen ontwikkelen zich als het kind de verboden en de geboden verinner-
lijkt (conditionering: secundair cognitief-affectief functioneren) of door reflectie (tertiair cogni-
tief-affectief functioneren). 
Tegelijkertijd met de ontwikkeling van de hersenen krijgen de informatieverwerkingsproces -
sen van het tertiair proces emotioneel systeem steeds meer invloed op de twee primitievere , 
en evolutionair ook eerder aangelegde emotionele systemen. Zo kan de primaire seksuele lust 
op het tweede niveau geconditioneerd raken (parfum , muziek, lingerie) en op het derde niveau 
transformeren in passievolle liefde. 
Maar in de puberteit faalt de regulatie door het tertiair proces emotioneel systeem doordat het 
primair proces emotioneel systeem door hormonale veranderingen overactief wordt. Door de 
verdere rijping van de frontale hersenen worden deze emoties in de adolescentie weer sterker 
gereguleerd . In de late volwassenheid , wanneer de frontale hersenen atrofiëren , kan weer ont-
remming ontstaan , en worden de emoties en van het primair en secundair proces emotioneel 
systeem weer meer uitgele efd. In figuur 3-4-1 worden de bottom-up- en top-down-invloeden 
van de verschillende emotionele systemen in het model van Panksepp verduidelijkt, en worden 
deze gekoppeld aan verschillende ontwikkelingsleeftijden. 
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5 Emotioneel leren of conditionering 

In de experimen tele leerpsychologie worden de pro-
cessen van emotionee l leren bestud eerd. Deze kunnen 
worden ond erverdeeld in klassieke en operante conditi-
onering, mo delling en imita tie (voordoen en nadoen). 
Hier gaan we alleen in op beide vormen van conditio-
nering . De leergesc hiedenis is een belangrijk onderdeel 
van de ontwikke lingsgeschie denis . 

5.1 Klassieke conditionering 
De Russische fysioloog Ivan Pavlov (1849-1936) is de 
grond legger van het 'ortho doxe' behaviorisme , waarin 
gedrag verklaard wordt door klass ieke conditionering . 
Een neutrale stim ulus , zoals de voetstapp en van een ver-
zorger , blijkt bij proefdieren ook fysiologische reacties 
(speekselvloe d, maagsapsecretie) uit te lokken als deze 
eerst meer dere malen tezamen met een ongecon ditio-

Klassieke conditionering gaat automatisc h 
en onbewust en bet reft alle systemen van 
de persoon . Zo ontdekten in 1982 Ader en 
Cohen bij toeval dat zij van sacharine een 
geconditioneerde stimulus (es) konden 
maken waarmee het immuunsysteem 
onderdrukt werd (zie figuur 3-4.3). Zij 
t rachtten laborator iumra tten aversief 
voor met sacharine gezoet drinkwater te 
krijgen door daar cyclofosfamide aan toe te 
voegen dat misselijkheid veroorzaakt. Maar 
behalve misselijkheid drukt cyclofosfamide 
ook het aantal lymfocyten en dat bleek na 
cond itionering sacharine ook te kunnen doen. 
Dat gaf de aanzet tot het onderzoek sgebied van 
de psychoneuro-immunolog ie. 

neerde stimulus (ucs: unconditioned stimulus) wordt aangeboden die deze reacties reflexmatig 
uitlokt, bijvoorbeeld de geur van eten . De speekselvloed ten gevolge van de geur van eten (onge-
conditioneerde stimulus : ucs) wordt de ongecon ditioneerde respons (unconditioned response: 
uCR) genoemd. Wanneer deze respons ontstaat door louter de voetstappen van de verzorger dan 
spreek je van een geconditioneerde respons (conditioned response: cR) en zijn de voetstappen van 
de verzorger van een neutrale stimulus geworden tot een geconditioneerde stimulus (es) (zie 
figuur 3-4-2). 

Figuur 3.4.2 Het principe van de klassieke conditionering 
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Figuur 3.4 .3 Een voorbeeld van een klassieke conditionering: het ontstaan van de 
psychoneu ro-i mm u nologie 
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Klassieke conditionering speelt in het dagelijks leven een belangrijke rol. Enkele voorbeelden: 
iemand die de eerste keer heftig misselijk is geworden na een cytostaticakuur , wordt opnieuw 
misselijk als hij opnieuw in het ziekenhuis komt ; iemand die een ernstig auto-ongeluk heeft 
gehad , durft niet meer auto te rijden ; iemand die de typische geur ruikt van zijn lievelingseten 

dat altijd door zijn oma werd gemaakt, krijgt herinne-
Operante conditionering heeft veel invloed ringen aan zijn kindertijd en voelt de emoties van toen. 
in het dagelijks leven: bewust en onbewust . 
Bijvoorbeeld wanneer een peuter vaker in het 
potje gaat plassen omdat hij daarvoor wordt 
beloond. Of iemand die zich gespannen 
voelt bij een spreekbeurt en die spanning 
effectief weet te vermijden waarna hij zich 
veel minder gespannen voelt. Vermijding 
blijkt in de psychiatrische praktijk een 
belangrijke bekrachtiger te zijn , bijvoorbeeld 
bij een patiënt die zich snel ongerust maakt 
over zijn lichame lijke gezondheid en die 
zijn ongerustheid vermijdt door zich steeds 
vaker tot zijn huisarts te wenden. Wanneer de 
laatste hem steeds weer geruststelt, kan dat 
een mechanisme zijn dat meespeelt bij de 
ontwikkeling van een ziekteangststoornis . Tot 
slot kun je ook denken aan het echtpaar dat 
elkaar geen complimenten meer geeft omdat 
het leuke van elkaar 'gewoon' is geworden , 
waardoor het elkaar 'versieren ' uitdooft. 

5.2 Operante conditionering 
Naast de klassieke conditionering onderscheidt men 
operante conditionering. Operante conditionering 
vindt niet plaats door gedrag of een reactie te ontlok-
ken, maar door gedrag dat spontaan plaatsvindt , syste-
matisch te belonen of te bestraffen . In figuur 3.4.4 is 
een proefopstelling afgebeeld . Als de rat een specifiek 
hendeltje overhaalt , krijgt hij een beloning - en anders 
niet. Gedrag dat wordt beloond , neemt in frequentie 
toe , omdat het gedrag een aangenaam gevolg heeft voor 
het organisme . Wanneer door bepaald gedrag een als 
onaangenaam ervaren situatie ophoudt (bijvoorbeeld 
onprettig ervaren angstgevoelens) neemt het gedrag ook 
in frequentie toe: het ophouden van iets onaangenaams 
wordt namelijk ook als beloning ervaren . Als gedrag 
wordt bestraft , neemt het in frequentie af. Dat gebeurt 
wanneer het gedrag onaangename gevolgen heeft, of 
wanneer een als aangenaam ervaren situatie ophoudt 
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Figuur 3.4.4 Proefopstelling van Thorndike: gedragsbeïnvloeding door operante conditionering 

Brokjes-
automaat 

Een moderne versie van de proefopstelling van Thorndike: een proefopstelling waarmee het gedrag van een rat door 

operante conditionering wordt beïnvloed. 

na het gedrag. Gedrag blijkt dus in hoge mate beïnvloed te worden door de consequenties 
ervan. Wanneer gedrag langere tijd niet wordt bekrachtigd, neemt de frequentie ervan ook af. 
In dat geval spreek je van uitdoving. 
De leertheorie met de principes van de klassieke en operante conditionering maakt begrijpelijk 
hoe we ons in het leven gedragen en vormt de basis voor de gedragstherapie. Onderzoek heeft 
duidelijk gemaakt dat gedrag bij mensen niet alleen wordt bepaald door klassieke en operante 
conditionering, maar ook door gedachten en emoties. Daarom zijn ook deze niet direct obser-
veerbare gedragingen onderwerp geworden van onderzoek. 
Het behavioristische Stimulus-Respons-Consequent-model (sRc-model) is uitgebreid tot een 
Stimulus-Organisme-Respons-Consequent-model (soRc-model). De relatie tussen geconditio-
neerde stimuli, responsen en gevolgen wordt mede gestuurd door cognitief-affectieve proces-
sen, terwijl deze zelf ook aan conditionering onderhevig zijn. Hiermee kwam in behavioristisch 
onderzoek en behandeling , zoals bij de cognitieve gedragstherapie, meer de nadruk op disfunc-
tionele cognities en cognitief-affectieve schema 's. 

6 Gehechtheidsstijlen 

Algemene en voor het gezonde en pathologische psychologisch functioneren belangrijke cog-
nitief-affectieve schema's zijn de gehechtheidsstijlen. In de hechtingstheorie, ontwikkeld door 
John Bowlby (1907-1990), ga je ervan uit dat de zuigeling, net als andere zoogdieren, een aan-
geboren tendens heeft om in stressvolle omstandigheden veiligheid en emotionele rust te zoe-
ken bij een ouderfiguur. Die ouderfiguur is in het dierenrijk in de regel de moeder , vanwege 
de biologische noodzaak van het zogen . In interactie met de hechtingsfiguren ontstaan bij het 
kind bepaalde gehechtheidsstijlen die doorlopen tot in de volwassenheid. Bij een voldoende 
responsieve en accurate reactie van de hechtingsfiguren op de hulpkreten van het kind zal zich 
een veilige gehechtheidsstijl ontwikkelen. 
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Een veilige gehechtheidsstijl wordt bepalend geacht voor een adequate regulatie van de emo-
ties , van de aandacht, en voor het adequaat kunnen nadenken of reflecteren op het eigen en 
andermans functioneren . Personen die veilig gehecht zijn, hebben een positief zelfbeeld, zij 
durven zich kwetsbaar op te stellen, en zij hebben niet veel moeite te reflecteren op hun eigen 
en andermans gevoelsleven. De meerderheid van de mensen heeft een veilige gehechtheidsstijl. 
Wanneer de ouderfiguren onvoldoende responsief en accuraat reageren op de hulpkreten van 
het kind , kunnen er onveilige gehechtheidsstijlen ontstaan . 
Er worden twee vormen van onveilige gehechtheid onderscheiden: de gepreoccupeerde en de 
vermijdende stijl. Een derde vorm , de gedesorganiseerde gehechtheidsstijl, is een mengeling 
van de twee andere onveilige stijlen . Bij een gepreoccupeerde gehechtheidsstijl is sprake van 
een negatief zelfbeeld en een chronische onzekerheid over de vraag of belangrijke anderen 
wel aan de behoeften en verwachtingen tegemoet willen komen. In het contact zijn deze men-
sen vaak opdringerig en claimend . Deze mensen worden gemakkelijker overspoeld door hun 
gevoelens. Bij de vermijdende gehechtheidsstijl ga je ervan uit dat de ander niet beschikbaar is 
en worden geen pogingen meer ondernomen om een intieme relatie aan te gaan , althans een 
relatie waarin je je kwetsbaar weet. Deze mensen zijn niet zo georiënteerd op de gevoelsmatige 
aspecten van het leven en hebben dus weinig contact met hun gevoelens . Mensen met een 
vermijdende gehechtheidsstijl zijn geneigd om in moeilijke omstandigheden hun eigen boon-
tjes te doppen in de impliciete vooronderstelling dat anderen hen toch niet terzijde kunnen of 
willen staan . 
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de gepreoccupeerde en gedesorganiseerde gehecht-
heidsstijlen niet alleen geassocieerd zijn met emotionele ontregeling, maar ook met een 
psychofysiologische. Het stresssysteem van deze mensen is hyperreactief. Mensen met een 
vermijdende gehechtheidsstijl lijken 'koele kikkers ', maar bij stressonderzoek blijken zij ook 
psychofysiologisch te ontregelen , zij het in mindere mate dan de mensen met een gepreoc-
cupeerde of gedesorganiseerde gehechtheidsstijl. Patiënten die onveilig gehecht zijn , zijn in 
omstandigheden dat de spanningen hoog oplopen minder goed in staat om te blijven mentali-
seren (reflecteren op de eigen emoties en gevoelens , gedachten en gedrag): zij vallen dan vaker 
terug op een equivalente modus (alsof-modus) van cognitief-affectief functioneren . 
Er zijn aanwijzingen dat de veilige en onveilige gehechtheidsstijlen zich ontwikkelen op basis 
van vroege conditionering . Wanneer de ouderfiguur slechts incidenteel of onvoorspelbaar res-
ponsief is (een vorm van intermitterende conditionering , die krachtiger blijkt te werken dan 
continue conditionering) dan wordt het hechtingssysteem gehyperactiveerd en zal het kind de 
verzorger 'dwingen ' tot respons op zijn behoeften. Dan ontstaat de gepreoccupeerde gehecht-
heidsstijl. Als de ouder weinig of niet responsi ef is , wordt het hechtingssysteem gedeactiveerd 
en geeft het kind het op om troost en emotionele zorg te zoeken , met verholen angst en stress 
tot gevolg. Deze kinderen zijn vermijdend gehecht . 
Gehechtheidsstijlen ontstaan dus door conditionering waarbij vroege (leer)ervaringen met al 
dan niet empathische responsieve ouderfiguren opgeslagen worden als cognitief-affectieve 
schema 's, die gedurende het verdere leven mede blijven bepalen hoe iemand zichzelf, anderen 
en de relaties met anderen ervaart en vormgeeft. 
Wij formuleerden dat de ouderfiguren 'onvoldoende responsief en accuraat reageren ' op de 
hulpkreten van het kind . Het is goed om zich te realiseren dat het hier om een relatief begrip 
gaat , namelijk 'onvoldoende ' om het kind in noodsituaties een gevoel van veiligheid te kunnen 
geven en zo te kunnen kalmeren . Het kan hierbij dus bijvoorbeeld gaan om ouders met ern-
stige persoonlijkheidsproblematiek die onvoldoende emotionele ruimte hebben om voldoende 
aandacht te geven aan hun kind , of om een moeder met een postpartumdepressie (ook wel 
kraambedpsychose genoemd) , maar ook om zeer adequaat zorgzame ouders met een kind dat 
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als zuigeling of peuter een ernstige somatische stoornis heeft waarvoor meerdere ziekenhuis-
opnamen nodig zijn. Verder wordt de hechtingsrelatie die het kind met de primaire zorgfiguren 
ontwikkelt, mede bepaald door het temperament van het kind: sommige kinderen zijn gemak-
kelijker te troosten dan andere, bijvoorbeeld: huilbaby's maken het ouders niet echt gemakke-
lijk om adequaat te reageren. 

7 Systeemmodellen 

We zagen eerder dat een gezin zowel een steun als een stressor kan zijn. Elk gezin organiseert 
zich geleidelijk op een eigen manier . Er installeert zich een aantal voorkeurspatronen, soms uit-
mondend in typische gezinspatronen. Twee uitgesproken gezinspatronen zijn het kluwengezin 
en het loszandgezin. Het kluwengezin kenmerkt zich door vage grenzen tussen de gezinsleden 
met een sterke verbondenheid, veel onderlinge zorg, weinig individuele autonomie en vrijheid 
en een relatief gesloten grens tegenover de buitenwereld. Een loszandgezin is het andere uit-
einde van dit continuüm. Op zich zijn deze beide gezinsformaties niet pathologisch. Een ziek 
gezinslid zal zich wel beter verzorgd voelen wanneer het gezin in een kluwen- dan in een los-
zandmodus functioneert, maar zodra de persoon genezen is, schuift het gezin terug richting 
loszandmodus om de autonomie van de persoon niet te ondermijnen. 
Problemen ontstaan als de gezinsorganisatie de nodige flexibiliteit mist om zich aan te passen 
aan veranderende omstandigheden, of als de gezinsstructuur niet aangepast is aan de gezins-
taken of de individuele (ontwikkelings)behoeften en -noden. Zo zijn belangrijke gezinstaken 
in een gezin met jonge kinderen: het aanpassen van de partnerrelatie waardoor ruimte voor 
de kinderen wordt gemaakt , het opnemen van ouderlijke of grootouderlijke taken, en het ont-
wikkelen van relaties met leeftijdsgenoten door de jonge kinderen. Een man bergt tijdelijk zijn 
carrièreplanning op om mede de zorg voor het kind op zich te nemen . Een andere man slaagt 
er niet in om de ouderlijke taken op te nemen omdat hij weigert de dagelijkse activiteiten met 
zijn vrienden te verminderen. 
Een andere opvatting binnen de systeembenadering gaat ervan uit dat een gezin enerzijds 
streeft naar groei en verandering en anderzijds naar het behouden van het bestaande evenwicht. 
Gezinnen moeten immers zowel stabiliteit en continuïteit bewaren als zich aanpassen en ver-
anderen onder invloed van de groei en ontwikkeling van individuele gezinsleden, en onder 
invloed van veranderende omstandigheden. Beide stabiele of veranderende perioden ondervin-
den invloed van gezinsstijlen of -krachten: 
- centripetale gezinsstijlen of -krachten : sterkere focus op het interne gezinsleven , meer cohe-

sie, sterkere externe gezinsgrenzen; 
- centrifugale gezinsstijlen of -krachten: sterkere focus op het externe gezinsleven , lossere 

gezinsbanden, zwakke gezinsgrenzen. 
Bijvoorbeeld : wanneer de zoon later dan het afgesproken uur thuiskomt, volgt er een stevige 
ruzie met de ouders waardoor hij de volgende weken weer op tijd thuiskomt (evenwicht hand-
haven) . Wanneer de zoon 18 jaar wordt , mag hij zo laat thuiskomen als hij wil (evenwicht ver-
anderen) . 
De wijze waarop het sociale systeem invloed uitoefent op het ontstaan en voortbestaan van 
de psychiatrische stoornissen van het individu , kan alleen goed begrepen worden als je deze 
opvat als een zogeheten circulair proces . Symptomen ontstaan en bestaan steeds in een sociale 
context. Daarmee bedoel je dat de klachten en verschijnselen van het individu reacties oproe-
pen bij de omgeving, die op hun beurt weer invloed hebben op die klachten en verschijnselen, 
die opnieuw reacties van de omgeving oproepen , enzovoorts. Zo kan in ongunstige omstan-
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r 
Een voorbee ld: sinds zij een depressieve 
stoornis heeft , isoleert een vrouw zich meer 
en meer. Ze neemt nog weinig deel aan 
gemeenschappel ijke gezinsactiviteiten of 
aan act iviteiten met haar partne r. H ierdoor 
voelt haar partner zich afgewezen en alleen. 
Hij ergert zich eraan dat ze weinig moei te 
doet om samen activiteiten uit te voeren. 
Hij uit zijn ongenoegen hier regelmatig over. 
Hierdoor voelt de vrouw zich meer schuldig 
en waardeloos. Dit leidt tot ergere sombere 
gevoelens waardoor ze zich nog meer isoleert . 
De cirkel sluit zich . 

digheden een zichzelf steeds meer versterkende 'patho-
genetische spiraal ' ontstaan , die in individuele gevallen 
belangrijker wordt om het voortbestaan van een psychi-
atrische stoornis te begrijpen dan de oorspronkelijke 
oorzaak. 
Circulaire processen verlopen soms over de generaties 
heen . Wanneer een kind bijvoorbeeld weinig zorg of 
erkenning heeft gekregen, kan het menen het 'recht' 
te hebben om van anderen later te krijgen wat het als 
kind niet heeft gekregen . Dit 'destructieve recht' of 'het 
recht om zelf uit te buiten ' wordt veelal uitgeoefend op 
onschuldige derden . Het slachtoffer wordt zelf onbe-
trouwbaar . Dus een recht dat voortvloeit uit onrecht , 
leidt opnieuw tot onrecht. 

8 Besluit 

De complexe relatie tussen psychologische en neurobiologisch e processen , het ontstaan en de 
verwerking van emoties en de interactie tussen deze processen en de zich ontwikkelende mens , 
maken begrijpelijk hoe emoties in verschillende levensfasen verwerkt worden. Vanwege de 
onrijphei d van de neocortex zijn emoties die in de eerste levensjaren geconditioneerd zijn vaak 
heftig, niet-talig en kan iemand er vaak geen vat op krijgen . Vroege onbewuste leerervaringen 
en de werkschema 's met basale , impliciete vooronderstellingen over zichzelf, over anderen en 
over de relatie die met anderen mogelijk is, zijn een belangrijke bouwsteen van de persoon-
lijkheid . Daarom zullen deze ontwikkelende psychobiologische kenmerken, afhankelijk van 
erfelijkheid en omgeving (gezin), meer of minder kwetsbaarheid en veerkracht bij het individu 
veroorzaken . De kwetsbaarheid (draagkracht) voor psychiatrische stoornissen is gevormd . Maar 
we hebben ook gezien dat de hersenen plastisch zijn . Door ervaren sociale steun en positieve 
leerervaringen , maar ook door farmacotherapie en psychotherapi e, kan de kwetsbaarheid ver-
minderen of de draagkracht vergroten: niet alleen psychische klachten zullen verbeteren , maar 
tegelijk zal de functionaliteit van de hersenen normaliseren als correlaat van deze verbetering 
van klachten . 
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Samenvatting 
- De prevalenti e van psychiat rische morbiditeit is hoo g en vereist een brede popul ati ebenadering, 

naast de benadering op het niveau van de inste lli ngen van de geestelij ke gezondheidszorg (ggz) . 
- Op het niveau van popul atie doet psychiat rische morb idit eit zich voo r als: (1) gemen gde angst- en 

depressiesymptomen; (2) angstsympt ome n; (3) alcoho l- en drugsmi sbruik en (4) psychosespec-
t rum sympt omen. Deze vier groepen overlappen elkaar in hoge mate. 

- Een zeer groot deel van zorg- en medicati egebru ik voor psychische problemen in de popul ati e is 
toe te schrijven aan subklini sche psychiat rische morbidit eit di e niet voldoet aan de criteria voor 
een volgens een stoornis di e gedefin ieerd is vo lgens de Diagnostic and statistica/ manual of mental 
disorders (DSM). 

- Hoe meer subklinische mor biditeit in popul aties, des te hoger de prevalent ie van psychiat rische 
stoornisse n: prevent ie van subklinische mor bidi te it result eert in een reductie van de prevalent ie 
van psychiatrische stoornissen. 

- Psychiatrisc he morbid iteit is onge lijk verdeeld , vooral in relat ie tot urbanisatie en sociaal-econo-
misc he status (SES) van de persoon en de ruimere socia le omgeving . 

Inleiding 

r De psychiatrische epidemiologie houdt zich bezig met 
psychiatrische mor biditeit in de gehele popu latie, onge-
acht of mensen wel of niet in behan deling zijn . Het blik-
veld van de epidemioloog is dus veel breder dan dat van 
de clinicus practicus. De psychiatrische epidemiologie 
probeert de volgende aspecten van psychiatrische mor-
biditeit in populaties te kwantificeren. 

\. 

In de Engelstalige literatuur wordt een verschil 
gemaakt tussen to diagnose en to assess. In de 
Nederlandstalige traditie bestaat to assess 
(beoordelen) niet als dusdanig en gebruiken we 
'classificeren ' waar to diagnose bedoeld is, en 
'diagnose ' of 'structuurd iagnose ' waar in het 
Engels assessment gebruikt wordt . Verwarrend, 
maar zo is het nu eenmaal . 
In de epidemiologie wordt voor de telling van 
het aantal mensen met een psychisch probleem 
vaak uitgegaan van psychiatrische classificatie 
(bijvoorbeeld DSM-diagno sen) maar bij 
onderzoek naar onderliggende etiologie wordt 
steeds vaker uitgegaan van transdiagnostische 
begrippen (die dimensionaal gemeten worden) . 

Hoeveel mensen hebben een psychiatrische stoor-
nis? (beschrijvende epidemio logie). 

- Waarom krijgen mensen een psychiatrische stoor-
nis? (analytische epidemiologie oftewel etiopathoge -
nese: zie paragraaf 4 en hoofdstuk 3). 
Hoe kunnen psychiatrische stoornissen worden 
voorkomen? (preventie : zie hoofdstuk 6.r) . 
In dit hoofdstuk komt vooral het 'hoeveel' aan de 
orde (beschrijven de epidemiologie). 

2 Vijftig jaar psychiatrische epidemiologie in vijftien basisprincipes 

Psychische klachten zijn notoir moei lijk om te classificeren en te onderzo eken . Het is daarom 
instructief om te beginnen met een korte samenvatting (kader 4.1) van de belangrijkste bevin-
dingen van de epidemio logie van psychische klachten. 
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Kader 4.1 De vijftien basisprincipes van de epidemiologie van psychische klachten 
Mensen kunnen van een psychisch gezonde staat overgaan naar een staat van psychisch onwel be-
vinden . 

2 Perioden van psychisch onwel bevinden worden gekenmerkt door combinaties van onderling gere-
lateerde symptomen zoals angst , piekeren , vermijding , paniek , slapeloosheid, somberheid, anhe-
donie , manie, wantrouwen , betrekkingsideeën, stemmen horen, dwanghandelingen, dranghande-
lingen , verslaving, psychotraumatische herinneringen, intrusies , depersonalisatie , impulsiviteit , 
problemen met aandacht , concentratie en geheugen en 'anders zijn' . 

3 De symptomen die het meest op de voorgrond staan, maken het mogelijk om psychisch onwelbe-
vinden bij volwassenen grofweg onder te verdelen in zeventien grote groepen syndromen : 

neurocognitief syndroom ; 
2 psychosespectrumsyndroom; 
3 bipolair syndroom ; 
4 depressiesyndroom ; 
5 angstsyndroom; 
6 dwangsynd room ; 
7 psychotrauma- of stressgerelateerd syndroom; 
8 dissociatief syndroom ; 
9 somatisch-symptoomsyndroom ; 
10 eetsyndroom; 
11 slaap-waaksyndroom ; 
12 seksuele-disfuncties yndroom ; 
13 genderd ysfoor syndroom ; 
14 impulsbeheersings-gedragsstoornissyndroom ; 
15 verslavingssyndroom ; 
16 persoonlijkheidss yndroom ; 
17 ont w ikkelingssyndroom . 

4 Perioden van psychisch welbevinden worden gekenmerkt door de ervaring van aanpassing , eigen 
regie, bezig zijn met zinvolle doelen en 'ruimte ' ervaren voor anderen . 

5 Per jaar ondervindt 1 op de 4 mensen zodanig psychisch onwelbevinden dat het voldoet aan de 
criteria van een stoornis zoals die omschreven is in de DSM-5. 

6 Er is een grote mate van variatie, binnen personen (variatie tu ssen tijdst ippen) en tussen perso-
nen (variatie tussen mensen) , in de ernst van psychisch onwel bevinden en in welke symptomen 
op de voorgrond staan. 

7 Psychisch onwel bevinden komt voort uit de interactie van onderliggende kwetsbaarheid , onderlig-
gende kracht , en de om stand igheden van de persoon (kwetsbaarheid maal kracht maal omstan -
digheden). 

8 Hoe groter de onderliggende kwetsbaarheid is, des te groter is de kans dat het psychisch onwel be-
vinden zich periodiek zal manifesteren . 

9 Hoe gunst iger de omstandigheden zijn, des te kleiner is de kans dat het psychisch onwel bevinden 
zich periodiek zal manifesteren . 

10 Hoe groter de kracht van de persoon is, des te groter is de kans dat psychisch welbevinden gedu-
rende het leven de overhand heeft. 

11 Perioden van psychisch onwel bevinden gaan vaak voorbij door de eigen kracht van de persoon , 
zonder professionele hulp . 

12 Symptomen kunnen aanleiding geven tot lijdensdruk en disfunctioneren zodanig dat er een of 
meer zorgbehoeften ont staan. 
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13 Elk jaar is bij ongeveer 1,5% van de bevolking het psychisch onwelbev ind en zodanig ernsti g dat 
langdurige hulp en ondersteuning voo r persisterende zorg behoeften wense lij k zijn . 

14 Elk jaar is bij ongeveer 15% van de bevolking het psychisch onwe l bevinden zodanig groo t dat een 
vorm van hulp of zelfh ulp wense lijk is. 

15 Het beloo p van psychisch onwel bevinden is meestal episodisch-residueel, waarbij psychiat rische 
episoden wo rden afgewissel d met relat ief symptoo mvrije perioden en perioden van psychisch 
welbevinde n. 

3 Beschrijvende epidemiologie: wat is een case? 

Afhanke lijk van het antwoord op de vraag: 'Wat is een case? ' kun je op verschillende manieren 
de hoeveelheid psychiatrisch lijden in populaties vaststellen. Grofweg zijn er drie benaderingen 
te onderscheiden. 
- Een case is het wanneer iemand een zorgbehoefte in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) 

heeft. 
- Een case is het wanneer iemand een psychiatrische classificatie heeft gekregen volgens een 

gangbaar classificatiesysteem, zoals de DSM-5. 

- Het begrip 'case' heeft niet zozeer betrekking op het individu, maar op een populatie. De 
term 'case' wijst erop dat je denkt in termen van zieke populaties en niet in termen van zieke 
individuen. 

3.1 Case als zorgbehoefte 
Het nodig hebben van psychiatrische zorg wordt doorgaans aangeduid met de term 'zorgbe-
hoefte'. De redenering in populatieonderzoeken is vaak dat een psychiatrische classificatie of 
een vorm van psychiatrisch zorggebruik hetzelfde is als een zorgbehoefte. Maar dit is alleen 
ten dele waar: iemand kan immers een classificatie krijgen zonder psychiatrische hulp nodig 
te heb ben (bijvoorbeeld vanwege de aanwezigheid van goede sociale steun, of door he t gebruik 
van effectieve coping). Omgekeerd kan iemand een zorgbehoefte hebben zonder dat er sprake 
is van een formele psychiatrische classificatie volgens DSM-5, bijvoorbeeld vanwege onduidelijke 
psychische klachten die niet onder een classificeerbare stoornis vallen maar wel aanleiding 
geven tot problemen (zie figuur 4-r). 
Maar er zijn nog maar weinig onderzoeken geweest die specifiek de zorgbehoefte in de popula-
tie hebben gemeten. Wat er is geweest, laat zien dat de jaarprevalentie van psychiatrische zorg-
behoefte ongeveer 10% is, en dat meer dan 50% van deze mensen geen zorg ontvangt. De hoge 

Figuur 4.1 Incomplete overlap van classificatie en zorgbehoefte 

Classificat ie 
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frequentie van onbehandelde zorgbehoefte is een consistente bevinding in de westerse wereld 
en wordt niet alleen bepaald door de mate van toegankelijkheid van ggz-voorzieningen , maar 
ook door de mate waarin de persoon bereid is psychische problemen als zodanig te labelen, of 
de mate waarin de persoon bereid is te wachten op spontane resolutie, wat bij lichtere stoornis-
sen immers vaak het geval is. 

3.2 Case als psychiatrische classificatie 
Prevalentie is het aantal bestaande gevallen van psychiatrische morbiditeit in een populatie in 
een bepaalde tijdsperiode. Recentelijk zijn er in vele landen prevalentieonderzoeken uitgevoerd 
onder de populatie van 18-65 jaar naar psychiatrische stoornissen volgens eerdere versies van 
de osM. De meeste van deze onderzoeken zijn uitgevoerd met het Composite International 
Diagnostic Interview (CIDI). Week- tot maandprevalenties van psychiatrische stoornissen zijn 
volgens dit soort populatieonderzoeken doorgaans ongeveer 15 tot 20% , en jaarprevalenties 
zijn ongeveer 5% hoger . Onderzoeken presenteren ook vaak levensprevalenties , die aangeven 
hoeveel personen ooit tijdens hun leven aan de criteria voor een bepaalde stoornis voldeden . 
Waarden van levensprevalenties zijn typisch bij ongeveer 40%. De jaarincidentie (het aantal 
nieuwe gevallen in een populatie in één jaar), gemeten met de CIDI, bedraagt ongeveer 5%. Uit 
het feit dat de jaarprevalentie vier tot vijf keer hoger is dan de incidentie, kan worden afgeleid 
dat veel psychiatrische stoornissen niet binnen een jaar opklaren. 
Het idee dat aan deze prevalentieonderzoeken ten grondslag ligt, is dat classificatie in de vorm 
van vele verschillende, dichotoom gedefinieerde ziektebeelden essentieel is bij de beschrijving 
van psychiatrische morbiditeit. De veronderstellingen hierbij zijn : 
- dat deze classificaties valide zijn: dat ze echt als zodanig bestaan in de natuur; 
- dat de dichotome classificaties een reflectie zijn van de eveneens dichotome, klinische beslis-

sing of je al dan niet tot behandeling zal overgaan. 
Geen van deze twee veronderstellingen is geheel waar. Het is niet duidelijk wat precies de kli-
nische relevantie is van bijvoorbeeld een classificatie volgens CIDI van een depressieve stoornis 
of een angststoornis in een populatieonderzoek. Verder is het toekennen van een classificatie , 
zoals in paragraaf 3.1 beschreven , niet hetzelfde als noodzaak tot behandeling en een classifica-
tie betekent ook niet automatisch dat er een wens bestaat tot behandeling . 
Bij het validiteitsargument valt op dat de verdeling van verschillende stoornissen in de 20% jaar-
prevalentie en de 40% levensprevalentie gekenmerkt wordt door grote variatie tussen onderzoe-
ken met verschillende instrumenten in dezelfde populatie en tussen onderzoeken met dezelfde 
instrumenten in verschillende populaties. Maar als je de verschillende classificaties op een iets 
hoger aggregatieniveau beschouwt , nemen verschillen tussen instrumenten en populaties af en 
kan de meerderheid van de psychiatrische morbiditeit in populaties valide worden samengevat 
in vier groepen . 
1 Gemengde angst-depressiesyndromen. 

- Depressieve stoornis . 
- Persisterende depressieve stoornis . 
- Gegeneraliseerde-angststoornis. 

2 Angst- en dwangstoornissen. 
- Fobieën. 
- Paniekstoornis. 
- Obsessieve-compulsieve stoornis . 

3 Externaliserende stoornissen (alcohol- en drugsverslaving). 
4 Psychosespectrumstoornissen . 

- Schizofrenie. 
- Bipolaire stoornissen. 
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De jaarprevalenties van de eerste drie zijn ieder in de orde van 6% , terwijl de jaarprevalentie 
van de groep psychosespectrumstoornissen in de buurt komt van de 3%. Met uitzondering van 
de psychosespectrumstoornissen vallen deze schattingen duidelijk lager uit dan de prevalenties 
die gevonden zijn bij grote bevolkingsonderzoeken . Dat heeft te maken met de reeds besproken 
kanttekeningen die gemaakt kunnen worden bij de methodologie van dergelijke onderzoeken. 
De reductie van psychiatrische morbiditeit tot vier groepen van stoornissen is overzichtelijk, 
maar zelfs deze groepen kunnen niet worden beschouwd als werkelijk kwalitatief verschillend 
van elkaar. Zo valt bijvoorbeeld op dat de depressieve stoornis (uit groep r) en de paniekstoornis 
(uit groep 2) veel vaker bij één en dezelfde persoon worden gediagnosticeerd dan op grond van 
toeval verwacht zou worden (ze vertonen comorbiditeit) en daarnaast valt op dat beide stoornis-
sen goed reageren op behandeling met antidepressiva. Ook voor de meeste andere stoornissen 
uit de vier groepen gelden dergelijke comorbiditeiten en therapeutische overeenkomsten; ook 
delen de groepen vaak een aantal van dezelfde genetische en niet-genetische risicofactoren. 
Met andere woorden: het bestaan van gedetailleerde diagnostische classificaties zoals DSM-5 kan 
nuttig zijn voor de clinicus practicus werkzaam in de psychiatrie, maar verhult dat de werkelijke 
manier van voorkomen van psychiatrische morbiditeit in populaties veel diffuser en globaler is. 
Onderzoek heeft aangetoond dat het fenomeen van de comorbiditeit niet duidt op het bestaan 
van twee separate stoornissen, maar het beste kan worden beschouwd als een maat van ernst 
van een en dezelfde onderliggende psychiatrische morbiditeit. De ernst van de psychiatrische 
stoornis - in termen van prognose en uitwerking op functioneren - komt overeen met de plu-

De term 'comorbiditeit' kan niet los worden 
gezien van de sterke associaties tussen psychi-
atrische en somatische aandoeningen. Ook hier 
geldt: hoe ernstiger het beeld (psychiatrisch dan 
wel somatisch). hoe groter de kans op psychia-
trische en somatische comorbiditeit. 

riformiteit van het beeld: alleen symptomen van angst 
is minder ernstig dan zowel symptomen van angst als 
van depressie. De combinatie angst-depressiesymp-
tomen is weer minder ernstig dan de combinatie van 
angst- en depressiesymptomen met verslaving . De com-
binatie van angst- en depressiesymptomen, verslaving 
en psychose is het ernstigst van allemaal. Het patroon 
van comorbiditeit is vrij symmetrisch en volgt de pre-

valentie van de stoornis : angststoornissen zijn bijvoorbeeld het meest, en psychosen het minst 
comorbide aanwezig bij psychiatrische stoornissen. 

3.3 Case als zieke populatie 

Stoornis versus symptomen 
Binnen de psychiatrische epidemiologie bestaat een paradox. Onderzoek bij depressieklachten 
heeft aangetoond dat het meeste zorggebruik in de populatie wordt veroorzaakt door depressie-
symptomen (aanwezigheid van enkele symptomen zonder dat aan de classificatiecriteria voor 
een stoornis volgens DSM-5 wordt voldaan, ook wel subklinische depressiviteit genoemd), en niet 
zozeer door een als DSM-5 gedefinieerde depressieve stoornis of persisterende depressieve stoor-
nis. Subklinische depressiviteit is dus een groter probleem voor de algemene gezondheidszorg 
dan de depressieve stoornis. Dit lijkt paradoxaal, maar kan worden begrepen met behulp van 
figuur 4.2 . 
De kans dat iemand naar de arts gaat en antidepressiva krijgt voorgeschreven, is groter voor 
iemand met een depressieve stoornis dan voor iemand met subklinische depressiviteit in de 
vorm van enkele geïsoleerde depressiesymptomen . Hoewel het relatieve risico op artsenbezoek 
en antidepressiva dus groter is, is het attributieve risico niet noodzakelijkerwijs groter . Het 
attributieve risico is het gedeelte van het totale artsenbezoek en het totale antidepressivagebruik 
in de populatie dat kan worden toegeschreven aan respectievelijk een depressieve stoornis en 



Figuur 4.2 Symptomen, stoornis en zorggebruik 
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Mensen met een stoornis volgens de gangbare criter ia in de DSM hebben meer kans op zorggebruik dan mensen met 

enkele symptomen die niet voldoen aan de criteria voor een stoornis (hoger relatief ris ico bij stoornis). Echter, een 

groter gedeelte van het totale zorggebruik is toe te schr ijven aan mensen met symptomen dan aan mensen met een 

stoornis (hoger attributief risico bij symptomen). De verklaring ligt in het feit dat in de populatie symptomen veel 

prevalenter zijn dan stoornissen. 

depressiesymptomen. Het attributieve risico is dus in sterke mate afhankelijk van de frequentie 
van voorkomen van een depressieve stoornis en depressiesymptomen. Het is bekend dat de 
prevalentie van depressiesymptomen vijf- tot zevenmaal hoger is dan de prevalentie van een 
depressieve stoornis. Hoewel de mensen met depressiesymptomen gemiddeld minder gebruik-
maken van artsen en medicatie (kleiner relatief risico), zijn hun aantallen zo groot dat een 
groter gedeelte van het totale artsenbezoek en het totale medicatiegebruik aan hen kan worden 
toegeschreven (groter attributief risico). Dit geldt niet alleen voor zorggebruik, maar ook voor 
sociale beperkingen en suïcidaal gedrag. Tevens gelden deze relaties niet alleen voor subklini-
sche symptomen van de depressieve stoornis, maar ook voor andere subklinische morbiditeit. 

Zieke populaties of zieke individuen? 
Psychiatrische symptomen hebben een belangrijke invloed op zorggebruik en sociale belem-
meringen in de populatie . Het is dus zinvol om psychiatrische morbiditeit te meten als een 
continue verdeling (distributie) van symptomen , in plaats van het prevalentiepercentage van 
een formeel gedefinieerde stoornis. Het resultaat van deze manier van peilen is uitgebeeld in 
figuur 4-3. 
Met vragenlijsten zoals de Genera} Health Questionnaire-12 of de Psychiatrie Symptom Fre-
quency Scale, die een totaalscore geven op basis van twaalf respectievelijk achttien symptomen, 
is het mogelijk de frequentieverdeling van psychiatrische symptoomscores in de populatie te 
meten . Het is bekend dat deze verdeling eruitziet als een vorm waarbij de meeste mensen laag 
scoren en er een geleidelijke uitloop is naar mensen met hogere scores. De dichotoom gedefi-
nieerde stoornissen in DSM-S kunnen dan worden opgevat als het percentage mensen dat boven 
een bepaal de drempelwaarde van de distributie scoort. 
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Figuur 4 .3 Symptomen en stoornis 
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De meeste mensen hebben een lage score op een instrument dat de frequentie van psychiatrische symptomen meet. 

Bij mensen met een hoge score kan een willekeurige drempel worden gesteld waarboven men wenst te spreken van 

dichotoom gedefinieerde stoornis (blauw gearceerde gedeelte in de distributie) . 

Recent onderzoek suggereert dat de meest valide representatie van psychiatrische morbiditeit, 
zoals de depressieve stoornis, maar ook de psychose, een niet-dichotoom continuüm is van 
symptomen. Dus in de epidemiologie is het wellicht zinvoller om, in plaats van te spreken 
over iemand die wel of niet een depressieve stoornis of een angststoornis heeft (kwalitatieve, 
categoriale benadering), te spreken over de mate waarin iemand somber en/of angstig is; ervan 
uitgaande dat iedereen in meerdere of mindere mate drager is van depressie- en/of angstsymp-
tomen (kwantitatieve, dimensionale benadering). 

Zieke populaties en preventie 
Een andere belangrijke consistente bevinding is dat de prevalentie van - dichotoom gedefini-
eerde - psychosespectrumstoornissen en niet-psychosespectrumstoornissen in verschillende 
populaties afhankelijk is van de gemiddelde symptoomscore in diezelfde populaties . Populaties 
met een hogere prevalentie van stoornissen hebben ook een hogere gemiddelde symptoom-
score. Hetzelfde is aangetoond voor alcoholconsumptie: populaties met een gemiddeld hogere 
consumptie hebben een hogere prevalentie van alcoholgerelateerde stoornissen. 
Deze onderzoeken bevestigen dat er een nauwe band bestaat tussen het 'normale' en het 'patho-
logische' in een populatie. Als de meest valide definitie van psychiatrische morbiditeit er een is 
van een continuüm van symptomen met een distributie in de populatie, rijst de vraag of je in 
plaats van individuen niet ook moet trachten hele populaties te behandelen. Onderzoek heeft 
bijvoorbeeld aangetoond dat 50% van de depressieve stoornissen in de populatie kon worden 
toegeschreven aan eerdere depressiesymptomen. Deze bevindingen suggereren dat het wellicht 
zinvol is om ook in de populatie symptomen te behandelen, naast behandeling van de 'enkeling' 
met een depressieve stoornis. Een voorbeeld van een populatiegerichte aanpak is een interven-
tie bij alle adolescenten van 17 en 18 jaar ter bevordering van enkele simpele doch doeltreffende 
copingstrategieën voor symptomen van angst en depressiviteit, ongeacht hun niveau van angst 
en depressiviteit. De gedachte achter een dergelijke interventie van zowel cases als niet-cases 
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Figuur 4.4 Het principe van populatie-interventie 
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De situati e vóó r de populat ie-intervent ie is weergegeven in de stippell ijnen. Door de populat ie-intervent ie wordt de 

gehele di stribut ie van symptomen in de populati e naar link s verschoven (shift) . De gemidd elde sympt oom score in 

de popul atie daalt , en de opp ervlakte onder de curve boven de drempel waarde vóór de stoorni s neemt ook af; dat wil 

zeggen: de prevalent ie van de dichotoom gedefinieerde stoorni s neemt ook af. 

is dat er een verschuiving wordt bewerkstelligd in de gehele distributie van symptomen in de 
populatie: de gemiddelde symptoomscore zal dalen. Door het natuurlijke verband tussen het 
'normale ' en het 'pathologische ' in een populatie zal bij een verschuiving in de distributie van 
symptomen tevens een vermindering van de prevalentie van het aantal stoornissen optreden 
(zie figuur 4.4 ). 
Dergelijke populatie-interventies zijn vooral aantrekkelijk vanuit het perspectief van preventie. 
Het is al algemeen erkend dat de effectiefste manier van bestrijding van alcoholgerelateerde 
stoornissen in de populatie niet zozeer ligt in een agressieve behandeling van de relatief kleine 
groep van mensen met alcoholverslaving, maar in het terugdringen van de gemiddelde popu-
latieconsumptie bij iedereen, bijvoorbeeld door de accijns te verhogen . Zo is de effectiefste 
manier om de prevalentie van de depressieve stoornis volgens de DSM -5 in een populatie terug te 
dringen : het verminderen van het gemiddelde symptoomniveau door populatiegerichte maatre-
gelen. Maar de individuele benadering blijft domineren en zal altijd blijven bestaan . 

4 Analytische epidemiologie: ongelijkheid in de verdeling van psychiatrische 
morbiditeit 

De verdeling van psychiatrische symptomen en stoornissen in populaties volgt een karakteris-
tiek patroon dat is terug te vinden bij vrijwel alle verschillende classificatiegroepen . Zo is de 
psychische gezondhei d van mensen met een lagere sociaal-economische status (sEs: combinatie 
van opleiding en inkomen) gemid deld slechter dan dat van mensen met een hogere SES. Een 
gedeelte van deze verschillen is oorzakelijk: mensen met een lagere SES zijn in hogere mate 
blootgesteld aan causale risicofactoren zoals stress en slechte lichamelijke gezon dheid . 
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Een andere ongelijkheid is dat de psychische gezondheid van mensen in de grote stad gemid-
deld wat slechter is dan van mensen die in meer rurale gebieden leven. Ook hiervoor geldt dat 
een gedeelte van deze verschillen is terug te voeren op een andere mate van blootstelling aan 
causale risicofactoren in de grote stad. Binnen de grote stad is de geestelijke gezondheid van 
mensen in gedepriveerde wijken weer wat slechter dan die van mensen in welvarender buurten. 
Dat geldt ongeacht de individuele sociaal-economische status van de mensen in de wijk: in een 
gedepriveerde wijk ondervinden zowel arme als rijke mensen dezelfde invloed van buurtdepri-
vatie op de geestelijke gezondheid). 
Alleenstaanden zijn psychisch gezien gemiddeld wat ongezonder. Hoewel dit mogelijk causaal 
kan bijdragen aan psychiatrische stoornis, wordt er meestal van uitgegaan dat het hier groten-
deels gaat om selectie : mensen met een kwetsbaarheid voor een psychiatrische stoornis hebben 
op basis van subtiele gedragskenmerken die voortvloeien uit deze kwetsbaarheid minder kans 
om een partner te vinden . 
In tegenstelling tot wat soms wordt gedacht, is de prevalentie van psychiatrische stoornissen 
hoger bij jonge dan bij oude mensen; bij vrouwen is de expressie van emotionele stoornissen 
hoger (angst, depressiviteit), terwijl bij mannen vaker sprake is van externaliserende (alcohol, 
drugs) en ontwikkelingsstoornissen (autismespectrumstoornis , ADHD) en schizofrenie. 
Etniciteit is ook een belangrijke determinant maar niet eenduidig samen te vatten, mede omdat 
etniciteit een indicatie is van culturele identiteit, en als zodanig moeilijk is te operationalise-
ren voor kwantitatief onderzoek. Bij sommige etnische groepen in Nederland, zoals Surina-
mers en Marokkanen, is de incidentie van schizofrenie sterk verhoogd, terwijl bij bijvoorbeeld 
Turken een dergelijk effect niet aanwezig is . In Engeland is de incidentie van schizofrenie bij 
de African-Caribbeans eveneens sterk verhoogd . Daarnaast is er enig bewijs dat depressieve 
stoornissen en suïcide juist minder vaak voorkomen bij African-Caribbeans in Engeland en 
bij Surinamers in Nederland. Soms zijn specifieke gedragingen sterk verhoogd bij één speci-
fieke groep, zoals de sterk verhoogde incidentie van suïcidaal gedrag bij vrouwelijke Aziatische 
immigranten in het Verenigd Koninkrijk. De beschreven contrasten laten zien dat verschillen 
in incidentie van psychiatrische stoornissen bij etnische groepen niet terug zijn te voeren op 
één of zelfs enkele factoren. Etnisch onderzoek in de psychiatrische epidemiologie is dan ook 
vooral belangrijk om verschillen in zorgbehoeften beter in kaart te brengen en meer gerichte 
preventie mogelijk te maken . 
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Samenvatting 
- De gevolgen van psychiatrische stoornissen zijn vergelijkbaar met, of ernstiger dan de gevolgen 

van chronische lichamelijke aandoeningen, zoals diabetes mellitus, longziekten en hart- en vaat-
ziekten . 

- In het onderzoek Global Burden of Disease rapporteert de WHO regelmatig over de gevolgen van 
291 aandoeningen. In de wereldziekte -top 20 van ziekten en stoornissen met ernstigste gevolgen 
(gemeten in years lived with disability: YLD) staan maar liefst 7 psychiatrische stoornissen . 

- De gevolgen van psychiatrische stoornissen zijn in te delen in drie categorieën: (1) gevolgen voor 
welbevinden en dagelijks functioneren, (2) socio-economische gevolgen en (3) levensbedreigende 
gevolgen. De gevolgen versch illen sterk tussen groepen patiënten . 

- De groep mensen met ernstige psychiatrische stoornissen (EPA), met een levensprevalentie van 
ongeveer 1% van de Nederlandse bevolking, bestaat uit mensen met ernstig stoornissen, en chro-
nische en therapieresistente patiënten. Aan deze groep patiënten wordt het leeuwendeel van het 
ggz-budget uitgegeven. 

- Aan de andere kant van het spectrum zijn er de zogeheten common mental disorders (CMD). Deze 
naam is gekozen voor de groep psychiatrische stoornissen die zeer vaak voorkomen, maar waarbij 
de gevolgen per patiënt veel lichter zijn. Het gaat hier om ongeveer 30% levensprevalentie. 

- Psychiatrische stoornissen hebben een groot effect op de volksgezondheid, orde en veiligheid, en 
geven enorme economische schade. 

- Omdat psychiatrische stoornissen vaak al vroeg in het leven beginnen, beïnv loeden ze duurzaam 
de ontwikkeling van alle levensgebieden. 

- De gevolgen van psychiatrische stoornissen blijven niet beperkt tot de patiënt zelf, maar raken 
evenzeer familieleden (denk ook aan kinderen van patiënten met psychiatrische aandoeningen) en 
andere mantelzorgers. 

Inleiding 

De gevolgen van psychiatrische stoornissen zijn omvangrijk en dusdanig goed onderbouwd , 
dat psychiatrische stoornissen in alle ontwikkelde landen hoog op de agenda zijn gekomen 
van de politiek. Door een groeiend besef van 
de omvang van de gevolgen van psychiatrische 
stoornissen en de toegenomen mogelijkheden 
om deze stoornissen te behandelen , wordt veel 
geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van de 
psychiatrie. 

2 De ziekte-top 2 0 

Organisaties als de Wereldbank en de Wereld-
gezondheidsorganisatie (World Health Orga-
nization: WHO) onderzoeken regelmatig wat de 
maatschappelijke gevolgen zijn van ziekte . Deze 
organisaties doen dat omdat ze het welbevinden 
en de gezondheid van de wereldbevolking wil-
len verbeteren door doelgericht beleid (de mis-
sie van de WHO) en omdat ziekte een essentiële 

In het regelmatig door de WHO uitgevoerde 
onderzoek Global Burden of Disease is de gene-
rieke maat de mate van belemmering die een 
ziekte veroorzaakt in het dagelijks functioneren. 
De laatste Global Burden of Disease vond 
plaats in 2010. In dit onderzoek worden de 
belemmeringen van 291 aandoeningen voor het 
dagel ijks functioneren uitgedrukt in years lived 
with disability (YLD). Onder disability (belemme-
ring) versta je alle soorten gezondheidsverlies 
op korte en/ of lange termijn . Door onderzoek 
in de bevolking wordt per aandoening de mate 
van belemmering berekend op een schaa l van o 
(geen belemmering) tot 1 (dood). Daarna wordt 
deze score gecombineerd met de prevalentie 
van de betreffende aandoening en de compli-
caties. 

' 
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determinant is van het functioneren van de economie (de missie van de Wereldbank) . Een 
voorwaarde voor verbetering is dat in verschillende regio's van de wereld de gevolgen van ziekte 
goed gedocumenteerd is. Deze documentatie gebeurt met een generieke maat , die relevant 
is voor meerdere ziekten , zodat de gevolgen van verschillende ziekten met elkaar vergeleken 
kunnen worden. 
De 291 aandoeningen die wat betreft years lived with disability (n D) met elkaar vergeleken zijn , 
hebben een totaal van 11.283 YLD per roo .ooo mensen in de bevolking. In de wereldwijde top 
20 van deze 291 aan doeningen staan 7 psychiatrische stoornissen , namelijk: depressieve stoor-
nissen (plaats 2), angststoornissen (plaats 7), stoornissen in het gebruik van drugs (plaats 12), 
stoornissen in het gebruik van alcohol (plaats 15), schizofrenie (plaats 16), bipolaire stoorniss en 
(plaats 18) en de persisteren de depre ssieve stoornis (plaats 19) . 

In de WHO-rapportage wordt veel aandacht besteed aan regionale verschillen . Ook dan blijken 
psychiatrische stoornissen relatief belangrijker te zijn in de geïndustrialiseerde delen van de 
wereld dan in de ontwikkelingslan den. De ijzerdeficiëntie anemie , die in de WHO-lijst op plaats 
3 staat, zakt in de geïn du strialiseer de wereld naar plaats 48, terwijl deze aando ening in Afrika 
op plaats 1 staat. Maar de verschillen tu ssen rijke en arme regio 's zijn veel mind er groot dan 
verwacht. In vrijwel alle regio 's staan de depressieve stoornissen en de angststoornissen nam e-
lijk in de top 10. 

Tabel 5.1 De wereldziekte-top 20 in aantallen ziektejaren 100 .000 inwoners 

Plaats Aandoening of trauma Gemiddeld aantal YLD per 100.000 inwoners 
Lagerugpijn 120 6 

2 Depressieve stoornissen 917 
3 ljzerdefi ciënte ; anemie 6 17 

4 Nekpij n 488 

COPD 4 26 

6 And ere neuromu scula ire aandoeningen* 41 0 

7 Angststoornissen 389 
8 M igraine 32 5 

9 Diabetes mellitus 301 

10 Gevolg en van vallen 282 

11 Osteoartritis 249 

12 Stoornissen in het gebru ik van drugs 238 
13 Doofheid 2 29 

14 Astm a 201 

15 Stoornissen in het gebruik van alcohol 201 
16 Schizofren ie 98 
17 Onge vallen op de weg 19 6 

18 Bipolaire stoorn issen 187 
19 Persisterende depressieve stoorn is 161 
20 Epilepsie 127 

YLD: years lived with disability (jaren geleefd met beperkingen in het functioneren) 

Wereldwijd gemeten gevolgen van 291 aandoeningen met aantal len years lived with disability als eenheid per 100.000 

personen in de bevolking. 

* Anders dan 1 en 4. 

Bron: WHO, 2010 
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3 Overzicht van de gevolgen 

De gevolgen van psychiatrische stoornissen zijn grofweg in te delen in drie categorieën: (1) 
gevolgen voor welbevinden en dagelijks functioneren , (2) socio-economische gevolgen en (3) 
levensbedreigende gevolgen . Deze gevolgen moeten worden gedragen door het zieke individu, 
diens naasten en andere betrokkenen uit de directe omgeving en de maatschappij. 
De gevolgen van psychiatrische stoornissen verschillen sterk tussen groepen patiënten. Als we 
de gevolgen van psychiatrische stoornissen op niveau van de bevolking beschouwen , valt op 
dat er een relatief kleine groep patiënten is met zeer ernstige psychiatrische stoornissen , die 
gevolgen hebben voor alle drie de categorieën . Omdat deze groep patiënten zeer kwetsbaar is 
en langdurig zorgafhankelijk, noem je dit vaak de groep met ernstige psychiatrische aandoe -
ningen (ErA's). Deze groep heeft een prevalentie van ongeveer 1%. Diagnostisch gaat het om 
patiënten met ernstige, vaak chronische en therapieresistente psychiatrische stoornissen uit de 
groep van de psychosespectrumstoornissen , stemmingsstoornissen , verslavingen en persoon-
lijkheidsstoornissen, waarbij er vaak sprake is van complexe vormen van comorbiditeit. Aan de 
andere kant van het spectrum zijn er de zogeheten common mental disorders (cMn's). Deze naam 
is gekozen voor de groep psychiatrische stoornissen die zeer vaak voorkomen maar waarbij de 
gevolgen per patiënt veel lichter zijn. Het gaat hier om ongeveer 30% van de bevolking en deze 
groep omvat het merendeel van de stemmingsstoornissen , angststoornissen en een groot deel 
van de verslavingsproblematiek. 

3.1 Gevolgen voor welbevinden en dagelijks functioneren 
Welbevinden en dagelijks functioneren bepalen samen wat wel 'kwaliteit van leven ' wordt 
genoemd. Zowel uit epidemiologisch onderzoek als uit autobiografische werken blijkt dat psy-
chiatrische stoornissen een verwoestend effect kunnen hebben op de kwaliteit van leven. Onder 
kwaliteit van leven vallen niet alleen de belemmeringen die beschreven zijn in paragraaf 2 , 

maar ook subjectieve last die alle psychiatrische stoornissen geven. Niet voor niets mag een 
psychiatrische stoornis pas als zodanig geclassificeerd worden als er naast de psychische symp-
tomen sprake is van een belangrijke beperkingen in het sociale of beroepsmatige functioneren , 
het functioneren op andere belangrijke terreinen of subjectieve beperkingen , in de DSM-5 'signi-
ficante lijdensdruk ' genoemd. Op niveau van individuele patiënten is het (per definitie) zo dat 
ernstige psychiatrische aandoeningen (Er A's) een grotere uitwerking hebben op welbevinden en 
dagelijks functioneren. Maar omdat de common mental disorders veel vaker voorkomen , is het 
effect op de volksgezondheid van deze aandoeningen het grootst. 

3.2 Socio-economische gevolgen 
De economische schade van psychiatrische stoornissen is enorm. De ziektekosten voor de EPA's 
zijn hoog en vormen het leeuwendeel van het gehele ggz-budget. De hoge financiële kosten 
komen voort uit de intensieve zorg, zoals langdurige hospitalisatie die soms voor deze categorie 

Deze 80%-20% -verhouding is zowel in 
Nederland als in andere geïndustrialiseerde 
landen gevonden . Deze verhouding is erg 
belangrijk omdat het macro-economisch laat 
zien dat investeren in de ggz zinvol is. Een 
nieuwe behandeling of procedure in de ggz 
hoeft immers maar weinig effect te hebben om 
economisch rendabel te zijn . 

patiënten moet worden ingezet. 
Daarentegen zijn de ziektekosten die per patiënt met 
een common mental disorder gemaakt worden relatief 
laag, zeker gezien hun hoge frequentie van voorkomen . 
Bij de common mental disorders worden de economi-
sche gevolgen, bij volwassenen tussen de 18 en de 65 
jaar, voor ongeveer 80% bepaald door verlies van pro-
ductiviteit (ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid) . 
De overige 20% wordt veroorzaakt door directe kosten 
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van behandeling en de kosten die het steunsysteem maakt om de patiënt te begeleiden . 
Bij kinderen en ouderen liggen deze verhoudingen natuurlijk anders: bij beide groepen vormen 
de directe ziektekosten de belangrijkste kostenfactor. Bij kinderen zijn de economische gevol-
gen deels direct , binnen het gezin. Van groter economisch belang is waarschijnlijk dat psychi-
atrische stoornissen de ontwikkeling bedreigen en de latere beroepsontwikkeling verstoren . 
Bij ouderen worden de economische gevolgen vooral bepaald door gebruik van voorzieningen 
en mantelzorg. Op beide terreinen is veel onderzoek gedaan en op beide terreinen blijkt dat de 
economische schade, los van alle andere schade, groot is . 
In landen zoals de onze , met een goed uitgeruste ggz, zijn er relatief weinig zwervende of ver-
loederde patiënten met psychiatrische aandoeningen . Mensen met EPA die zich vanwege een 
verminderd ziekte-inzicht onttrekken aan psychiatrische behandeling, komen vaak via 'bemoei-
zorg' in beeld van de ggz. Bemoeizorg is zorg die de patiënt vrijwillig aanvaardt. Als deze zorg 
niet volstaat, kun je onder strikte juridische voorwaarden overgaan tot dwangopname . Dit is 
in landen waar men minder investeert in psychiatrische zorg en opvang heel anders . Vaak val-
len op straat in de grote steden psychotische en verslaafde bedelaars op. Veel onverzekerde en 
dus patiënt met onbehandelde psychiatrische aandoeningen komen door ontremd, agressief of 
delinquent gedrag in aanraking met justitie . In landen waar patiënten weinig toegang hebben 
tot psychiatrische zorg, leidt dit ertoe dat een substantieel deel van de patiënten met ernstige 
aandoeningen in gevangenissen verblijft. Een schrijnend voorbeeld vormen de Verenigde Sta-
ten , waar de grootste aanbieder van psychiatrische zorg een gevangenis is. 

3.3 Levensbedreigende gevolgen 
Patiënten met psychiatrische stoornissen leven gemiddeld korter en hebben meer lichamelijke 
ziekten dan gezonde personen in de bevolking . De levensverwachting en morbiditeit worden 
nadelig beïnvloed door suïcide, risicovol gedrag , zelfverwaarlozing, een ongezonde levensstijl, 
(roken, alcohol, drugs , slecht eten , weinig bewegen) , ongunstig ziektegedrag (zoals gebrek aan 
compliance) en iatrogene gevolgen van de behandeling (zoals het metabool syndroom door 
gebruik van antipsychotica) . Ook hier zet zich het verschil tussen EPA en common mental disor-
ders zich voort . Zo is de levensverwachting van patiënten met EPA gemiddeld 15 tot 20 jaar 
korter dan die van de rest van de bevolking. 

4 Wie moet de gevolgen dragen? 

De gevolgen van psychiatrische stoornissen zijn allereerst van belang voor de patiënt en diens 
naaste omgeving. De meest indringende en overtuigende beschrijvingen daarvan zijn te vinden 
in autobiografieën en ziektegeschiedenissen. De grote psychiatrische stoornissen ontstaan vaak 
al in de jeugd of jonge volwassenheid en beïnvloeden zodoende vrijwel alle ontwikkelingsge-
bieden. Bij een chronische of intermitterende stoornis zijn de gevolgen voor de levensloop van 
de patiënt en diens naasten langdurig aanwezig . Wat de patiënt betreft zijn de gevolgen terug 
te voeren op: 
- de effecten van de ziekte-episode zelf; 
- de effecten die het heeft om te moeten leven met een psychiatrische stoornis en met het 

stigma wat daaraan nog steeds verbonden is; 
- de onderbrekingen in ontwikkeling van belangrijke levensgebieden , zoals opleiding , werk en 

relaties , die soms onherstelbaar blijken te zijn. 
Wat de naasten van patiënten betreft , gelden dezelfde overwegingen , met daarbij de twijfel en 
(meestal onterechte) schuldgevoelens die familieleden vaak hebben als ze proberen te begrijpen 



160 Deel I Psychiatrische ziekteleer 

Deze kinderen kunnen hun hele leven last 
blijven houden van de psychische aandoening 
en de gevolgen ervan. Denk bijvoorbeeld aan 
de gevolgen van dwangopname van een ouder 
voor een kind, maar ook het missen van een 
ouder die de ouderrol goed kan vervullen kan 
een kindertijd negatief kleuren . 

wat er met de patiënt aan de hand is . De belasting voor 
naaste familieleden wordt vaak onderschat, terwijl hun 
functioneren van doorslaggevende betekenis kan zijn 
voor hoe het met de patiënt zal gaan . Gezinnen van pati-
enten met psychiatrische aandoeningen worden geken-
merkt door een grote draaglast , ook wel family burden 
genoemd. 

---------------------" Kinderen van ouders met psychiatrische stoornissen 
lopen een hoger risico om zelf ook stoornissen te ontwikkelen. Dit komt door (r) genetische 
kwetsbaarheid , die voor veel stoornissen een belangrijke etiologische factor is en (2) het opvoe-
dings- en ontwikkelingsklimaat in het gezin dat onder druk staat door de psychiatrische stoor-
nis van de ouder. 
Om de gevolgen voor kinderen van psychiatrisch gestoorde ouders te verminderen, bestaan 
in de ggz zogeheten KOPr-projecten: projecten voor kinderen van ouders met psychiatrische 
problemen. 
De maatschappelijke gevolgen van psychiatrische stoornissen zijn omvangrijk. In landen 
waar de kosten van arbeid hoog zijn , lopen de maatschappelijke kosten door ziekteverzuim 
en arbeidsongeschiktheid al snel in de miljarden euro 's. Hetzelfde geldt voor de lichamelijke 
gevolgen van psychiatrische stoornissen en voor de maatschappelijke uitwerking van agressief 
en delinquent gedrag. 

Figuur 5.1 De leeftijdsverdeling van incidente years lived with disability (VLD) per 1000 

mensen in de bevolking weergegeven in brede diagnostische categorieën 

200 

C 
<lJ 
C 150 0 
V, v 
0.. 
0 
0 
S' 
v 100 
0.. 
0 
__J 

>-
<lJ 
'-ê 
<lJ 50 :'2 u 
C 

0 

Over ig 
Aandoeninge n van het houdings- en bewegingsa pparaat 
Verwondingen 
Chronisc he luch twegaandoen ingen 
Neurologische en zintuigaandoeningen 
Psychiatr ische stoornissen 
Kanker 
Cardiovasculai re aandoeni ngen 

lO 20 30 40 

Leeftijd 

50 60 70 80 

Onde rzocht zij n de gevolgen van incidente ziekte. Het beeld is heel duidelijk : t ussen de 15 en 45 jaar hebben 

psychiatr ische stoorni ssen de groo tste uitwerking op de volk sgezondheid. Dit soort gegevens zijn een aansporin g om 

niet alleen te investeren in goede zorg voor patiënten, maar ook om te werken aan preventi e. 

Bron: Public Health Group , 1999. 
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5 Conclusie 

Psychiatrische stoornissen komen veel voor en hebben grote gevolgen voor patiënten , voor hun 
naaste omgeving en voor de maatschappij. De grote stoornissen hebben hun piek in de inciden -
tie op jonge leeftijd (tussen de 15 en de 35). In Australië heeft men de maatschappelijke gevolgen 
van grote groepen ziektebeelden naast elkaar gezet. Dit is weergegeven in figuur 5.r. 
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Samenvatting 
- Preventieve interventies zijn bedoe ld om het ontstaan van nieuwe psychiatrische stoornissen te 

voorkomen . 
- Preventie van psychiatrische stoorn issen is belangrijk omdat deze aandoeningen samengaan met 

een hoge ziektelast en omdat evidence-based behandelingen slechts een beperkt deel van deze 
ziektelast kunnen wegnemen. 

- Je kunt een onderscheid maken tussen universele preventie (voor de gehele populatie), selectieve 
preventie (voor hoogrisicogroepen) , geïndiceerde preventie (voor mensen met subsyndromale 
klachten: beginnende psychiatrische klachten die qua ernst, duur of hun samenhang met andere 
symptomen niet voldoen aan de criteria van een psychiatrische stoornis), en zorggerichte preven-
tie (zoals terugval preventie en preventie van comorbiditeit voor mensen die reeds een stoornis 
hebben). 

- De volgende preventieve interventies worden frequent toegepast: 
- cursussen voor copingvaardigheden en competentie; 
- ondersteuningsgroepen voor sociale steun; 
- psycho-educatie aan directbetrokkenen of aan intermediairs; 
- deskundigheidsbevordering van intermediairs; 
- (ondersteuning bij) het opzetten van nieuwe voorzieningen ; 
- massamed iale campagnes. 

- Er is veel onderzoek verricht naar de effecten van prevent ieve interventies, waaruit blijkt dat deze 
interventies aanzienlijke effecten kunnen hebben op: 
- de psychische weerbaarheid en andere bescherme nde factoren; 
- factoren die een risico vormen voor het ontstaan van psychiatrische stoornissen; 
- probleemgedrag . 

- Sommige preventieve interventies kunnen het ontstaan van depressieve stoornissen en psycho-
sespectrumstoornissen voorkomen of uitstel len. 

1 Inleiding 

Preventie van psychiatrische stoornissen is om verschillende redenen belangrijk. De ziektelast 
van deze aandoeningen is aanzienlijk. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door de fre-
quent voorkomende psychiatrische stoornissen , zoals depressieve stoornissen, angststoornis-
sen en stoornissen in alcoholgebruik. Deze stoornissen gaan ook gepaard met veel zorggebruik 
en grote economische kosten . 
Bovendien neemt behandeling van deze stoornissen slechts een beperkt deel van de ziektelast 
weg. Voor de depressieve stoornis is bijvoorbeeld berekend dat evidence-based behandelingen 
niet meer dan 35% van de ziektelast kunnen verminderen , zelfs onder ideale omstandigheden 
waarin alle mensen met een depressieve stoornis hulp zouden zoeken en iedereen optimaal 
behandeld zou worden. 
Het alternatief voor behandeling, preventie, is nog relatief weinig onderzocht. Toch is de afgelo-
pen twintig jaar steeds meer kennis beschikbaar gekomen over de vraag of preventie mogelijk 
is en zo ja, hoe die er dan uit moet zien . 
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2 Wat is preventie? 

Preventieve interventies zijn interven ties die bedoeld zijn om psychiatrische stoornissen te 
voorkomen. Het is lang gebruikelijk geweest om een onderschei d te maken tussen primaire 
preventie (het voorkomen van ziekte door he t wegnemen van de oorzaken ) en secundaire pre -
ventie (vroegtijdige opsporing en behandeling) . Bij primaire preven tie richt je je op populaties 
die nog geen aandoening hebben , bij secundaire preventie op populaties die al wel een aandoe-
ning hebben maar waarbij de diagnose nog niet is vastgesteld . 
Voor preventieve interventies tegen psychiatrische stoornissen is een aangescherpte definitie 
ontwikkeld. We onderscheiden vier vormen van preventie : universele , selectieve , geïndiceerde 
en zorggerichte. Grofweg kun je stellen dat de eerste drie vormen van preventie overeenkomen 
met primaire preventie, en de laatste met secundaire preventie , hoewel zorggerichte preventie 
ook onderdelen omvat die eerder niet als secundaire preventie werden aangeduid (zoals het 
voor de omgeving verminderen van de gevolgen van aandoeningen). 
- Universele preventie is bedoeld voor de algemene bevolking, of een deelpopulatie die niet 

geïdentificeerd is op basis van een individuele risicofactor (bijvoorbeeld massamediale cam-
pagnes voor de gehele bevolking , of schoolgerichte interventies waarbij alle leerlingen onge-
acht hun risicostatus benaderd worden) . 

- Selectieve preventie is bedoeld voor individuen of een subgroep van de populatie waarbij het 
risico op het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis aanzienlijk groter is dan gemid-
deld, bijvoorbeeld mensen die recentelijk een ingrijpende levensgebeurtenis hebben meege-
maakt , of blootstaan aan een chronische stressor zoals echtscheiding , rouw, zorgen voor een 
ziek familielid of werkloosheid. 

- Geïndiceerde preventie is bedoeld voor mensen met subsyndromale klachten : beginnende 
psychiatrische klachten die qua ernst , duur of hun samenhang met andere symptomen niet 
voldoen aan de criteria voor een psychiatrische stoornis. Deze subsyndromale klachten gaan 
vooraf aan de stoornis. Ook kan het zijn dat de individuen voor wie geïndiceerde preventie 
bedoeld is , neurobiologische kenmerken hebben die duiden op een predispositie voor een 
psychiatrische stoornis. Waar bij selectieve preventie nog geen problemen aanwezig hoeven 
te zijn , is dat bij geïndiceerde preventie wel het geval. 

- Zorggerichte preventie is bedoeld voor mensen die lijden aan een psychiatrische stoornis . 
Preventieve interventies voor deze groepen zijn : terugval preventie , comorbiditeit voorkomen , 
en de gevolgen verminderen voor de naasten . 

3 Programmatisch werken in de ggz-preventie 

Preventieprogramma 's voor psychiatrische klachten worden veelal uitgevoerd door instellin-
gen voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en andere gezondheidsdiensten . Daarbij 
wordt vooral programmatisch gewerkt. Een programma kun je beschrijven als een samenhan-
gend hulpaanbod voor een duidel ijk omschreven doelgroep. De eerste stap van een preven-
tieprogramma is een probleemanalyse . Met deze probleemanalyse wordt een samenhangend 
geheel van preventieve interventies ontwikkeld en uitgevoerd. Daarbij gaat het doorgaans over 
interventies die direct bedoeld zijn voor de preventiedoelgroep (microniveau) , interventies voor 
hulpverleners , familieleden of anderen die (in hun werk) veel contact hebben met de preventie-
doelgroep (de zogeheten intermediairs ; mesoniveau) , en interventies voor de gehele gemeen-
schap (macroniveau). Na verloop van tijd , wanneer de interventies enige tijd worden uitgevoerd , 
wordt geëvalueerd of de gestelde doelen bereikt zijn. Interventies die veel worden uitgevoer d, 
zijn bijvoorbeeld: 
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psycho-educatieve interventies zoals cursussen voor copingvaardigheden en competentie 
(microniveau); 

- ondersteuningsgroepen voor sociale steun (microniveau); 
- voorlichting aan directbetrokkenen (microniveau) of aan intermediairs (mesoniveau) in de 

vorm van voorlichtingsbijeenkomsten of schriftelijke voorlichting; 
- deskundigheidsbevordering (trainingen , cursussen) van intermediairs (mesoniveau) ; 
- (ondersteuning bij) het opzetten van nieuwe voorzieningen zoals een zelfhulporganisatie , 

een vrijwilligersorganisatie, of alternatieve opvangmogelijkheden (macroniveau); 
- massamediale campagnes (macroniveau) . 

4 Effectiviteit van preventie 

In de afgelopen decennia zijn honderden onderzoeken uitgevoerd naar de effectiviteit van pre-
ventieve interventies . Dit onderzoek laat zien dat effectieve preventie van psychiatrische proble-
men mogelijk is . Preventieve interventies kunnen aanzienlijke en significante effecten hebben , 
niet alleen op de psychiatrische symptomen en stoornissen zelf, maar ook op de factoren die 
een risico vormen op, of beschermen tegen het ontwikkelen van psychiatrische stoornissen , en 
op de sociale en economische gevolgen van de psychiatrische stoornissen . Effectieve preven-
tieve interventies zijn interventies voor: 
- psychiatrische symptomen en stoornissen : agressie, ernstige gedragsproblemen, alcohol- en 

druggebruik, depressiesymptomen en terugval van depressieve stoornissen en psychosespec-
trumstoornissen ; 

- factoren die een risico zijn voor het ontwikkelen van psychiatrische stoornissen : vroege hech-
tingsproblemen tussen ouder en kind, problematisch opvoedingsgedrag , en slachtoffer zijn 
van pesten ; 

- factoren die beschermen tegen het ontwikkelen van psychiatrische stoornissen : het verbe-
teren van probleemoplossende vaardigheden, stressmanagementvaardigheden, sociale vaar-
digheden , het gevoel van controle over het leven , prosociaal gedrag, levenssatisfactie , sociale 
steun en een ondersteunend schoolklimaat; 

- sociale en economische gevolgen van psychiatrische stoornissen : een toename van geweld 
binnen het gezin, echtscheidingen , jeugddelinquentie , contacten met justitie en politie, pro-
ductiviteitsverlies , werkloosheid en het gebruik van sociale voorzieningen en uitkeringen, 
een afname van sociale tolerantie, schoolprestaties, opleidingsniveau en inkomen . 

Of preventieve interventies daadwerkelijk het ontstaan van psychiatrische stoornissen kunnen 
voorkomen, is veel minder vaak onderzocht dan de effectiviteit van preventieve interventies. 
Het best onderzocht is preventie van depressieve stoornissen . Een recente meta-analyse vond 
meer dan 30 gerandomiseerde effectonderzoeken en vond dat mensen die een preventieve 
interventie kregen, ongeveer 20% minder kans hadden om binnen r jaar een depressieve stoor-
nis te ontwikkelen dan mensen die geen interventie kregen. 
Ook is er onderzoek gedaan naar preventie van psychosespectrumstoornissen bij mensen met 
een verhoogde risicostatus . Deze gerandomiseerde onderzoeken laten zien dat preventieve 
interventies het risico op het ontstaan van een psychosespectrumstoornis binnen r jaar met 
ongeveer 50% kunnen verminderen . Naar preventie van andere stoornissen is veel minder 
onderzoek gedaan. 
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5 Enkele voorbeelden van preventieve interventies 

5.1 Kinderen van ouders met psychiatrische problemen (KOPP-kinderen) 
Kinderen van mensen met een psychiatrische stoornis hebben een verhoogd risico om zelf ook 
psychiatrische stoornissen te krijgen . Je gaat er in het 
algemeen van uit dat dit verhoogde risico veroorzaakt 
wordt door een combinatie van genetische, psychische 
en sociale factoren. Preventieve interventies hebben als 
doel om psychiatrische of psychosociale problemen bij 
deze kinderen te voorkomen: door het verminderen van 
de belasting van de kinderen, het versterken van hun 
draagkracht, door vermindering van het sociaal isole-
ment waarin zij vaak verkeren en door het bevorderen 
van vroegtijdige signalering en hulp. 

r 
Interventies die voor deze groep zijn 
ontwikkeld , zijn onder meer informatieve 
en steunende gesprekken met de kinderen, 
zogeheten 'doe-praatgroepen ' voor kinderen 
(aparte groepen voor 8- tot 12-jarigen en 13-tot 
15-jarigen), inloopa vonden voor jongeren , en 
gespreksgroepen voor adolescenten . 

Helaas is het onderzoek naar de effecten van deze preventieve interventies beperkt en is er op 
dit moment geen sluitend bewijs dat deze interventies effectief zijn . 

5.2 Preventie van de depressieve stoornis 
Een veel uitgevoerde preventieve interventie tegen 
depressiviteit is de cursus 'Omgaan met depressie ', die 
ook vaak onder andere namen wordt aangeboden . Het is 
een sterk gestructureerde vorm van cognitieve gedrags-
therapie voor depressieve stoornissen, bestaande uit 6 
tot 16 groepssessies voor groepen van 8 tot 12 deelne-
mers . 
In deze cursus leren deelnemers vaardigheden die zij 
kunnen gebruiken om hun stemming te verbeteren: \. 

Deze cur sus is oor spronkelijk ontwikkeld voor 
vo lwassenen tu ssen 20 en 55 jaar, maar er zijn 
meerdere varianten van de cursus ontwikkeld 
voor specifieke doelgroepen , zoals adolescen-
ten, ouderen , allochtonen en chronisch zieken. 
Ook is de cursus beschikbaar als internet inter -
ventie (www.kleurjeleven .nl; www.fitinjehoofd . 
be) . 

relaxatie , cognitieve vaardigheden om negatieve denkpatronen te veranderen , sociale vaardig-
heden en vaardigheden om plezierige activiteiten te vermeerderen. 
Deze cursussen worden aangeboden aan mensen met lichte klachten, om verergering daar-
van te voorkomen . Deelnemers worden geworven via open werving in huis-aan-huisbladen en 
andere lokale media . Er zijn diverse gecontroleerde onderzoeken uitgevoerd naar de cursus 
'Omgaan met depressie' . In een meta-analyse van deze onderzoeken werd gevonden dat de 
effecten van deze interventie groot zijn en vergelijkbaar zijn met de effecten van psychothera-
pie en antidepressiva bij depressieve stoornissen . Ook is dit de meest gebruikte interventie in 
onderzoek naar preventie van depressieve stoornissen . Daarbij wordt gevonden dat deze cursus 
inderdaad bij verschillende doelgroepen het ontstaan van depressieve stoornissen kan voorko-
men. Mensen met subklinische depressieklachten die deze cursus volgen, hebben ongeveer 
35% minder kans om een depressieve stoornis te ontwikkelen dan mensen die de cursus niet 
volgen. 

5.3 Arbeid en ggz-preventie 
Psychiatrische stoornissen die het gevolg zijn of mede het gevolg zijn van de arbeidssituatie , 
zijn een belangrijk aandachtsgebied voor de ggz-preventie. Stemmingsstoornissen en angst -
stoornissen, maar ook minder duidelijk afgebakende psychiatrische klachten zoals overspan-
nenheid, stress en burn-out komen veel voor, zorgen voor veel werkverzuim en kosten per jaar 
diverse miljarden euro 's. De meest voorkomende preventieve interventies zijn trainingen in 
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(werk)stressmanagement. Men leert copingvaardigheden: leren ontspannen, assertiviteit, posi-
tief en realistisch denken, sociale steun zoeken. Daarnaast krijgen de deelnemers informatie 
over stress en oorzaken daarvan in het werk en in de persoon, en leren ze om een persoonlijke 
analyse te maken. 
Deze trainingen worden meestal door mid del van een open werving aangeboden. Er zijn diverse 
varianten ontwikkeld voor specifieke doelgroepen , waaronder vrouwen in verzorgende beroe-
pen, leerkrachten en allochtonen. Ook worden in samenwerking met bedrijfsgeneeskundige 
diensten trainingen aangeboden binnen specifieke bedrijven . Andere interventies zijn bedoeld 
om de samenwerking te verbeteren tussen de betrokken hulpverleners (bedrijfsartsen, huis-
artsen, verzekeringsgeneeskundigen, ggz-hulpverleners) middels protocolvorming en informa-
tie-uitwisseling . 
Enkele tientallen effectonderzoeken hebben laten zien dat training voor werkstress aanzienlijke 
effecten kan hebben op stressklachten, leefstijl en verzuim. Vooral programma's die lichaams-
gerichte , cognitieve en gedragstechnieken combineren, laten goede effecten zien op diverse uit-
komstma ten van gezondheid. Of dergelijke interventies het ontstaan van psychiatrische stoor-
nissen kunnen beïnvloeden, is niet bekend. 

Literatuur 

Cuijpers , P., Mufioz , R.F., Clarke , G.N., & Lewinsohn , P.M. (2009) . Psycho-educational treatment and 
prevention of depression: The 'Coping with Depression ' course thirty years later. Clinical Psychology 
Review, 29, 449-458 . 

Gaag, M. van der, Smit, F., Bechdolf , A., French , P., Linszen, D.H ., Yung, A.R., e.a. (2013). Preventing a 
first episode of psychosis: meta-analysis of randomized controlled prevention trials of 12 month and 
longer-term follow-ups. Schizophrenia Research, 149, 56-62. 

Klink, J.J.L. van der, Blonk, R.W.B., Schene, A.H ., & Dijk, F.J.H. van (2001). The benefits of interventions 
for work related stress. American journal of Public Health, 91, 270-276. 

O'Connell , M.E., Boat, T., & Warner , K.E. (2009) . Preventing mental, emotional, and behavioral disorders 
among young people: Progress and possibilities. Washington, DC: The National Academies Press. 

Zoonen , K. van, Buntrock , C., Ebert, D.D., Smit , F., Reynolds , C.F., Beekman , A.T.F., e.a. (2014). 
Preventing the onset of major depressive disorder : A meta-analytic review of psychological 
interventions . International journal of Epidemiology, 43, 318-329. 



6.2 Psycho-ed ucatie 
Ton van Ba/kom 

r Inleiding 
2 Begin van de behandeling : het adviesgesprek 



172 Deel I Psychiatrische ziekteleer 

Samenvatting 
- Een psychiatrische behandeling begint met voorlichting aan de patiënt en diens naasten: informa-

tie geven over de stoornis, de epidemiologische en etiologische factoren, en de behandelmogelijk-
heden. Deze informatie vergroot de acceptatie van de diagnose en het behandelplan en daarmee 
de compliance. 

- Psyche-educatie wordt niet alleen aan het begin van een behandeling gegeven, maar wordt gedu-
rende de gehele behandeling regelmatig herhaald . De informatie wordt steeds aangepast aan 
veranderde gegevens. 

- Een behandelplan wordt samengesteld uit neurobiologische behandelingen (voornamelijk psycho-
farmaca), psychologische behandelingen (voornamelijk psychotherapie) of psychosociale behan-
delingen (voornamelijk rehabilitatie en herstel). 

Inleiding 

Voordat een psychiatrische behandeling start , moet je de patiënt en zijn naasten informatie 
geven over de stoornis en de mogelijke behandelingen. Met deze informatie, die psycho-edu-
catie wordt genoemd, begin je gewoonlijk in het adviesgesprek. Dit adviesgesprek vindt plaats 
direct na de diagnostische fase. In dit gesprek worden de voor- en nadelen besproken van de 
behandelmogelijkheden en stel je samen met de patiënt en zijn naastbetrokkenen een behan-
delplan op. Dit behandelplan wordt samengesteld uit neurobiologische behandelingen (voor-
namelijk psychofarmaca), psychologische behandelingen (voornamelijk psychotherapie), of 
psychosociale behandelingen (voornamelijk rehabilitatie en herstel). 

2 Begin van de behandeling: het adviesgesprek 

Een goede behandeling begint met een adviesgesprek. Na de diagnostische fase moet de arts 
de tijd nemen om zijn diagnostische bevindingen uit te leggen en informatie te geven over de 
effectiviteit en haalbaarheid van een voorgestelde behandeling . Door de informatie hierover te 
optimaliseren, zal de patiënt de diagnose beter accepteren en zal de compliance tegenover een 

In principe worden in een adviesgesprek alleen 
behandelingen besproken waarvan in gecontro-
leerd onderzoek is aangetoond dat ze effectief 
zijn gebleken bij de bedoelde stoornis. Alle 
behandelvormen die in aanmerking komen, 
worden besproken. 

'-

behandeling groter worden. 
In een adviesgesprek wordt psycho-educatie gegeven. 
Psycho-educatie omvat niet alleen mondelinge uitleg 
van de arts aan de patiënt, maar ook het geven van infor-
matie met behulp van bijvoorbeeld folders. Daarnaast 
worden patiënten geattendeerd op betrouwbare web-
sites en het bestaan van patiëntenverenigingen. In het 
adviesgesprek wordt ook ruimte geboden aan de patiënt 

en zijn naasten om vragen te stellen over de diagnostiek en de behandeling. Psycho-educatie 
omvat uitleg over de stoornis, maar ook informatie over epidemiologische en etiologische fac-
toren , steeds toegepast op de situatie van de patiënt. Het verdient aanbeveling om de stoornis 
vooral te noemen en de specifieke klachten van de patiënt te relateren aan deze stoornis . 
In het adviesgesprek kan correctie plaatsvinden van irrationele ideeën die bij de patiënt leven. 
Sommige patiënten denken bijvoorbeeld dat zij door hun levenswijze zelf de psychiatrische 
stoornis veroorzaakt hebben, dat de oorzaak in hun 'zwakke' karakter ligt, of dat de wortels in 
hun opvoeding liggen. Deze opvattingen kunnen worden gecorrigeerd door uit te leggen dat er 
sprake is van een aandoening die de patiënt 'overkomen' is, en dat hij door behandeling ook 
weer van deze aandoening afkan komen. 



Hoofdstuk 6.2 Psycho -educatie 173 

Wanneer de patiënt de gegeven informatie begrijp t, wordt ingegaan op moge lijkheden van 
behan deling. 
Er wordt steeds in het kort aangegeven wat de behande ling zal inhoud en en wat voordelen 
en nadelen van de behan deling zijn. Zo kan de patiënt samen met zijn behan delaar tot een 
gewogen keuze komen die tot een behan delplan zal leiden. Als het behan delplan is vastgeste ld, 
wordt een datum bepaald waarop het effect van de inges telde behandeling wordt geëvalueer d, 
en waarbij zo nodig aanpassing van het behande lplan plaatsvindt. Bij een behan deling met een 
psychofarmacon moeten de volgende aspecten worden besproken met de patiënt: 
- de diagnose; 
- het type medicatie (antipsychotica, antidepressiva, stemmingsstabilisatoren, anxiolytica en 

stimulantia); 
- het vermoedelijke begin van de werking; 
- evaluatiemomenten; 
- de meest voorkomende bijwerkingen en risico's; 
- de voorzorgsmaatregelen hiertegen ; 
- de duur van de behandeling ; 
- mogelijke onttrekkingssymptomen na staken. 
Bij het starten met psychotherapie moeten de volgende aspecten worden besproken met de 
patiënt: 
- de diagnose; 
- de methode van de psychotherapie: psychoanalytische psychotherapie, cliëntgerichte psycho-

therapie, cognitieve gedragstherapie en/of systeemtherapie ; 
- de vorm waarin deze psychotherapie zal worden gegeven: het aantal te behandelen patiënten 

(individueel ofin groep) ; setting (poliklinisch , dagklinisch ofklinisch) ; 
- het doel van de behandeling; 
- evaluatiemomenten; 
- de inzet die van de patiënt wordt gevraagd; 
- de duur van de behandeling. 
Het is de bedoeling dat ook gedurende de behandeling nog regelmatig psycho -educatie wordt 
gegeven. De informatie wordt zo nodig herhaald en aangepast aan een veranderde situatie. Ook 
moet er gelegenheid zijn om nieuwe vragen van de patiënt te beantwoorden . 
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Samenvatting 
- Psychofarmaca zijn chemische stoffen die (1) via de bloedbaan in de hersenen komen, (2) zich 

hechten aan receptoreiwitten op of in hersencellen en (3) bewust toegepast worden om sympto-
men op het gebied van gedachten, gevoelens en gedrag te behandelen . 

- De belangrijkste groepen psychofarmaca zijn : middelen bij dementieën, antipsychotica, stem-
mingsstabilisatoren, antidepressiva , anxiolytica en hypnotica, middelen bij verslaving , en stimu-
lantia . De indicatiegebieden voor deze farmaca zijn over het algemeen ruimer dan hun naam 
aangeeft . 

- Middelen bij dementieën kunnen onderscheiden worden in (1) cholinesteraseremmers die leiden 
tot verbetering van de cholinerge neurotransmissie die betrokken is bij geheugenproblemen en 
(2) glutamaatreceptorantagonisten die het toxische (neurodegeneratieve) effect van glutamaat 
blokkeren . 

- Antipsychotica ontlenen hun anti psychotische werking aan de remming van de dopaminerge 
neurotransmissie door de dopamine D2-receptoren te blokkeren . 

- De meest voorkomende bijwerkingen van antipsychotica zijn extrapiramidale bewegingsstoornis-
sen als gevolg van blokkade van dopamine D2-receptoren in de basale ganglia. 

- Met stemmingsstabilisatoren kun je bij bipolaire-stemmingsstoornissen (hypo) manische en 
depressie-episoden onderdrukken (acute behandeling) en voorkomen (profylactische behande-
ling) . 

- Anticonvulsiva en antipsychotica , die ook geregistreerd zijn voor behandeling van de bipolaire 
stoornissen , dienen specifiek als behandeling of profyla xe van hetzij depressiesymptomen, hetzij 
maniesymptomen. 

- Antidepressiva ontlenen hun werking aan versterking van de serotonerge , noradrenerge en/ of 
dopaminerge transmissie . Belangrijke groepen antidepressiva zijn : 

- Monoamineoxidase (MAO-)remmers vormen een uitzonderingsgroep binnen de antidepressiva, 
omdat zij de neurotransmissie niet beïnvloeden door binding met membraangebonden recep-
toren of transportereiwitten , maar door blokkade in het neuron van dit enzym. 

- De belangrijkste therapeutische effecten van benzod iazepinen zijn anxiolyse, sedatie en slaap-
inductie (hypnose) . Daarnaast hebben zij een rol in de preventie en het couperen van alcohol -
onttrekkingssymptomen en bij extreme agitatie . 

- Op basis van de resorptiesnelheid en eliminatiehalfwaardetijd worden benzodiazepinen arbitrair 
ingedeeld in hypnotica en anxiolytica. 

- Neurobiologische behandelingen bij verslavi ng hebben tot doel behandeling van (1) de verslaving 
zelf en (2) de gevolgen van het gebruik van verslavende stoffen (voornamelijk into xicatie en ont-
trekking) . 

- De behandeling van de verslaving zelf heeft tot doel (1) de neurobiologische processen beïnvloe -
den die aan de basis liggen van het continueren van verslavingsgedrag : hedonische-motivaties ys-
temen en zelfcontrolesystemen en (2) substitutie door langdurig een agonist aan te bieden . 

- Psychostimulantia kunnen door stimulering van de prefrontale noradrenerge projecties en de 
mesocorticale dopaminerge projecties de kern symptomen van ADHD verbeteren. 

- Elektroconvulsieve therapie (ECT) is de effectiefste behandeling voor de depressieve stoornis en 
kan levensreddend zijn bij patiënten met een depressieve stoornis die vocht en voeding weigeren , 
en bij katatonie . 

- Lichttherapie is een effectieve behandeling voor een seizoensgebonden depressieve stoornis wan-
neer deze gedurende één week in de ochtend toegepast wordt bij aanvang van de eerste klachten . 
Daarnaast kan lichttherapie gebruikt worden bij aan de circadiane ritmiek verbonden slaap-waak-
stoornissen , door het endogene slaap-waakritme te beïnvloeden . 
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Inleiding 

Neurobiologische behandelingen beïnvloeden processen in de hersenen van de patiënt. Deze 
behandelingen kunnen globaal worden onderverdeeld in technieken die rechtstreeks op de her-
senen ingrijpen, bijvoorbeeld elektroconvulsieve therapie en neurochirurgische ingrepen, en in 
technieken om de hersenen chemisch te beïnvloeden door toediening van psychotrope stoffen. 

2 Farmacologische behandelingen 

Sommige chemische stoffen kunnen via de bloedbaan in de hersenen komen, zich daar aan 
receptoreiwitten op of in hersencellen hechten, en vervolgens de functie van die hersencellen 
beïnvloeden. Als ze daardoor een verandering in het psychische functioneren bewerkstelligen, 
spreken we van psychotrope stoffen. Sommige daarvan worden, al of niet legaal , bewust voor 
dat doel gebruikt, zoals cafeïne , alcohol, nicotine, cannabis of cocaïne. Als psychotrope stoffen 
in een medische context worden toegepast om psychiatrische symptomen op het gebied van 
gedachten , gevoelens en gedrag te behandelen, spreken we van psychofarmaca. 
De psychofarmacotherapie is empirisch tot stand gekomen, omdat de pathofysiologische 
mechanismen van veel psychiatrische stoornissen grotendeels onbekend zijn . Dit betekent niet 
dat het toepassen van psychofarmaca niet evidence-based is. Alle geregistreerde psychofarmaca 
zijn in randomized controlled trials (RcT's) onderzocht en op korte en lange termijn effectiever 
bevonden dan een behandeling met placebo . Nieuwe farmaca worden dubbelblind vergeleken 
op effectiviteit en bijwerkingen met bestaande farmaca ('de gouden standaard '). Het inzicht in 
het verband tussen psychotrope effecten van stoffen , hun chemische structuur en hun vermo-
gen zich te hechten aan specifieke receptoren op neuronen in bepaalde hersengebieden , heeft 
geholpen bij het verhelderen van de pathogenese van verschillende psychiatrische stoornissen . 
Momenteel berust de research van farmaceutische firma 's zowel op screenen van stoffen op een 
mogelijk psychotroop effect, als op het streven om stoffen te synthetiseren volgens hypothesen 
over de pathogenese van een bepaalde stoornis. 
In een psychofarmaco logische behandeling wordt getracht psychiatrische symptomen op het 
gebied van gedachten , gevoelens en gedrag met medicatie te corrigeren of te modificeren . Hier-
bij is het van belang dat de juiste medicatie wordt voorgeschreven in effectieve doseringen , 
gedurende een zodanig lange termijn dat het effect adequaat geëvalueerd kan worden. Het 
optreden van bijwerkingen moet nauwkeurig worden gedocumenteerd, en voor- en nadelen 
van het medicatiegebruik moeten worden afgewogen . Therapietrouw kan worden bevorderd 
door de patiënt voldoende informatie te geven over de noodzaak van het nemen van het medi-
cament en door inadequate gedachten over nadelen op korte en lange termijn te bespreken en 
te corrigeren . De medicatie wordt ingeslopen , zodat bijwerkingen niet of slechts in lichte mate 
optreden . Patiënten worden bij de start van een psychofarmacon gevraagd al hun medicatie 
mee te nemen , zodat nagegaan kan worden of interacties met comedicatie kunnen optreden. 
Het is ook zinvol na te gaan of patiënt kruidenpreparaten gebruikt (bijvoorbeeld sint-janskruid) , 
alcohol drinkt , of rookt. 
De psychofarmaca die in de psychiatrie het meest gebruikt worden , zijn in te delen in middelen 
bij dementieën, antipsychotica, stemmingsstabilisatoren, antidepressiva , anxiolytica en hypno-
tica, middelen bij verslaving en psychostimulantia. Zoals zal blijken , kan eenzelfde aandoening 
soms behandeld worden met medicamenten die sterk verschillen in hun werkingswijze, terwijl 
eenzelfde medicament een effect kan hebben op geheel verschillende aandoeningen (zie tabel 
6.3-1). Dit heeft te maken met de betrekkelijk willekeurige afgrenzing van stoornissen in de 
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Tabel 6.3.1 Indicaties voor psychofarmaca (op grond van random ized controlled trials) 

Psychofarmaca Indicaties 
Midde len bij dementie 

Antipsychotica 

Stemmingsstabilisatoren 

Antidepressiva 

Anxiolytica en hypnotica 

(benzodiazepinen en aanverwante 

stoffe n) 

Middelen bij verslaving 

Psychostimulantia 

- Dementie 

- Delirium 

- Psychosespectrumstoornissen 

- Manie 

- Obsessieve-compulsieve stoornis (als adjuvans) 

- Ticstoornissen 

- Bipolaire stoornissen 

- Depressieve stoornissen 

- Bipolaire stoornissen (als adjuvans) 

- Paniekstoornis 

- Sociale fobie 

- Gegeneraliseerde-angststoornis 

- Obsessieve-compulsieve stoornis 

- Posttraumatische-stressstoornis 

- Pijnstoornis 

- Boulimia nervosa 

- Delirium 

- Alcoholonttrekki ngssynd room 

- Paniekstoorni s 

- Sociale fobie 

- Gegeneraliseerde-angststoornis 

- Slaap-waakstoornissen 

- Verslav ingen 

- ADHD 

huidige, meest gangbare classificatiesystemen. In dit hoofdstuk ligt het accent op de farmaco-
logie: werkingsmechanismen , bijwerkingen en dergelijke van geneesmiddelen. De klinische 
toepassing van deze geneesmiddelen wordt vooral beschreven in de hoofdstukken over de stoor-
nissen: in deel Il van dit leerboek. 

2 . 1 Middelen bij dementieën 
Bij dementie kunnen verschillende neurocognitieve functies zijn aangetast. Maar er zijn alleen 
psychofarmaca beschikbaar die het verlies van de geheugenfunctie tegengaan. De belangrijkste 
daarvan beïnvloeden de cholinetransmissie . Het cognitieve verval bij de ziekte van Alzheimer 
gaat gepaard met een progressief verlies van cholinerge neuronen en een verlaagde expressie 
van acetylcholine in de hersenen. Het enzym acetylcholinesterase speelt een belangrijke rol in 
de degradatie van acetylcholine in de hersenen. Cholinesteraseremmers (galantamine, rivastig-
mine, donepezil) vormen met acetylcholinesterase een complex waardoor het enzym tijdelijk 
wordt geïnactiveerd . Hierdoor wordt de afbraak van acetylcholine vertraagd en verbetert de cho-
linerge transmissie . 
Een tweede theorie over het ontstaan van neurodegeneratieve aandoeningen is een verstoorde 
balans tussen inhibitoire (GABA-) en excitatoire (glutamaat-)neurotransmitters . Memantine is 
een niet-competitieve N-methyl-D-aspartaat-{NMDA-)glutamaatreceptorantagonist. Memantine 
werkt selectief op NM DA-receptoren in de hersenen . De NMDA-receptor is een van de drie subty-
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pen van de ionotrope glutamaatreceptor. Memantine blokkeert de effecten van pathologische 
verhoogde tonische concentraties van glutamaat. Een overmaat aan glutamaat is in verband 
gebracht met neurodegeneratie door een verhoogde calciuminstroom in de neuronen. De werk-
zaamheid is aangetoond voor matig-ernstige dementie door de ziekte van Alzheimer. 
De laatste ro jaar heeft het geneesmiddelenonderzoek zich vooral gericht op het ontwikkelen 
van een vaccin tegen bèta-amyloïd , dat een pathogene rol wordt toegedicht bij de ziekte van 
Alzheimer. Een aantal fase-3 studies is recent afgerond , onder andere met bapineuzumab en 
solanezumab (de laatste lettergreep -mab heeft betrekking op monoklonale antibodies). Dertien 
verschillende immuuntherapieën worden inmiddels bij mensen onderzocht, maar tot dusver 
niet met noemenswaardig resultaat. Dit zou erop kunnen wijzen dat de heersende amyloïdhy-
pothese onjuist is, maar een alternatieve verklaring zou nog steeds kunnen zijn dat de proefper-
sonen zich in een te vergevorderd stadium van de ziekte bevonden. 

Klinische toepassingen 
In België zijn acetylcholinesteraseremmers geregis-
treerd voor het gebruik bij dementie door de ziekte van 
Alzheimer (lichte en matig-ernstige stadia), in Neder-
land eveneens voor gebruik bij de dementie met lewy-
lichaampjes. 
De belangrijkste bijwerkingen zijn maag-darmklachten 
en duizeligheid. Het optreden van perifere, cholinerge 
bijwerkingen blijkt regelmatig (tot 30%) reden om het 
middel voortijdig te staken. Het zeer geleidelijk opbou-
wen van de dosering over 8 tot 12 weken kan hierin soe-
laas bieden. 

r 
Placebogecontroleerde onderzoeken tonen 
consistent aan dat bij de dementie door de 
ziekte van Alzheimer de te verwachten effecten 
bescheiden zijn. Geschat wordt dat slechts 10 

tot 20 % van de mensen met dementie door 
de ziekte van Alzheimer een positief effect 
op de cognitieve functies ervaart. Daarnaast 
worden beperkte verbeteringen gevonden 
voor algemene dagelijkse levensverrichtingen 
(ADL-functies) en op geassocieerde psychiatri-
sche symptomen zoals depressiviteit, psychose 

De complexe diagnostiek van de dementieën , evidente en agitatie. 
bijwerkingen en beperkte effectiviteit betekenen dat '"-----------------~ 
deze middelen alleen ingezet mogen worden door artsen met ervaring in de dementiezorg . Tij-
dens de behandeling moet het functioneren systematisch beoordeeld worden, met gevalideerde 
meetinstrumenten op drie domeinen: cognitieve functies, algemeen dagelijks functioneren en 
gedrag . Omdat de ziekte van Alzheimer een progressieve aandoening is, wordt stabilisatie van 
de klachten binnen een van deze domeinen al als gunstig beschouwd. 
In tegenstelling tot de acetylcholinesteraseremmers is memantine juist effectief bij een matig 
tot ernstig stadium van de dementie door de ziekte van Alzheimer. De belangrijkste bijwerkin-
gen zijn visuele hallucinaties, verwardheid , hoofdpijn, duizeligheid en vermoeidheid. 
Gezien het verschillende werkingsmechanisme lijkt combinatiebehandeling met acetylcholi-
nesteraseremmers en memantine een zinvolle optie. De hiernaar verrichte onderzoeken heb-
ben een surplus van de combinatiebehandeling niet kunnen aantonen , mogelijk doordat ace-
tylcholinesteraseremmers juist bij lichtere vormen effect sorteren en memantine in een later 
stadium . 

2.2 Antipsychotica 
Alle antipsychotica remmen de dopaminerge neurotransmissie . Antipsychotische effectiviteit 
(verbetering wat betreft hallucinaties , symptomen van het formele denken , en wanen) blijkt 
samen te hangen met een blokkade van ongeveer 70% van de dopamine D2-receptoren . Ver-
storing van de dopaminerge neurotransmissie wordt niet meer alleen geassocieerd met hallu-
cinaties of wanen, met beloning of met plezier , maar vooral met motivationele betekenisgeving 
(salience). 
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Tabel 6.3.2 Farmacologische eigenschappen antipsychotica 

Middel Affiniteit Alfa 1-receptoran- Anticholergische/ Antihistaminerge 5-HT-2A 

Clozapin e 

Flufenazine 

Haloperido l 

O lanzapine 

Perfenaz ine 

Pimozide 

Quetiapi ne 

Risperidon 

Sulp iride 

Zuclopentixol 

02-receptor tagonist antimuscarinerge werking (H1) 
werking (M1) 

+ 

+++ 

++++ 

++ 

+++ 

++++ 

+ 

++++ 

++++ 

+++ 

+++ 

+ 

+++ 

+++ 

++ 

+ 

++ 

+++ 

+++ 

++++ 

+ 

+++ 

++ 

5-HT: 5-hydroxytryptamine (serotonine) ; D2: dopamine-2 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

De affiniteit van verschillende antipsychotica ten opzichte van belangrijke receptoren. De affiniteit is groter naarmate er 

meer plussen in de kolom vermeld zijn. 

Antipsychotica remmen de dopaminerge neurotransmissie en daarmee deze motivationele 
betekenisgeving oftewel impor tantie gehecht aan ervaringen en gedachten . Daardoor vermin-
dert het belang van hallucinaties en wanen, maar niet van de psychotische gedachten en waar-
nemingen . 
Antipsychotica verschillen bij equivalente dosering (gebaseerd op de mate van blokkade van de 
dopamine D2-receptoren) nauwelijks wat betreft effectiviteit. De enige uitzondering hierop zijn 
clozapine en amisulpride. Deze middelen zijn effectiever dan de andere antipsychotica. 
Antipsychotica worden ingedeeld volgens hun farmacologisch profiel (tabel 6 .3.2). Elk anti-
psychoticum heeft een specifiek farmacologisch karakter naargelang de verschillende affiniteit 
voor receptoren. Vooralsnog zijn deze verschillen in receptorbezetting vooral gerelateerd aan 
verschillen in optreden van bijwerkingen. 

Bijwerkingen antipsychotica 
De meest voorkomende bijwerkingen die , uitgezonderd clozapine en quetiapine, alle antipsy-
chotica in meer of min dere mate delen, hangen samen met de beïnvloeding van het dopa-
minerge systeem. De bijwerkingen zijn extrapiramidale symptomen {Ers) die ontstaan door 
blokkade van dopamine D2-receptoren in de basale ganglia (prevalentie 70%) en hormonale 
bijwerkingen (galactorroe, libidoverlies, erectieproblemen, onregelmatige menstruatie) door 
hyperprolactinemie door remming van de dopaminerge transmissie in het tubero-infundibu-
laire systeem (prevalentie 50%) (zie tabel 6 .3.3). 
Extrapiramidale symptomen zijn: 
- acute dystonieën : onvrijwillige spiersamentrekkingen die een kortere of langere tijd een 

abnormale lichaamshouding veroorzaken . Het meest voorkomend is een dwangstand van 
het hoofd door een krampachtige samentrekking van een deel van de halsspieren. Meestal 
treden deze op in het begin van de behandeling; 

- parkinsonisme: tremor, rigiditeit, hypokinesie. Kan zowel optreden in het begin van de 
behandeling als tijdens chronische behandeling; 

- acathisie (tot 50% van de gebruikers): drang tot bewegen en inwendig onrustig voelen. Soms 
treedt gewenning op tijdens voortgezette behandeling , meestal blijft acathisie aanwezig wan-
neer de dosis niet verlaagd wordt; 
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- tardieve dyskinesie (20% van de gebruikers): onwillekeurige bewegingen, veelal met tong, 
lippen, kauwspieren , maar soms ook met de ledematen en/of de romp. Soms duurt het jaren 
voordat deze bewegingss toornis optreedt. Tardieve dyskinesie is niet altijd reversibel na het 
staken van anti psychotica en wordt bij 5% van de gevallen ernstig invaliderend. Predictoren 
voor het optreden van tardieve dyskinesie zijn: ernstiger symptomen , hogere leeftijd, van het 
vrouwelijke geslacht zijn, langere gebruiks duur, hogere dosering, en de aanwezigheid van 
andere extrapiramidale symptomen . 

Of bijwerkingen voorkomen die direct samenhangen met blokkade van de dopamine Dz-recep-
toren , is afhankelijk van de hoogte van de dosering. Daarnaast bestaan er grote interindividuele 
verschillen in het dopaminerge systeem , die relevant zijn voor effectiviteit en voor de kans op 
bijwerkingen . Omdat er geen klinisch toepasbare manieren zijn om de individuele eigenschap-
pen van het dopaminerge systeem vast te stellen voorafgaand aan instelling op antipsychotica , 
is het belangrijk met een lage dosering te beginnen en deze voorzichtig te verhogen, zodat te 
hoge bezetting van dopaminereceptoren en de daarmee samenhangende bijwerkingen worden 
vermeden . Daarnaast beschrijven patiënten die antipsychotica gebruiken , veelvuldig (rond de 
50%) een onprettig , geremd of juist gejaagd gevoel (dysfore reactie) . Ook deze bijwerking hangt 
samen met de mate van bezetting van de dopaminereceptoren . Afhankelijk van de (antago-
nistische) affiniteit voor histaminerge, cholinerge of noradrenerge receptoren (zie tabel 6 .3.3) 
treden respectievelijk meer sedatie , geheugen- of mictieproblemen of orthostatische hypotensie 
op. Anticholinerge werking vermindert vroege extrapiramidale bijwerkingen zoals acute dysto-
nieën en parkinsonisme , maar tardieve dyskinesieën kunnen worden verergerd . 

Tabel 6.3.3 Bijwerkingen van antipsychotica volgens farmacologische eigenschappen 

Farmacologische eigenschap Bijwerkingen 
Antidopaminerg (anti-DA) 

(blokkade van dopamine D2-receptoren) 

Anticholinergisch (anti-Ach) 

(blokkade van muscarinereceptoren) 

Antihistamin erg (ant i-His) 

(blokkade van histamine 1-receptore n 

Antinoradrenerg (anti-NA) 

(blokkade van alfa 1-receptoren) 

Extrapiramidaal 

Hormonaal 

- Acute dystonie 

- Parkinsonisme (rigiditeit, tremor, hypokine-

sie) 
- Acathisie 

- Tardieve dyskinesie 

- Galactorroe 

- Amenorroe 

- Gynaecomastie 

- Droge mond 

- Obstipatie 

- Visusproblemen; accommodatieproblemen 

- Mictieproblemen 

- Verslechtering van een glaucoom 

- Verwardheid (vooral bij ouderen) 

- Seksuele disfunctie , erectieproblemen 

- Sufheid , moeheid , slaperigheid 

- Duizeligheid 

- Tachycardie 

- Verergering tardieve dyskinesie 

- Glaucoom 

- Hypnosedatie 

- Gewicht stoename 

- Sufheid , hypnosedatie 

- (Orthostatische) hypotensie 

- Tachycardie 



182 Deel I Psychiatri sche ziekteleer 

\.. 

De nieuwere generatie antipsychotica is ontwikkeld om een antipsychotisch effect te bewerk-
stelligen met een gunstiger bijwerkingenprofiel. Maar bij het gebruik van deze nieuwere gene-
ratie zijn andere bijwerkingen naar voren gekomen : een verhoogd risico op het ontwikkelen van 
het metabool syndroom door gewichtstoename, een verhoogde incidentie van diabetes mellitus 
en een verstoring van het lipidenspectrum , wat gepaard gaat met cardiovasculaire complicaties 

Dit wordt gekenmerkt door hyperthermie (> 
38 °C), spierrigiditeit , autonome instabiliteit 
en verlaagd (meestal fluctuerend) bewustzijn . 
Geassocieerde laboratoriumafwijkingen zijn een 
verhoogd creatininefosfokinase (ck) als uiting 
van een (vroege) myopathie met daarnaast vaak 
leukocytose met linksverschuiving en verho -
ging van de leverenzymen. De belangrijkste 
complicaties zijn (1) rhabdomyolyse (met forse 
ck-stijgingen) , (2) nierinsufficiëntie als gevolg 
van deze rhabdomyolyse en (3) een diffuse 
intravasale stolling . In principe kunnen alle 
antipsychotica aanleiding geven tot een maligne 
neu rolepticasyndroom . 

op termijn . Deze complicaties kunnen bijdragen aan de 
gedaalde levensverwachting van patiënten met psycho-
tische aandoeningen. 
Een belangrijke bijwerking van antipsychotica is het 
maligne neurolepticasyndroom . Meestal treedt een 
maligne neurolepticasyndroom binnen twee weken na 
het begin van de behandeling op. Maar bij uitzondering 
kan het ook tijdens jarenlang gebruik nog optreden , of 
bij het onttrekken van antipsychotica of dopamineago-
nisten. De exacte incidentie is niet bekend . Jong en van 
het mannelijke geslacht zijn, fysieke uitputting , dehy-
dratie , beschadigingen van het centrale zenuwstelsel en 
comedicatie met lithium zijn predisponerende factoren . 
Snelle behandeling is vereist, omdat 20% van de patiën-
ten hieraan overlijdt. De eerste stap bestaat uit het direct 

staken van het antipsychoticum, het (medicamenteus) doorbreken van de spierrigiditeit met 
dantroleen , bromocryptine of anticholinergica, controle van de vocht- en elektrolytenbalans, 
koeling en bewaking van de vitale functies. Bij ernstige beelden is overplaatsing naar een inten-
sivecareafdeling vereist. Behandeling met elektroconvulsieve therapie is een optie. 

2.3 Stemmingsstabilisatoren 
Stemmingsstabilisatoren zijn middelen waarmee (hypo)manische en depressie-episoden bij 
bipolaire stoornissen kunnen worden onderdrukt (acute behandeling) en voorkomen (profylac-
tische behandeling) . Verschillende type middelen hebben een stemmingsstabiliserend effect, 
waaronder lithium , anticonvulsiva (vooral valproïnezuur, carbamazepine , lamotrigine) en anti-
psychotica. 
In deze paragraaf bespreken wij lithium en de anticonvulsiva. Lithium en lamotrigine hebben 
een antidepressie-effect bij de acute behandeling en de profylaxe van depressie-episoden. Val-
proïnezuur en carbamazepine hebben alleen een antimanisch effect. 

Lithium 
Lithium is een eenwaardig positief ion dat de werking van second-messengersystemen modifi-
ceert. Lithium grijpt vermoedelijk direct aan op receptorgebonden G-eiwitten, waardoor deze na 
binding met hun neurotransmitter geen signalen meer kunnen doorgeven de cel in. Een andere 
hypothese is dat lithium interacteert met aan G-eiwit verbonden enzymen, zoals inositolmono-
fosfatase, waardoor het second-messengersysteem geblokkeerd wordt. 
Start bij bipolaire stoornissen bij voorkeur met lithium, tenzij er contra-indicaties bestaan , ten-
zij er een dermate ernstige manie is dat directe demping vereist is, en tenzij de manie zo ernstig 
is dat het manische gedrag interfereert met de noodzakelijke controles tijdens het instellen op 
lithium . 
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Tabel 6.3.4 Bijwerkingen van lithium 

Spiegel Aard bijwerking Bijwerkingen 
Nor male spiegels Voorbijgaand - Dorst 

- Fijne tre mo r 

- M isselijk heid 
- Lichte diarree 

- Buikpijn 

- Spierzwakte, vermoeidhe id 

- Oedeem 

Blijvend - Hypothyreoïdi e, vergro te schildklier 

- Gewichtstoename 

- Concentratie- en geheugenstoorn issen 

- Ecg-veranderingen 

- Huid aandoeningen zoals acne 

- Leu kocytose 

- Polydi psie, polyurie 

Hoge spiege ls (into xicat ie) Minder ernstige symptomen - Braken, diarree 

- Grove tremor 

- Sloomheid , traagheid , slaperigheid 

- Ataxie 

- Duize ligheid 

- Dysartrie 

- Verminderde eetlust 

Ernstige symptomen - Bewustzijnsda ling, bewusteloosheid 

- Spierfascic ulaties 

- Spierhypertonie 

- Hyperreflexie 

- Nystagmus 

- Insulten 

- Coma 

- Oligurie, anurie 

Bron : Naardin g & Beers, 20 15 

Lithium blijkt zowel effect te hebben op het serotonerge als het noradrenerge systeem; het 
effect op het dopaminerge systeem blijkt minder groot te zijn . Lithium heeft een smalle thera-
peutische breedte (0,4 tot 1,2 mmol/1) en wordt op geleide van bloedspiegels gedoseerd (lineaire 
kinetiek). 
Lithium is beschikbaar in twee vormen: lithiumcarbonaat (ro,8 mmol per 400 mg) en lithium-
citraat (6 mmol per 564 mg) . Je moet bij omzetten van het ene naar het andere middel zeer alert 
zijn dat de hoeveelheid lithium in mmol identiek blijft. 
Veel patiënten hebben in het begin van de behan deling last van misselijkheid, braken , diar-
ree en licht trillende handen. De meest voorkomende bijwerkingen bij langdurig gebruik van 
lithium staan in tabel 7.3-4-
Bij een urineproductie van meer dan drie liter per dag zijn nadere diagnostiek en eventueel 
behandeling (diuretica) aangewezen. Vanwege mogelijke nierschade moeten patiënten geïn-
strueerd worden de medicatie regelmatig in te nemen , voldoende water te drinken (twee tot 
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drie liter per dag) en twee- tot viermaal per jaar de nierfunctie (de bloedserumwaarden voor 
creatinine) en de bloedspiegel van lithium te laten controleren . 
Door lithium kan de schildklier in ro tot 20% van de gevallen trager gaan werken. Behalve een 
verdikking van de schildklier (struma) in de hals, kunnen er dan klachten ontstaan die lijken 
op die van een depressieve stoornis . Vanwege de mogelijkheid van iatrogene hypothyreoïdie 
moet de schildklierfunctie (thyreotropine, ook wel 'thyroïdstimulerend hormoon' : TSH) perio-
diek (twee- tot viermaal per jaar) worden bepaald. Lithium is gevaarlijk bij overdosering. Omdat 
lithium een ion (zout) is dat met natrium interacteert, kan gemakkelijk een intoxicatie ont-
staan door onvoldoende vochtinname (depressieve stoornis) of overmatig zweten (na excretie 
via zweet; koorts, warm weer en sporten) . 
Bij de eerste tekenen van een mogelijke lithiumintoxicatie , zoals braken , diarree , spreken of 
lopen als een dronkenman , spierschokken , of spierzwakte en sufheid , moet de patiënt of zijn 

Tabel 6.3.5 Bijwerkingen van carbamazepine 

Gebied Frequent en dosisajhankelijk Zelden en idiosyncratisch 
Centrale zenuwstelsel 

S pij sverteri n gs kan aa 1 

Bloed 

Huid 

Overige bijwerkingen 

- Sedatie, moeheid 

- Accommodatieproblemen 

- Ataxie 

- Activatie van een psychose 

- Diplopie 

- Nystagmus 
- Duizeligheid 

- Delier (vooral bij ouderen) 

- Anorexie 

- Droge mond 

- Misselijkheid en braken 

- Diarree, obstipatie 

- Stijging van leverenzymen 

- Lichte daling van het leukocytenaantal 

Wel frequent, niet dosisafhankelijk (NB: 
kruisovergevoeligheid met andere tricyclische 

middelen): 
- dermatitis 

- allergische huidreacties (rash) 

- haaruitval 

- Proteïnurie 

- Hyponatriëmie 

- Prikkelgeleidingss ymptome n van het myo-

card 

- Voorbijgaande enzymverhogingen 

Bron: Naarding & Beers, 20 15 

(Nog dubieus:) 

- Ocu logyre crises 

- Extrapiramidale symptomen 

- Maligne neurolepticasyndroom 

- Hepat itis 

Leukopenie 

- Agranulocyctose 

- Acute porfyrie 

- Trombocytopenie 

- Aplastische anemie 

- Trombo-embolie 

- Carbamazepine-overgevoeligheidssyn-

droom 

- Acute porfyrie 
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omgeving een arts waarschuwen . Veel patiënten herstellen niet volledig van een intoxicatie 
met spiegels boven de 2,0 mmol/1 en kampen blijvend met neurologische problemen, vooral 
spraak- en coördinatiestoornissen, tremor en nystagmus. Ernstige intoxicaties moeten rigou-
reus behandeld worden met behulp van hemodialyse. Hoewel dit snel leidt tot verlaging van de 
lithiumspiegel, moet de hemodialyse niet te vroeg gestaakt worden , om te voorkomen dat een 
recidiefintoxicatie optreedt door het vrijkomen van het intracellulair opgeslagen lithium . 

Anticonvulsiva 
Omdat het beloop van de bipolaire stoornissen te vergelijken is met dat van epilepsie (uitbrei -
ding van de klachten en ontstaan van onbehandelbaarheid volgens de kindling-theorie) , zijn 
anticonvulsiva onderzocht op hun werkzaamheid bij bipolaire stoornissen . Voor de behande-
ling van bipolaire-stemmingsstoornissen zijn carbamazepine , valproïnezuur en lamotrigine 
geregistreerd. Welk farmacologisch mechanisme van de anticonvulsiva verantwoordelijk is voor 
het stemmingsstabiliserende effect , is onbekend. 
Carbamazepine interfereert met kalium- en natriumkanalen op het neuron en stimuleert het 
inhiberende effect van gamma-aminoboterzuur (GABA). Valproïnezuur werkt op de calcium- en 
natriumkanalen van het neuron , versterkt eveneens het inhiberende effect van GABA en remt 
het excitatoire effect van glutamaat. Lamotrigine ten slotte werkt op de natriumkanalen van het 
neuron en remt het excitatoire effect van glutamaat. In de klinische praktijk worden carbama-
zepine en valproïnezuur het meest gebruikt. Voor de bijwerkingen van deze middelen verwij-
zen wij naar tabel 6-3.5 en 6-3.6. 

Tabel 6 .3.6 Bijwerkingen van valproïnezuur 

Frequentie Bijwerkingen 

Frequent - Sedatie, moeheid 

- Tremor 

- Ataxie 

- Misselijkheid, braken 

- Diarree 

- Benigne transaminasestijging 

M inder frequent - Hoofdpijn 

- Duizeligheid 

- Eetlust- en gewichtstoename 

- Trombopathie 

- Cognitieve veranderingen 

- Allergische reacties 

- Nystagmu s 

- Haaruit val 

- Coagulopathie 

- Amenorroe 

- Extrapiramida le symptomen 

Zeldzaam maar gevaarlijk - Agranulocy tose 

- Acute hemorragische pancreatitis 

- Irreversibe l leverfalen 

- Hyperammoniëmie 

Bron: Naard ing & Beers, 2015 
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2.4 Antidepressiva 
Het werkingsmechanisme van de antidepressiva berust op beïnvloeding van de monoaminerge 
neurotransmittersystemen in de hersenen. Antidepressiva worden ingedeeld op basis van het 
farmacologische werkingsmechanisme waarbij ook rekening wordt gehouden met farmaco-
kinetische eigenschappen. In het algemeen geldt dat stoffen met een noradrenerge werking 
antidepressief en activerend zijn , en dat stoffen met een serotonerge werking antidepressief 
zijn, maar ook een anxiolytische en antiobsessieve-compulsieve werking hebben. Serotonerg 
werkende middelen hebben daarnaast een remmende werking bij stoornissen in de impulsre-
gulatie (suïcidaliteit, automutilatie, boulimia nervosa) en bij de voortijdige ejaculatie. 
De werking van de diverse antidepressiva is niet alleen toe te schrijven aan versterking van de 
monoaminerge neurotransmissie door heropnameremming van deze stoffen of vermindering 
van de uitstoot , maar ook door beïnvloeding van receptoren (aantal en/of functie) . Het wer-
kingsmechanisme van geregistreerde antidepressiva staat samengevat in tabel 6-3.7. 
Men neemt aan dat de oudere middelen (tricyclische antidepressiva: TcA's) hun therapeutische 
effect bereiken door toename van zowel de serotonerge als noradrenerge neurotransmissie : 
door het remmen van de serotonineheropname en de noradrenalineheropname. Men heeft aan 

De recentste middelen zijn niet allemaal in 
zowel Nederland als België geregistreerd. Het 
recent in Nederland geregistreerde antidepres-
sivum vortioxetine lijkt op de ssR1's qua wer-
kingsmechanisme , maar het remt de serotoni-
netransporter in plaats van de heropname van 
serotonine. Daarnaast is de eerste noradrenali-
ne-dopamineheropnameremmer, bupropion, in 
beide landen geregistreerd als antidepressivum. 
Bupropion was al langer op de markt om hun-
kering te verminderen bij stoppen met roken. In 
België is reboxetine , een noradrenalineopname-
remmer {NARI} geregistreerd voor de behande-
ling van depressieve stoornissen . 

de hand van de aanname dat serotoninepotentiëring 
het belangrijkste therapeutische mechanisme is, selec-
tieve serotonineheropnameremmers (ssR1's) ontwikkeld 
zoals citalopram, escitalopram , fluoxetine, fluvoxamine, 
paroxetine en sertraline). 
De laatste jaren komen antidepressiva op de markt met 
andere werkingsmechanismen. Voorbeelden hiervan 
zijn de serotonine -noradrenalineheropnameremmers 
(sNRI's) venlafaxine en duloxetine die de heropname van 
serotonine en noradrenaline remmen , maar in tegen-
stelling tot de TCA's minder andere (zoals histaminerge 
en anticholinerge) effecten hebben en daarmee minder 
bijwerkingen . 
Tot slot zijn er middelen op de markt die niet alleen 
de heropnameremming van monoaminen stimuleren , 

maar die ook de serotonerge transmissie stimuleren : door blokkade van alfa 2-heteroreceptoren 
op de serotonerge neuronen, en alfa 2-autoreceptoren op de noradrenerge neuronen (mirtaza-
pine) of selectief de postsynaptische serotonine r-receptor stimuleren door de andere serotoni-
nereceptoren te blokkeren (bijvoorbeeld mirtazapine , trazodon) . 
Agomelatine is een agonist van de melatonine r- en 20-receptoren en een antagonist voor sero-
tonine 5-HT2 c Aangenomen wordt dat agomelatonine haar werking ontleent aan verbetering 
van het circadiane ritme en stimulatie van de afgifte van noradrenaline en dopamine. 
Zoals in tabel 6-3-8 is te zien , worden veel bijwerkingen gerelateerd aan de onbedoelde effecten 
van antidepressiva op het cholinerge, histaminerge , noradrenerge systeem of als een kinidine-
achtig effect. Vooral de oudere antidepressiva (TcA's) grijpen sterk aan op deze receptoren. Hoe-
wel aanvankelijk gedacht werd dat middelen die specifieker aangrijpen op het serotonerge sys-
teem, minder bijwerkingen hebben, komt steeds meer naar voren dat deze middelen als gevolg 
van de sterke serotonerge potentiëring eveneens veel, maar andere bijwerkingen veroorzaken . 



Tabel 6.3.7 Werkingsmechanismen antidepressiva 

Middel Therapeutische effecten 

Blokkade Blokkade Blokkade 
serotonine noradre- dopamine 
heropname- naline herop-
transporter heropname name 

transporter transporter 

Tricyclische antidepressiva (TCA's) 
Am itri ptyl in e +++ +++ 

Clomipramine +++ ++ 

Dosulepine +++ +++ + 

Doxepine +++ +++ 

lmipramine +++ +++ 

Maprotiline +++ 

Nortriptyline ++ +++ 

Selectieve serotonineheropnameremmers (SSRl's)'' 
Citalopram +++ 

Escitalopram +++ 

Fluoxetine +++ + 

Fluvoxamine +++ 

Paroxetine +++ + 

Sertraline +++ + 

Vortioxet ine +++ 

Serotonine-noradrenalineheropnameremmers (S N R / 's) 
Duloxetine 

Venlafaxine 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

Noradrenalineheropnameremmer (NRI) 
Reboxetine + +++ 

+ 
+ 

Noradrenaline-dopamineheropnameremmer (NOR/) 
Bupropion +++ +++ 

Blokkade 
presynap-
tische alfa 
2-adrenerge 
heterorecep-
toren 

Noradrenerge en specifiek serotonerge antidepressiva (NaSSA) 
Mirtazap ine 

Serotonineantagonist-heropnameremmers (SAR/'s) 
Trazodon +++ 

Melatonine-Serotonineagonist 
Agomelat ine 

+ 

+++ 
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Selectieve stimu-
lotie 5-HT1-recep-
tor (door blok-
kade 5-HT22-a/ 
5-HT3-R) 

+++ 

+++ 

++ 

Bijwerkingen 

Alfa 
1-recep-
toranta-
gonist 

+++ 

+++ 

+ 
+++ 

+++ 

+++ 

+ 

Anticho-
lergische/ 
antimuscari-
nerge werking 
(M1) 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

++ 
+++ 

++ 

+ 

+/-

Antihista-
minerge 
werking 
(H1) 

+++ 

++ 

+++ 

+++ 

++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+ 

Kini-
dine 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

'' Hoewel SSRl's nauwelijks aangrijpen op ande re neurotransmittersystemen dan het serotonerge systeem, 

blijken veel mensen last te hebben van bijwerkingen , die grotendeels samenhangen met een potentiëring van het 

serotoninesysteem: zowel toename van angstklachten en misselijkheid (bij de start van behandeling) en meer algemeen 

overmatig transpireren , hoofdpijn, slaapstoornissen , seksuele bijwerkingen (verminderd libido en vertraging van 

orgasme) en gewichtstoename. 

De affiniteit van verschillende antidepressiva ten opzichte van belangrijke receptoren. De affiniteit is groter naarmate er 

meer plussen in de kolom vermeld zijn. 
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Tabel 6.3.8 Bijwerkingen van antidepressiva volgens farmacologische eigenschappen 

Soort antidepressivum Farmacologische eigenschap Bijwerkingen 
Tricyclische antidepressiva Anticho linergisch - Droge mond 

(TCA's) (blokkade van muscarinereceptoren) - Obstipatie 

- Visusproblemen, accommodatieproblemen 

- Mictieproblemen 

- Verslechter ing van een glaucoom 
- Verwardheid (vooral bij ouderen) 

- Seksuele disfunctie 

Antihistaminerg 

(blokkade van histamine 

- Sedatie, sufheid 

- Gewichtstoename 

1-receptoren) 

Antinoradrenerg 

- Hypotensie 

- Sufheid 

(blokkade van alfa ,-receptoren) - Orthostatische hypotensie 

- Tachycardie 

Kinidineachtig - lntracardiale geleidingsproblemen 

Selectieve serotoni ne-

heropnameremmers 

(SSRl's) 

Hoofdz akelijk het gevolg van 

serseroton i nepotentiëri ng 

- Misselijkheid 

- Diarree 

De belangrijkste MAO-remmers zijn de non-
selectieve MAO-remmers tranylcypromine en 
fenelzine. Aangezien deze middelen niet alleen 
de afbraak van de aminen noradrenaline en 
serotonine blokkeren maar ook de afbraak 
blokkeren van de aminen die betrokken zijn bij 
de bloeddrukregulatie, zoals tyramine, moeten 
mensen die deze middelen gebruiken een lyra-
minearm dieet krijgen om hypertensieve crises 
te voorkomen. 

- Maag-darmkrampen 

- Anorexie 

- Gewichtstoename 

- Slapeloosheid 

- Rusteloosheid 

- Prikkelbaarheid 

- Agitatie 
- Tremor 

- Hoofdpijn 

- Seksuele disfunctie, voora l orgasmestoornis 

- Bradycardie 

De monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers) nemen 
een uitzonderingspositie in door hun werkingsmecha-
nisme en bijwerkingenprofiel. MAo-remmers beïnvloe-
den de neurotransmissie niet door binding met recep-
toren of transportereiwitten op het neuron, maar door 
blokkade van het enzym monoamineoxidase dat in het 
neuron verantwoordelijk is voor de afbraak van monoa-
minen. De klassieke MAO-remmers blokkeren het mono-
amineoxidase irreversibel : het enzym wordt volledig uit-
geschakeld en de enzymfunctie herstelt pas na synthes e 
van nieuwe enzymen . Er bestaan twee subtypen: MAO-A 

en MAO-B. Het A-type metaboliseert (vooral) serotonine en noradrenaline, de neurotransmitters 
die het meest betrokken zijn bij depressieve stoornissen. 
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Tabel 6.3.9 Interacties tussen klassieke MAO-remmers en voedings- of geneesmiddelen 

Oorzaak Interacties 
Remm ing van monoamin eoxidase - Voedsel en drank met hoog tyramin egehalte 

(MAO ) - Farm aca met bloeddru k verhogende werkin g, zoals adrenalin e, no radrenaline , 

Effecten op andere enzymen 

Com bin atie met mid delen d ie de 

serotonerge func t ie stimu leren 

efedr ine, dopamin e, isopre naline, amfetam ine, fenflur ami ne, fenylpro panola-

min e, L-dopa, dopami ne 

- Morfine, pethid ine 

- Procaïne, cocaïne 

- Alcohol 

- Barbiturate n 

- Insuline en orale antidiabetica 

- SSRl's 

- TCA's 

- Fenflur amin e 

- L-try ptofaan 

- Buspiron 

MAO : mon oamin eoxidase; SSRI: selective serotonin-reuptake inhibitor (selectieve seroton inehero pname remmer ); 

TCA: tri cycli sch antid epressivum 

De belangrijkste indicatie voor een klassieke MAO-remmer is de therapieresistente depr essieve 
stoornis, al is dat zeker niet de enige indicatie.Psychiaters kunnen in principe alle MAO-rem -
mers, via een zogeheten bewustzijnsverklaring, onder strikte controle voorschrijven bij patiën-
ten die voor behandelingen met andere antidepressiva therapieresistent zijn gebleken. 
Tabel 6.3.9 geeft de interacties tussen klassieke MAO-remmers en voedings- of geneesmiddelen . 
Verder kan combinatie van MAO-remmers met farmaca die een bloeddruk verhogende werking 
hebben, een hypertensieve crisis geven. En geneesmiddelen die de serotonerge functie in de 
hersenen stimuleren , kunnen in combinatie met MAO-remmers een serotoninesyndroom ver-
oorzaken (tabel 6.3-10). Een dergelijk syndroom treedt incidenteel op door een ernstige intoxi-
catie met een serotonerg werken d middel. De selectieve MAO-A-remmer moclobemide is zonder 
enige restricties geregistreerd . Bij het gebruik van dit middel hoeft de patiënt imm ers geen 
tyraminearm dieet te gebruiken . Maar het middel heeft geen plaats bij de behandeling van the-
rapieresistente depressieve stoornissen . 
Bij te snel verlagen of abrupt stoppen van een antidepressivum kan het zogenaamde anti -
depressiva-discontinueringssyndroom optreden. Verschillende sensorische en somatische 
klachten kunnen daarbij optreden, zoals het zien van lichtflitsen , gevoel van elektrisch e schok-
jes, misselijkheid en overgevoeligheid voor geluid- oflichtprikkels . Ook worden angstklachten 
gerapporteerd. De symptomen kunnen worden verminderd door de medicatie te her starten en 
vervolgens langzaam te verlagen . 

2.5 Benzodiazepinen en aanverwante verbindingen 
De belangrijkste therapeutische effecten van benzodiazepinen zijn anxiolyse, sedatie en slaap-
inductie (hypnose) . Daarnaast werken zij spierrelaxerend en anticonvulsief. De werking van 
benzodiazepinen treedt snel in : binnen enkele uren . Benzodiazepinen oefenen hun werking uit 
door binding aan de GABAA-receptor: een transmembraanglycoproteïne dat is opgebouwd uit vijf 
subunits die tezamen een chloride-ionkanaal vorm en (zie figuur 6.3-1). 
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Tabel 6.3.10 Het serotoninesyndroom 

Categorie Symptomen 
Hyperthermie 
Extrapiramidale symp tomen - Spierrig iditeit 

- Tremoren 

- Tandradfenomeen 

- Myoklonie 

- Hyperreflexie 

- Ataxie 

- Bewegingsonrust 

Autonome functies toornissen - Tachycardie 

- Tachypneu 

- Bloedd rukwisse ling 

- Transpi reren 

- M isselijk heid, diarree 

- Urine 

Bewustzijnsstoornissen - Somnolentie 

- Coma 

- Angst, agitatie 

- Desoriëntatie 

- Verwardheid 

- Hallucinaties 

- Insulten 

Bron: Naarding & Beers, 2015 

Figuur 6.3.1 De GABAA•receptor 

GABA 

bindingsplaats 
benzodiazepinen 

bindingsplaats 
GABA 

0 

• •• 

celmembraan 

intracellulair 

GABA-receptoren 

GABA is de belangrijkste inhiberende neuroregulator van het brein. De GABAA-receptor bestaat uit 5 subunits 

(pentameer) die samen een kanaal vormen dat door het membraan steekt. De bindingsplaats voor GABA bevindt 

zich op de 13-subunit. Bindt GABA zich aan deze bindingsplaats , dan wordt de flux van chlor ide-ionen door het kanaal 

vergemakkelijkt en wordt het membraan gehyperpolariseerd . Aan de receptor kunnen echter ook vele andere stoffen 

binden zoals benzodiazepinen (bindingsplaats op de a-subunit) en barbituraten , en ethanol; ook neurosteroïden 

kunnen GABA-receptoren moduleren . 

Tekening: Ron Slagter 
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Als gevolg van het bestaan van verschillende subunits en samenstellingen bestaan er diverse 
typen GABA-receptoren. GABAA•receptoren worden geactiveerd door interactie met twee gam-
ma-aminoboterzuurmoleculen , waarna chloride-ionen als gevolg van een allosterische modu-
latie het neuron instromen en er inhibitie van dat neuron optreedt. GABA is de meest voorko-
mende inhiberende neurotransmitter; het heeft receptoren op circa 40% van alle neuronen. 
Benzodiazepinen binden op een specifieke plaats op de GABAA·receptor en versterken het inhi-
berende effect van GABA. Dit zou het bred e, aspecifieke werkingsspectrum van benzodiazepinen 
kunnen verklaren. Doordat benzodiazepinen alleen het effect van een lichaamseigenstof (GABA) 
faciliteren, zijn overdoseringen zelden fataal. Maar in combinatie met alcohol, dat ook aangrijpt 
op de GABAA·receptor maar op een andere plaats, kan wel een dermate sterke onderdrukking van 
het centrale zenuwstelsel ontstaan dat een letale ademdepressie kan optreden . 
Alle benzodiazepinen bezitten kwalitatief dezelfde werkzaamheid. Anxiolytische, sederende, 
hypnotische en spierrelaxerende eigenschappen variëren in mindere mate per preparaat dan 
per patiënt en met de dosis. Uit onderzoek met genetisch gemanipuleerde muizen blijkt dat 
de GABAA•receptor via welke een stof als diazepam een anxiolytisch effect uitoefent, een andere 
subunitsamenstelling heeft dan de GABAA·receptor via welke diazepam een sedatief effect heeft . 
Dergelijke gegevens hebben geleid tot de ontwikkeling van benzodiazepineachtige stoffen met 
een specifiekere werking. Voorbeelden hiervan zijn de hypnotica zopiclon en zolpidem . Zolpi -
dem grijpt selectief aan op alfa r-subunit bevattende GABAA•receptoren , wat zou moeten leiden 
tot een sedatieve werking bij lagere doseringen dan die waarbij anticonvulsieve , spierverslap-
pende en anxiolytische effecten optreden. Maar de klinische meerwaarde hiervan is nooit over-
tuigend aangetoond in humaan onderzoek. 
De belangrijkste klinische verschillen tussen benzodiazepinen worden bepaald door farmaco-
kinetische eigenschappen , namelijk de resorptiesnelheid, de eliminatiehalfwaardetijd en de 
aan- of afwezigheid van metabolisering tot actieve metabolieten in de lever (zie tabel 6.3-11). 
Volgens hun resorptiesnelheid en eliminatiehalfwaardetijd zijn benzodiazepinen enigszins 
arbitrair ingedeeld in hypnotica (snelle resorptie , korte halfwaardetijd) en anxiolytica (geleide-
lijke resorptie , langere halfwaardetijd). 

Tabel 6.3.11 Eigenschappen van de in Nederland meest voorgeschreven benzodiazepinen 

Middel Eliminatiehalf Resorptiesnelheid Actieve metabolieten Bindingsaffiniteit tot 
waardetijd1' GABA,-receptor 
T½ (uur) Tma, (min.) +/- Hoog/laag 

Alprazolam 12-15 60-120 Hoog 

Bromazepam 20 120 + Hoog 
Chloordiazepoxide 5-301 60-240 + Laag 
Clorazepinezuu r 2-31 45 + Laag 
Diazepam 20-481 30-90 + Laag 
FI u nitrazepam 16-35 78-114 + Hoog 

Lorazepam 12-16 120 Hoog 
Lormetazepam 12 60-120 Laag 
Nitrazepam 30 120 Laag 

Oxazepam 4-15 120-180 Laag 
Temazepam 7-11 50 Laag 

'' Eliminatiehalfwaardetijd acti eve metaboliet: 42-100 uur 
GABA: gamma-aminobutyric acid (gamma-aminoboterzuur) 
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Metabolisatie tot actieve metabolieten in de lever beperkt het gebruik bij patiënten met lever-
functiestoornissen vanwege gevaar voor accumulatie en overmatige sedatie (denk aan ouderen 

Stoffen die bepaalde leverenzymen remmen 
(vooral cytochroom P450 enzym 3A4, zoals 
hiv-proteaseremmers, grapefruitsap , cime-
tidine, erytromycine en azoolantim ycotica) , 
kunnen de werking versterken van sommige 
benzodiazepinen waarvan de afbraak verloopt 
via dit cytochroom P450-enzymsysteem. Dit 
speelt onder andere een rol bij de veelgebruikte 
benzodiazepinen alprazolam, diazepam en 
midazolam, en bij zolpidem en zoplicon . 

en alcoholisten) . 
Deze interactie doet zich niet voor bij benzodiazepinen 
zoals temazepam , lorazepam en oxazepam, die vooral 
worden geglucuronideerd en via de nieren worden uit-
gescheiden . 
In kader 6.3-1 staat een opsomming van de bijwerkin-
gen van benzodiazepinen . In de dagelijkse praktijk zijn 
de belangrijkste bijwerkingen een verhoogd risico op 
vallen en ongevallen , anterograde amnesie (je onthoudt 
niet wat je meemaakt na inname van een pil) en tot slot 
het ontstaan van verslaving . Wat betreft het valrisico 
wordt geschat dat in Nederland 1.350 heupfracturen per 

jaar toegeschreven moeten worden aan het gebruik van benzodiazepinen. Evenals de toename 
van het risico op verkeersongelukken correleert de verhoging van dit risico met de gebruikte 
dosering en met combinati e met alcohol- of druggebruik. De toename in verkeersongelukken 
is vooral verhoogd na de start of de dosisverhoging van het middel , maar normaliseert niet na 
langdurig constant gebruik. 

Kader 6.3.1 Bijwerkingen van benzodiazepinen 
- Dufheid 
- Vermoeidheid 
- Verminderde motorische vaardigheden 
- Verminderde alertheid 
- Verminderd concentratie vermogen 
- Afvlakking van de subtiliteit van het psychi sche functioneren 
- Verhoogd val risico en verhoogd risico op het oplopen van een heupfractuur 
- Verhoogd risico op ongevallen in het verkeer (gemiddeld eenmaal verhoogd) 
- Anterograde amnesie 
- Paradoxale reacties (vooral bij ouderen, kinderen en patiënten met cerebrale beschadiging): rus-

teloosheid , agitatie , agress ief gedrag , hallucinaties , wanen , woede-uitbarstingen en onaangepast 
gedrag 

- Verhoogde eetlu st 
- Libidoverlies 
- Onttrekkingss ymptomen bij abrupt staken 
- Verslaving 
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Klinische toepassing benzodiazepinen 
In de psychiatrie worden benzodiaze pinen gebruikt om angst te dempen, sedatie te bewerkste l-
ligen, slaap te induceren of te onderhou den bij erns tige slaap-waakstoornissen , en ter preventie 
en coupering van alcoholonttrekkingssym ptomen . In de neurologie worden benzo diazepinen 
gebruikt als anti-epi lepticum , voor het couperen van een status epilepticus en koortsconvulsies 
bij kin deren , en verder in speciale gevallen van spierspasmen . Je gebruik t benzo diazepinen in 
de anesthesie als premedicatie, voor inductie en onderhoud van volledige anesthesie, en als 
sedatie voor belastende therapeutische ingrepen en onderzoeken . De effectiviteit van benzo-
diazepinen is onomstreden aangetoond voor een kortduren de behan deling van slaap- en angst-
klachten die enkele weken duren. Bij slaap-waakstoornissen mogen benzo diazepinen alleen 
worden voorgeschreven wanneer er duide lijk sprake is van een verminderd functioneren over-
dag. Daarnaast moet in geval van een slaap-waakstoornis die secundair is aan een andere psy-
chiatrische stoornis (depressieve stoornis, psychose) deze stoornis adequaat worden behandeld. 
Hoewel nooit eerste keus, kan in geval van de paniekstoornis, de sociale fobie en de gegene-
raliseerde-angststoornis gebruik worden gemaakt van een (onderhouds)behandeling met ben-
zodiazepinen wanneer met antidepressiva en/of psychotherapie geen bevredigend resultaat is 
verkregen. In de dagelijkse psychiatrische praktijk zijn benzo diazepinen belangrijke middelen 
voor het - wederom tijdelijk - bestrijden van agitatie of opwindingstoestanden in het kader van 
een manische of psychotische episode. Bij depressieve stoornissen kunnen benzodiazepinen 
geïndiceerd zijn als tijdelijk adjuvans bij het starten van anti depressiva om het angstniveau 
enigszins onder controle te houden. 
Een belangrijke omissie in het onderzoek naar de the-
rapeutische effecten zijn langetermijnonderzoeken , 
omdat bij langdurig gebruik van benzodiazepinen tole-
rantie optreedt. Tolerantie wordt gedefinieerd als een 
verminderd effect bij eenzelfde dosering of het nodig 
hebben van een hogere dosering om eenzelfde effect te 
bereiken . Of tolerantie optreedt, en hoe snel en in welke 
mate, verschilt voor elk van de effecten van benzodia-
zepinen. Tolerantie treedt het eerste en in de sterkste 
mate op voor de sedatieve effecten, en pas later en in 
mindere mate voor de anxiolytische werking. 
In tegenstelling tot deze richtlijnen gebruikt 2 tot 3% 
van de bevolking in de westerse wereld langdurig ben-
zodiazepinen. Benzodiazepinen behoren hiermee tot de 
meest voorgeschreven geneesmiddelen in de westerse 
wereld. 
Rebound- en onttrekkingssymptomen (zie tabel 6.3-12) 
treden vooral op aan het einde van de behandeling en 
duren gemiddeld tot twee weken na het staken . \. 

Bij de helft van alle langdurig 
benzodiazepinegebruikers is sprake van 
een onderliggende psychiatrische stoornis, 
en bij 1 op de 5 zelfs van stoornissen in 
meer dan één diagnostische categorie. 
Onder langdurig benzodiazepinegebruikers 
heeft de groep van de angststoornissen 
de hoogste prevalentie (19%}, gevolgd 
door stemmingsstoornissen (18%), slaap-
waakstoornissen (16%), stoornissen in en door 
het gebruik van psychoactieve stoffen (11%) 
en somatisch-symptoomstoornissen (8%) . 
In een Canadees bevolkingsonderzoek met 
65-plussers bleek 9,8% van alle deelnemers 
die een benzodiazepine hadden gebruikt in het 
afgelopen jaar aan criteria voor verslaving te 
voldoen . Vertaald naar langdurig gebruikers zal 
naar schatting l op de 5 langdurig gebruikers 
als verslaafd kunnen worden bestempeld . 
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Tabel 6.3.12 Benzodiazepinenonttrekking ssymptomen 

Frequentie Symptomen 
Meest voorkomend - Slapeloosheid 

- Angstgevoelens 

- Prikkelbaar, gejaagd of onrustig gevoel 

- Spierspanning 

- Spiertrekkingen 

- Tremor 

- Hartkloppingen 

- Hoofdpijn 

Minder frequent - Diarree 
- Duizeligheid 

- Overgevoeligheid voor licht , geluid en aanraking 

- Prikkelingen , brandend gevoel van de huid 

- Interesseverlies, somberheid 

- Concentratiestoornissen 

- Misselijkheid 
- Depersonalisatie , derealisatie 

- Eetlustverlie s 

- Wazig zien 
- Vermoeidheid , sloomheid 

Zeldzaam - Epileptische insulten 
- Verwardheid 

- Wanen 

- Hallucinaties 

Van rebound spreek je als na het staken de oorspronkelijke klachten in heviger mate terugko-
men . Daarnaast lijkt een aantal onttrekkingssymptomen op de symptomen waarvoor benzodia -
zepinen juist worden voorgeschreven . Het gevaar bestaat dat de patiënt tijdelijke rebound- en 
onttrekkingsklachten interpreteert als een terugkeer van de oorspronkelijke aandoening en het 
benzodiazepinegebruik herstart. Of er daadwerkelijk sprake is van terugval , kan bepaald worden 
als een patiënt meer dan twee weken benzodiazepinevrij is . Bij ongewenst langdurig gebruik is 
geprotocolleerde dosisreductie een goede optie : het onder begeleiding stapsgewijs verlagen van 
de dosering in de loop van enkele weken. De mogelijkheden benzodiazepineonttrekkingssymp-
tomen te onderdrukken met andere psychofarmaca tijdens deze stapsgewijze dosisreductie , is 
beperkt. Eventueel is omzetting op een equivalente dosering van een benzodiazepine met een 
lange halfwaardetijd te overwegen om onttrekkingssymptomen te beperken . 

2.6 Middelen bij verslaving 
De middelgerelateerde en verslavingsstoornissen worden in twee groepen onderverdeeld: 
- stoornissen in het gebruik van een middel ; 
- stoornissen door een middel/medicatie : intoxicatie , onttrekkingssyndroom en andere psychi-

atrische stoornissen door een middel/medicatie (bijvoorbeeld psychoti sche of stemmings-
stoornissen) . 

Neurobiologische behandelingen pakken beide probleemgebied en aan : zowel de verslaving in 
engere zin als de behandeling van de gevolgen door het gebruik van de verslavende stoffen 
(voornamelijk intoxicatie en onttrekking). 
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Behandeling van intoxicatie en onttrekking 
Bij intoxicatie - met mogelijk letale overdosering - wordt de farmacologische behandeling 
bepaald door het neurochemische profiel van het gebruikte middel. Vaak is de behandeling 
alleen bedoeld om de symptomen te bestrijden . Alleen bij de intoxicatie van opioïden of ben-
zodiazepinen kun je een specifiek antidotum (antagonist) gebruiken: respectievelijk naloxon 
(µ-opioïde-receptorantagonist) of flumazenil (GABAA-antagonist). 
Onttrekking kan zeer heftig verlopen en potentieel 
gevaarlijke symptomen uitlokken (insult, delirium) . 
Bij het onttrekkingssyndroom van alcohol, benzodia-
zepinen en gammahydroxyboterzuur (GHB) gebruik 
je langwerkende benzodiazepinen (GABAA-agonisten) . 
Daarnaast geeft onttrekking van deze GABA'erge produc-

Om de onttrekk ing vlotter te laten verlopen , kun 
je t ijdelijk en in afbouw een agoni stisch product 
gebruiken . Ook hier hangt de keuze dus af van 
het neurochemi sche profie l van het gebruikte 
middel. 

ten aanleiding tot overmatige , door het glutamaatsys- '"-----------------~ 
teem gestuurde hyperexcitatie , waardoor epileptische insulten kunnen ontstaan. Bijkomende 
behandeling met anti-epileptica (vermindering van door glutamaat gemedieerde neurotrans-
missie en bevordering van GABA'erge neurotransmissie) kan nuttig zijn bij de behandeling van 
onttrekking . 
GHB geeft vaak zeer heftige onttrekkingssymptomen die soms onvoldoende met een GABAA-ago-
nist kunnen worden behandeld. De GABA8-agonist baclofen of GHB zelf in afbouw kunnen dan 
overwogen worden. 
Bij het tabaksonttrekkingssyndroom kun je volledige nicotinereceptoragonisten (nicotinever -
vangproducten zoals pleisters , spray of kauwtabletten) of partiële nicotinereceptoragonisten 
(varenicline) gebruiken . Bij opioïdeverslaving gebruik je ook volledige agonisten (methadon) of 
partiële agonisten (buprenorfine) van de µ-opioïdenreceptor. Voor andere verslavende middelen 
zijn geen specifieke vervangende agonisten voorhanden . 

Behandeling van verslaving 
Bij verslaving hebben neurobiologische behandelingen twee doelen . 
r De neurobiologische processen beïnvloeden die aan de basis liggen van het voortzetten van 

verslavingsgedrag. Je behandelt het verslavingsproces zelf, en niet het specifieke middel 
waaraan iemand verslaafd is door de hedonische en zelfregulatiesystemen te beïnvloeden. 

2 Substitutie waarbij je de patiënt langdurig met een agonist behandelt. Het opioïdenrecep-
torsysteem speelt een belangrijke rol bij het aansturen van hedonische ontregeling bij ver-
slavingsprocessen . Blokkeren (antagoneren) van dit systeem kan een remmende werking 
hebben: zowel voor het directe hedonische effect van drugs- of alcoholgebruik, als voor het 
ontstaan van subjectieve hunkering (craving) (bijvoorbeeld in respons op stimulatie door 
prikkels). 

Er is evidentie dat µ-opioïde-receptorantagonisten gebruikt kunnen worden bij de behandeling 
van alcoholverslaving (naltrexon, nalmefene) , heroïneverslaving (naltrexon) en de gokstoornis 
(naltrexon) . Disulfiram moduleert hedonische effecten ook, zowel door een direct effect bij 
alcoholgebruik als door het beïnvloeden van de dopamineafbraak (inhibitie van ~-hydroxylase) . 
Antagonisme van centrale glutamaterge activiteit heeft effect bij de behandeling van stoornis-
sen in het gebruik van alcohol (acamprosaat , topiramaat) en cocaïne (topiramaat). Er zijn ook 
indicaties dat acetylcysteïne , als glutamaatantagonist , een rol kan spelen bij de behandeling van 
verschillende soorten verslaving. Bij patiënten met een hardnekkige verslaving die er niet in sla-
gen om abstinentie te bereiken, kun je overwegen een vervangend agonistisch product te geven 
dat minder gevaarlijk is en/of helpt om minder een gebruikerslevensstijl te moeten leiden. 
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De meeste evidentie hiervoor is opgebouwd voor patiënten met een heroïneverslaving. Metha-
don, buprenorfine of een combinatie van buprenorfine met naltrexon kunnen langdurig als 
onderhoud gebruikt worden (µ-opioïdenagonisme) . Bij patiënten die met deze middelen nog 
niet stabiel worden, kun je overwegen om te behandelen met heroïne op medisch recept. Sub-
stitutie met stimulantia bij gebruikers van amfetamine of cocaïne heeft nog geen consistente 
bevindingen opgeleverd . Nicotinevervangproducten zoals de e-sigaret hebben mogelijk waarde. 

2.7 Psychostimulantia 
Noradrenaline en dopamine zijn het best onderzocht bij stoornissen in de aandachtsregulatie . 
Psychostimulantia zijn middelen die de transmissie van deze centrale catecholaminen bevor-
deren. Aandachtsdeficiëntie, zoals bij de aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (ADHD) , 

wordt geassocieerd met een afgenomen dopamine- en noradrenalinetransmissie in de pre-
frontale cortex, terwijl arousal wordt beschouwd als een toestand met toegenomen dopamine-
en noradrenalinetransmissie . Maar het is belangrijk om te beseffen dat deze transmitters de 
aandacht maar tot zekere hoogte beïnvloeden en dat overstimulatie eveneens neurocognitieve 
symptomen geeft. 
Methylfenidaat blokkeert de heropname van dopamine en noradrenaline en stimuleert de 
afgifte van dopamine aan de presynaptische dopamineneuroneinden . 
Bijwerkingen treden bij 30% van de gebruikers op en zijn bij ro% van de patiënten aanleiding 

----------------..., om de behandeling te staken. De belangrijkste bijwer-
Methylfenidaat lijkt in farmacologische eigen- kingen zijn slapeloosheid , hoofdpijn , rusteloosheid , agi-
schappen op amfetaminen en valt daarom tatie , zweten en hartkloppingen . Methylfenidaat is een 
volledig onder de bepalingen van de Opiumwet. relatief kortwerkend preparaat met een halfwaardetijd 

van 2 tot 3 uur, wat betekent dat dit middel 3-4 keer per 
dag moet worden gegeven. Er zijn daarom ook preparaten op de markt gebracht met geregu-
leerde afgifte van methylfenidaat die slechts r keer per dag hoeven te worden ingenomen en 
daarmee de compliance bevorderen . Dexamfetamine , het rechtsdraaiende isomeer van amfe-
tamine, heeft met methylfenidaat vergelijkbare farmacologische eigenschappen , maar werkt 
gemiddeld 4 tot 24 uur. Hierdoor hoeft dexamfetamine slechts r of 2 keer per dag gedoseerd te 
worden. 
Modafinil heeft eveneens een centraal stimulerende werking door alfa r-postsynaptische eigen-
schappen. Voor de werkzaamheid van modafinil is wel een specifieke centrale alfa r-adrenerge 
tonus nodig , maar het middel bindt niet aan cerebrale alfareceptoren. De bijwerkingen bij 
modafinil lijken over het algemeen wat lichter dan die van methylfenidaat, vooral zouden min-
der agitatie en slaapproblemen optreden. Hoewel atomoxetine formeel geen psychostimulan-
tium is maar een noradrenalineheropnameremmer , wordt het toch hier genoemd omdat dit 
geneesmiddel uitsluitend is geregistreerd voor de behandeling van ADHD . Het is een optie wan-
neer behandeling met methylfenidaat onvoldoende soelaas biedt. Hierbij moet worden opge-
merkt dat werkzaamheid en veiligheid op lange termijn nog onvoldoende onderzocht zijn . 
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3 Niet-farmacologische behandelingen 

Niet-farmacologische vormen van neurobiologische behandeling zijn elektroconvulsieve thera-
pie {EcT) (figuur 6.3.2), lichttherapie (figuur 6.3.3), transcraniële magnetische stimulatie (figuur 
6.3-4), diepe-hersenstimulatie (figuur 6 .3.5) en neurochirurgische interventies (figuur 6.3.7). 

3.1 Elektroconvulsieve therapie (ECT) 
Elektroconvulsieve therapie {EcT) wordt in de volksmond 
ook wel elektroshockbehandeling genoemd. De wer-
king van ECT berust op het veroorzaken van een gegene-
raliseerd insult met behulp van elektriciteit. Maar hoe 
een dergelijk insult vervolgens ingrijpt op depressieve 
stoornissen of andere psychiatrische stoornissen is niet 
bekend. Het is aangetoond in zowel dier- als humaan 

Elektroconvulsieve therapie {ECT} is de effectief-
ste behandeling voor de depressieve stoornis 
en kan levensreddend zijn bij patiënten met 
een depress ieve stoorn is die vocht en voeding 
we igeren , en bij kataton ie . 

experimenteel onderzoek dat ECT leidt tot een verhoogde expressie van neuronale groeifactoren, 
in het bijzond er brain-derived neurotrophic factor (BDNF). Een belangrijke hypothese is dat ECT 
door stimulatie van de expressie van neuronale groeifactoren zowel de neurogenese (uitgroei 
nieuwe neuronen) als de synaptogenese (verbindingen tussen neuronen) in bepaalde hersen-
gebieden stimuleert. 
De elektrische stimulus wordt toegediend door twee elektroden op het hoofd van de patiënt te 
plaatsen en met stroom een epileptisch insult te induceren. De patiënt ondergaat een lichte 
narcose gecombineerd met spierverslapping om de motorische uiting van het insult te dempen. 
De behandeling vindt plaats in een frequentie van tweemaal per week. Gemiddeld is een aantal 
van twaalf tot achttien behandelingen nodig. 
Door de narcose, de spierverslapping en de geavanceerde ECT-apparatuur is ECT een veilige 
behandeling geworden , die effectief is bij depressieve stoornissen , psychosespectrumstoornis-
sen, letale katatonie en het maligne neurolepticasyndroom. Bij letale katatonie en het maligne 
neurolepticasyndroom kan ECT zelfs levensreddend zijn. EcT is effectief bij ongeveer 60% van 
de therapieresistente patiënten met een depressieve stoornis. Het is de behandeling van eerste 
keus bij levensbedreigende situaties zoals bij patiënten met een depressieve stoornis die voe-
ding en vocht weigeren en bij andere aandoeningen zoals katatonie . De effectiviteit bij deze 
groep die niet eerder voor de depressiviteit behandeld is, is veel hoger (tot 90%). 

Figuur 6.3.2 Elektroconvulsieve therapie (ECT) 

Bro n: www.um cg. nl 

' 
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Figuur 6.3.3 Lichttherapie 

Bron: www.seqinetic.com 

De belangrijkste bijwerkingen zijn een tijdelijke retrograde en anterograde amnesie , hoofdpijn , 
spierpijn en misselijkheid . De mate waarin de geheugenklachten optreden , is sterk gerelateerd 
aan de hoogte van de stimulus in verhouding tot de benodigde insultdrempel (de hoeveelheid 
toegediende energie om een motorisch insult van minstens twintig seconden op te wekken) 
en de plaats waar de elektroden worden bevestigd . Voor de plaatsing van de elektroden kun je 
kiezen tussen unilaterale toediening (elektrodeplaatsing aan de rechterkant van het hoofd) of 
bilaterale plaatsing , waarbij je de elektrode op beide slapen bevestigt. De effectiviteit van bila-
terale ECT is waarschijnlijk groter dan die van unilaterale ECT. Bij unilaterale toediening is een 
hogere stimulusintensiteit vereist (in verhouding tot de insultdrempel) om een vergelijkbaar 
therapeutisch effect te bewerkstelligen; unilaterale ECT leidt tot minder cognitieve bijwerkingen . 
De laatste jaren wordt ook wel bifrontale ECT toegepast , maar het is vooralsnog niet duidelijk of 
deze elektrodeplaatsing voordelen biedt ten opzichte van de andere toedieningsvormen. 

3.2 Lichttherapie 
De belangrijkste indicaties voor lichttherapie zijn de depressieve stoornissen met seizoenspa-
troon en de circadianeritme-slaap-waakstoornissen. 

De seizoensgebonden depressieve stoornis 
Iemand heeft een depressieve stoornis met seizoenspatroon als de depressie-episoden nage-
noeg jaarlijks in het najaar en/of de winter terugkeren en in het voorjaar geheel verdwijnen. 
De beste resultaten worden bereikt bij een sterke lichtintensiteit van IO.ooo lux gedurende 

r------------------., circa 30 minuten. Meestal wordt toediening in de och-
Ongeveer 50 tot 80% van de patiënten die 
leiden aan een seizoensgebonden depressieve 
stoornis, reageert goed op lichttherapie . Het 
werkingsmechanisme blijft onbekend. Wel is 
bekend dat bestraling van de retina essentieel 
is. 

tenduren aanbevolen om de melatonineproductie direct 
te onderdrukken bij het opstaan en om energieker te 
dag te beginnen. Wanneer alleen naar stemming wordt 
gekeken, blijkt het effect van lichttherapie nauwelijks 
samen te hangen met het tijdstip van toediening . Een 

./ belangrijker aspect van timing is het moment in het sei-________________ _,, 
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zoen. Het is bekend dat preventieve toediening niet effectief is. Wel is gebleken dat hoe eerder je 
start na het ontstaan van de symptomen, hoe beter effect je kunt verwachten. Een behandelduur 
van 5-7 dagen leidt in het algemeen tot een goed behandelresultaat en voorkomt terugval later 
in datzelfde jaar. 
Lichttherapie wordt in het algemeen als een onschuldige behandeling gezien en tegenwoordig 
zijn speciale lichtbakken voor iedereen te koop . De meest beschreven bijwerkingen van lichtthe-
rapie zijn misselijkheid, vermoeide ogen , agitatie en bij toediening in de avond problemen met 
inslapen . Om schade aan de retina te voorkomen door chronische blootstelling van uv-straling, 
wordt dat deel van het lichtspectrum weggefilterd . Er zijn aanwijzingen dat langdurige bloot-
stelling aan licht in combinatie met psychofarmaca (vooral lithium) op termijn tot fotoreceptor-
schade kan leiden . 

Circadiane-ritme-slaap-waakstoomissen 
Het essentiële kenmerk van circadiane ritme -slaap-waakstoomissen is een aanhoudend of reci-
diverend patroon van slaap-waakstoornissen doordat het slaap-waakritme van de betrokkene 
niet overeenstemt met wat de omgeving vereist (bijvoorbeeld bij het type ploegendienst) of door 
zijn circadiane slaap-waakpatroon (bijvoorbeeld het type verlate slaapfase). Het circadiane ritme 
wordt gegenereerd in de suprachiasmatische kern in de hypothalamus. Voor modulatie van het 
circadiane ritme zijn vooral de niet-visuele fotoreceptoren in de ganglioncellen van de retina 
belangrijk. Deze bevatten het fotopigment melanopsine en zijn het gevoeligst voor blauw licht. 
De visuele fotoreceptoren (kegeltjes en staafjes) in de retina blijken wel enige - doch beduidend 
minder - invloed te hebben op dit proces. 
Het circadiane systeem blijkt het gevoeligst voor licht tijdens de neurobiologische nacht, wanneer 
mensen normaliter slapen , en het minst gevoelig voor licht in de middag. Het tijdstip van toedie-
ning van lichttherapie voor circadiane ritme-slaap-waakstoornissen is derhalve heel belangrijk. 
Blootstelling aan licht met een intensiteit van r.ooo lux of meer in de ochtend zet de circadiane 
pacemaker (de biologische klok) naar een vroeger tijdstip , blootstelling aan dergelijk licht in de 
avond zet de pacemaker op een later tijdstip . Het gebruik van lichttherapie kan rationeel zijn 
voor alle circadiane ritme-slaap-waakstoornissen. Maar de overtuigendste onderzoeksresultaten 
zijn gevonden voor de meest voorkomende slaap-waakstoornis uit deze groep , namelijk het type 
verlate slaapfase . Om het circadiane ritme bij deze slaap-waakstoornis te vervroegen, moet licht-
therapie in de ochtend toegepast worden , wat nogal eens stuit op problemen met de compliance. 

3.3 Transcraniële magnetische stimulatie 

Chris Baeken 

Transcraniële magnetische stimulatie (TMS) is een rela-
tief nieuwe neurostimulatietechniek die het experimen-
tele stadium is ontgroeid en steeds meer ingang vindt 
als behandeling van verschillende neuropsychiatrische 
stoornissen . 
Het werkingsmechanisme van TMS is gebaseerd op de 
wet van Ampère en de wet van Faraday. 

r 
In 1985 merkte de Engelse ingenieur Barker 
op dat hij door elektromagnetische stimulatie 
van de motorische cortex bij proefpersonen 
spierbewegingen kon uitlokken. Hierna ging 
men verder experimenteren doo r patiënten met 
epilepsie , tinnitus en chronische pijn met TMS te 
behandelen. Onderzoekers merkten dat er een 
zeker anti depressief effect was. Op dit moment 
wordt TMS buiten de neurologie onderzocht 
op effectiviteit bij verschillende psychiatrische 
stoorn issen. 
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\. 

r De wet van Ampère: door een elektrische wisselstroom in de stimulatiespoel die geplaatst 
wordt ter hoogte van de schedelhuid , wordt een elektromagnetisch veld opgewekt. 

2 De wet van Faraday: door het wisselende magnetische veld dat vrij door de schedel passeert, 
wordt een secundaire elektrische stroom opgewekt ter hoogte van de cortex gelegen onder 
de spoel. 

Bij een TMs-procedure is de patiënt bij bewustzijn. Afhankelijk van het type stoornis en het 
soort spoel dat je gebruikt, wordt een specifiek, focaal gedeelte van de neocortex gestimuleerd of 
geïnhibeerd. Aangezien de penetratie van het elektromagnetische veld slechts maximaal enkele 
centimeters bedraagt, wordt in het algemeen alleen de oppervlakkige neocortex direct beïn-
vloed. Dieper gelegen hersengebieden worden dus slechts indirect beïnvloed. Afhankelijk van 
de gebruikte frequentie activeert of inhibeert tms de neocortex. Als de tms-pulsen repetitief en 
ritmisch worden toegediend , spreek je van repetitieve TMS (rrMs). 

Repetitieve TMS is het best op effectiviteit onderzocht bij de depressieve stoornis . Het gebruik 
van hoogfrequente ITMS ter hoogte van de linker dorsolaterale prefrontale cortex (DLPFc ) oflaag-
frequente stimulatie van de rechter DLPFC geven vergelijkbare klinische resultaten . Gecombi-
neerd met een medicamenteuze behandeling is er mogelijk een additief effect. In de klinische 
praktijk bestaat enige variatie in het aantal voorgestelde dagelijkse sessies (ro tot 30) en het 
aantal stimuli per sessie (120 tot 3.000). Voorspellende kenmerken voor een goed therapie-

Repetitieve tms is niet geïndiceerd bij de 
bipolaire stoornissen, noch tijdens een mani-
sche, noch tijdens een depressie-episode: 
omdat er tot op heden te weinig onderzoek naar 
de effectiviteit is gedaan. Voor zover onderzocht 
lijkt rtms bij bipolaire stoornissen geen manie 
uit te lokken. Bij de angststoornissen is er wei-
nig evidentie dat angstklachten daadwerkelijk 
verminderen . Voor de obsessieve-compulsieve 
stoornis zijn initiële resultaten niet eenduidig, 
maar nieuwe stimulatietargets ter hoogte van 
de supplementaire motor ische hersenschors 
lijken veelbelovend . Bij de posttraumati-
sche-stressstoornis bestaat er evidentie dat 
rtms prefrontaal toegepast een positieve invloed 
heeft op de angstbelevingen en het vermijdings-
gedrag. 

resultaat zijn: een depressieve stoornis die minder dan 
een jaar duurt, volwassen zijn en jonger dan 65 jaar, 
en een beperkte mate van medicatieresistentie hebben 
(hoogstens twee mislukte farmacologische trials, al of 
niet gecombineerd met psychotherapie). De ernst van 
de depressieve stoornis is geen duidelijke voorspeller 
van respons . 
Wanneer iemand succesvol heeft gereageerd op ITMS, 
kan wekelijks of eenmaal per twee weken onderhouds-
behandeling gegeven worden met vervolgsessies al dan 
niet in combinatie met farmacotherapie . Onderhouds-
behandeling met rrMs lijkt een terugval in het jaar na 
een acute kuur te kunnen verminderen , maar duidelijke 
richtlijnen hiervoor ontbreken vooralsnog. Waarom 
rrMs-behandeling geen blijvend klinisch effect heeft, is 
niet bekend. Bij een dreigende terugval kan opnieuw 
intensieve rrMs-behandeling worden aangeboden. 
Bij aanhoudende auditieve hallucinaties ondanks 

behandeling met antipsychotica wordt bij patiënten met een psychosespectrumstoornis laag-
frequente ITMS toegepast ter hoogte van de linker cortex temporoparietalis. Deze behandeling 
is nog experimenteel van karakter . Er zijn over de behandeling van negatieve symptomen van 
schizofrenie tegenstrijdige resultaten gepubliceerd over hoogfrequente ITMS ter hoogte van de 
linker dorsolaterale prefrontale cortex. 
Vrijwel al dit onderzoek is uitgevoerd met stimulatiespoelen die alleen de neocortex , en niet de 
diepere hersenstructuren beïnvloeden . Maar de laatste jaren zijn er speciale spoelen ontwikkeld 
die 'diepe ' hersenstimulatie met rrMs toelaten . Het is nog onbekend of deze techniek zal resul-
teren in betere behandelresultaten . 
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Figuur 6.3.4 Transcraniële magnetische stimulatie 
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Visuele weergave van de inductie van elektrische stromen in de hersenen (zwarte pijlen ) door de magnetische pulsen 

(rood / roze) door middel van de spoel die boven het hoofd wordt aangebracht. 

Bron figuur links : Figuur overgenomen en aangepast van Rothwell (Ridding & Rothwell , 2007) Bron: brainclinics / rtms-

nederland.nl 

Bron figuur rechts: wikiHow 

Als rekening wordt gehouden met richtlijnen over de stimulatiefrequentie , de intensiteit, de 
duur en het interval tussen stimulatieperioden, is ITMS een veilige procedure. Tot een derde 
van de patiënten ervaart voorbijgaande hoofdpijn. Hoewel erg zeldzaam (<r%), is uitlokking 
van een epileptisch insult de belangrijkste complicatie. Voorzichtigheid is daarom geboden 
bij patiënten met een epilepsiediagnose, met mensen die krampdrempelverlagende farmaca 
gebruiken, een voorgeschiedenis van neurochirurgische ingrepen hebben, of dragers zijn van 
pacemakers of andere elektronische implantaten. Binnenoorprothesen, metalen voorwerpen of 
magnetische objecten in de hersenen, en medicatiepompen vormen een contra -indicatie, zeker 
wanneer ze zich in de buurt van het hoofd bevinden . Daarom vormen heup- of knieprothe-
sen geen probleem. Zwangerschap is een relatieve contra -indicatie, omdat er momenteel geen 
structureel humaan onder zoek uitgevoerd is dat het effect van ITMS op de foetus onderzocht 
heeft. 
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3.4 Diepe-hersenstimulatie 

Martijn Figee 

Diepe-hersenstimulatie (deep brain stimulation: DBs) is een behandeltechniek waarbij hersenac-
tiviteit met elektriciteit wordt beïnvloed via geïmplanteerde hersenelektroden en een infracla-
viculaire neurostimulator (figuur 6-3-5). 
De neurostimulator kan van buiten af worden geprogrammeerd op voltage (meestal tussen de 

,,.----------------.., 2 en de 6 volt), frequentie(> roo hertz) en pulsbreedte. 

\. 

Sinds eind jaren tachtig zijn wereldwijd meer 
dan 120.000 patiënten met de ziekte van Park-
inson behandeld met diepe-hersenstimulatie, 
terwijl er slechts enkele honderden geïmplan-
teerde patiënten met een psychiatrische stoor-
nis zijn. Dit verschil zou mogelijk verklaard 
kunnen worden doordat de psychiatrische toe-
passing van diepe-hersenstimulatie lange tijd 
meer ethische bezwaren opriep en meer vrees 
bestond voor averechtse effecten op emoties en 
gedrag. ,, 

Elke hersenelektrode heeft doorgaans vier contactpun-
ten, die afzonderlijk kunnen worden gestimuleerd 
zodat het anatomische bereik van het stimulatiegebied 
kan worden aangepast . Het optimaal instellen van alle 
stimulatieparameters kan enkele weken tot maanden 
na de implantatie in beslag nemen. 
Diepe-hersenstimulatie wordt inmiddels toegepast als 
reguliere behandeling bij de therapieresistente obses-
sieve-compulsieve stoornis (ocs) en experimenteel bij 
de stoornis van Gilles de la Tourette, de depressieve 
stoornis, en verslavingen. 

Figuur 6.3.5 Diepe-hersenstimulatie door linkszijdig infraclaviculair geïmplanteerde 
neurostimulator verbonden met bilaterale hersenelektroden 

Linkszijdig infraclavicu lair geïmplanteerde neurostimulator die verbonden is met bilaterale hersenelektroden. Het 

doelgebied van de hersenelektroden is in dit voorbeeld de nucleus accumbens (groen) , waarbij de elektrode door de 

capsula interna tussen de nucleus caudatus en putamen loopt (st riatum , rood). Verder is zichtbaar de hippocampus 

(blauw) met aan het uiteinde de amygdala (lichtgeel) en achter het striatum de thalamus (lichtgeel) 
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Werkingsmechanisme 
Diepe-hersenstimulatie geeft zowel inhibitoire als excitatoire veranderingen in en rond het sti-
mulatiegebied en is waarschijnlijk uiteindelijk effectief doordat hoogfrequente stroom patholo-
gische activiteit overschrijft binnen relevante hersennetwerken. Diepe-hersenstimulatie voor de 
ziekte van Parkinson verlaagt bijvoorbeeld pathologische hyperconnectiviteit binnen het moto-
rische netwerk (tussen de nucleus subthalamicus en de motorische schors , zie figuur 6.3.6 ), 
terwijl diepe-hersenstimulatie voor de obsessieve -compulsi eve stoornis hyperconnectiviteit ver-
laagt in het frontostriatale motivationele netwerk (tussen het ventrale striatum en de mediale 
prefrontaalschor s). Verondersteld wordt dat diepe-hersenstimulatie hiermee de normale func-
tie van motorisch e, cognitieve en affectieve hersenn etwerken kan herstellen . 

Obsessieve-compulsieve stoornis 
De obsessieve-compul sieve stoornis (ocs) was eind jaren negentig de eerste psychiatrisch e 
stoorni s waarvoor diepe-her senstimulatie werd uitgeprob eerd, omdat de obse ssieve-compul -
sieve stoornis geassocieerd is met hyperactiviteit in het corticostri atothalamocortical e circuit 
(csTc). Het doelgebied waar de diepe-her senstimulatie -elektrode geplaatst wordt , ligt dan ook 
altijd binnen dit csTc-circuit, namelijk de capsula int erna , de nucleus accumb ens en de nucl eus 
subthalamicu s. 

Figuur 6.3.6 Vermoedelijke werkingsmechanisme van diepe-hersenstimulatie 

OBS in ventrale striatum voor OCS OBS in nucleus subthalamicus voor Parkinson 

Striatum 
(n . caudatus, 
putamen & 
n. accumbens) 

Nucleus 
subthalamicus 

Globus Globus 
pallidum int. pallidum ext. 

OBS; deep brain stimulation (diepe-hersenstimulatie) OCS: obsessieve-compulsieve stoornis. 

Schematische weergave van het verm oedelijke werkingsmechanisme van diepe-hersenst imulatie bij: 

Substantia 
nigra 

(1) de obsessie ve-compulsie ve stoornis (OCS): stimulat ie van het ventrale striatum en capsula interna normaliseert 

hyperconne cti viteit tu ssen het ventrale str iatum en de medi ale prefrontaalschors (gele pij l) ; 

(2) de ziekte van Parkinson : stimulatie van de nucleu s subthalami cus (STN) normaliseert hyperconnect ivi teit tu ssen de 

STN en de motor ische schor s 
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r 

Van de patiënten met de obsessieve-compulsieve stoornis reageert ro% onvoldoende op ade-
quate behandeling met antidepressiva en cognitieve gedragstherapie (zie hoofdstuk 12) en komt 

Een onderzoek in het Academisch Medisch 
Centrum (amc) in Amsterdam liet zien dat bij 
de obsessieve-compulsieve stoornis diepe-her-
senstimulatie van de nucleus accumbens en 
de capsula interna significant effectiever is dan 
placebostimulatie . Bijna 60% van de patiën-
ten respondeerde na 8 maanden diepe-her-
senstimulatie (72% daling op de Yale-Brown 
Obsessive Compulsive Scale: y-bocs), terwijl 
de dwangklachten na 21 maanden diepe-her-
senstimulatie voor de gehele groep afnamen 
met gemiddeld 52% (17,5 punten op de y-bocs). 
Ook aanwezige angst- en depressies ymptomen 
verbeterden significant. Toevoeging van cogni-
tieve gedragstherapie na optimalisatie van de 
stimulatieparameters gaf een extra verbetering 
van compulsies . 

Depressieve stoornis 

daarmee in aanmerking voor diepe-hersenstimulatie. 
Bij ongeveer 60% van deze therapieresistente patiënten 
is diepe-hersenstimulatie effectief. Bij deze patiënten 
nemen de dwangsymptomen door diepe-hersenstimu-
latie af met meer dan 35%. 
Opvallend is dat het optimale effect van diepe-hersen-
stimulatie voor de obsessieve-compulsieve stoornis 
enkele maanden tot soms wel een jaar op zich kan laten 
wachten, terwijl vermindering van tremor of rigiditeit 
bij diepe-hersenstimulatie voor de ziekte van Parkinson 
vaak al op de operatietafel geobserveerd kan worden. 
Dit verschil komt doordat psychiatrische veranderin-
gen lastiger objectiveerbaar zijn . Bovendien beïnvloedt 
diepe-hersenstimulatie voor de obsessieve-compulsieve 
stoornis vermoedelijk primair stemming , angst en 
obsessies waardoor pas met aanvullende gedragsthera-
pie vermijding en langdurig gewoontegedrag kunnen 
worden doorbroken. 

Naar schatting 15% van alle patiënten met een chronische depressieve stoornis reageert onvol-
doende op psychotherapie , medicatie en elektroconvulsieve therapie (Eet). Naast transcraniële 
magnetische stimulatie (r Ms) wordt voor deze groep experimenteel ook diepe-hersenstimulatie 
toegepast. Onderzochte doelgebieden voor de depressieve stoornis zijn onder andere de capsula 
interna en het ventrale striatum . Diepe-hersenstimulatie in deze doelgebieden verbetert name-
lijk de comorbide depressieve stoornis bij patiënten met een obsessieve-compulsieve stoornis . 
Deze gebieden maken deel uit van het motivationele netwerk dat betrokken is bij anhedonie 
(zie hoofdstuk 3.3, paragraaf 13). Diepe-hersenstimulatie is effectief bij ongeveer 50% van de 
therapieresistente depressiepatiënten . 

Stoornis van Gilles de la Tourette 
Net als de obsessieve-compulsieve stoornis (ocs) kent de stoornis van Gilles de la Tourette een 
relatief heldere pathofysiologie met consistente afwijkingen in sensorimotorische en limbische 
hersennetwerken waarbinnen neurochirurgie effectief kan zijn. Relatief veel verschillende doel-
gebieden van diepe-hersenstimulatie zijn geprobeerd voor de stoornis van Gilles de la Tourette , 
namelijk gebieden betrokken bij motoriek (thalamus, globus pallidus en nucleus subthalami-
cus) en motivatie (nucleus accumbens en capsula interna). Bij patiënten met ernstige Gilles de 
la Tourette die niet reageren op minstens twee klassieke en een atypisch antipsychoticum, geeft 
diepe -hersenstimulatie symptoomverbeteringen van gemiddeld 50% gemeten op een ernst-
schaal voor tics , waarbij de respons afhankelijk van het doelgebied varieert van 14% tot 78%. 

Verslaving 
Diepe-hersenstimulatie is een beloftevolle behandeling voor verslaving door de goed gedefi-
nieerde hersenafwijkingen van verslaving en de positieve effecten van diepe-hersenstimulatie 
in diermodellen voor verslaving . Bovendien verbetert diepe-hersenstimulatie verslavingsgedrag 
bij sommige patiënten met de obsessieve-compulsieve stoornis (ocs), een depressieve stoornis, 
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en de ziekte van Parkinson . Diepe-hersenstimulatie van de nucleus accumbens , een structuur 
die een belangrijke rol speelt bij motivatie en beloningen, geeft inderdaad verbetering van alco-
hol- en heroïneverslaving in gevalsbeschrijvingen. 

Bijwerkingen 
Diepe-hersenstimulatie geeft ongeveer 1-2% risico op operatiegebonden intracerebrale bloedin-
gen of wondinfecties , maar heeft verder relatief weinig bijwerkingen . Wel worden regelmatig 
tijdens het instellen voorbijgaande hypomane of impulsieve symptomen gezien . Ook worden 
lichte woordvindstoornissen , vergeetachtigheid en lagere scores op visuele plannings - en geheu-
gentaken gevonden, zonder dat dit overigens het dagelijkse functioneren lijkt te beperken . 

Operatie 
De implantatie van de elektroden en neurostimulator wordt steeds vaker onder volledige anes-
thesie uitgevoerd. Maar neurochirurgen kunnen ook ervoor kiezen de operatie met lokale anes-
thesie uit te voeren, zodat zij tijdens de procedure het effect van stimulatie op bijvoorbeeld 
tremor kunnen evalueren, maar zij ook kunnen controleren op eventuele complicaties . 

3.5 Neurochirurgische interventies 

Loes Gabriëls 

Neurochirurgische interventies voor psychiatrische stoornissen (vroeger psychochirurgie 
genoemd) zijn een vorm van functionele neurochirurgie . In een nauwkeurig bepaald hersen -
gebied en/of hersencircuit beïnvloedt je de hersenactiviteit en het bijhorende functioneren en 
disfunctioneren , ter verbetering of herstel van patholo-
gische functies op het vlak van denken , voelen , en han-
delen . Dit kan door er ofwel een stereotactisch geplaatste 
laesie te veroorzaken , ofwel door in die regio elektrische 
pulsen toe te dienen via in de hersenen geplaatste elek-
troden zoals bij diepe-hersenstimulatie . 
Neuropsychiater Walter Freeman en neurochirurg 
James Watts (Verenigde Staten) pasten deze techniek 
van de lobotomie aan en ontwikkelden de tran sorbitale 
frontale lobotomie . Deze onzorgvuldige ingreep werd 
in 1940-1950 veelvuldig uitgevoerd voor ond er andere 
schizofrenie , de depressieve stoornis , manieën , angst , 
de obsessieve-compulsi eve stoornis en agressie . Selec-
tiecriteria waren vrijwel niet gedefinieerd en de effecti-

r 
Neurochirurgische behandelin g van psychia-
tr ische stoorn issen heeft een contro versiële 
voorgeschiedenis die teru ggaat op de oudheid . 
Schedelboringen gebeurden reeds in 5100 vC 
en in geschriften van 1500 voor Christ us zij n 
er al vermeld ingen over trepanati e voor het 
verlichten van neurop sychiatri sche symptom en. 
De Portugese neuroloog Egas Moniz 
publiceerde in 1936 zijn bevinding en over 
lobot omieën en leukotom ieën en int roduceerde 
de term psychoch irurgie . Hij ontving hiervoo r in 
1949 de Nobelpr ijs . 

viteit van de behandeling werd wetenschappelijk weinig gedocum enteerd . De context van een 
tijdskader waarin het lot van patiënten met psychiatrische aandoeningen door gebrek aan behan-
delopties ellendig was, mag niet als rechtvaardiging gelden voor deze donkere periode uit de 
geschiedenis van de psychiatrie . Enerzijds door de ontwikkeling van psychofarmaca , and erzijd s 
door het documenteren van ongewenste effecten (onder andere postoperatieve karakterveran-
dering en met apathie of disinhibitie , en cognitieve symptomen van het frontalekwabsyndroom) 
verdween deze praktijk. De vroegere , ruwe , lobotomie- en leukotomie-ingrepen verschillen 
zeer sterk van de huidige stereotactische neurochirurgie. Door de ontwikkeling van de nieuwe 
beeldvormende technieken en stereotactische methoden wordt een zeer selectieve laesie in een 
gespecifieerde hersengebied gemaakt met een nauwkeurigheid van 1 mm . Recentelijk verwor-
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Figuur 6.3.7 Doelregio 's van irreversibele stereotactische neurochirurgische ingrepen bij de 
therapieresistente obsessieve-compuls ieve stoornis 

1: subcaudatustractotomie; 2 : limbische leukotomie ; 3: anterieure capsulotomie; 4: cingulotomie. 

Sagittale sectie van de hersenen met aanduiding van de doelregio 's van de irreversi bele stereotactische 

neurochirurgische ingrepen toegepast bij een therapiere sistente obsessieve-compulsieve stoornis. 

ven inzichten in het neurobiologische correlaat van psychiatrische stoornissen ondersteunen de 
keuze van het hersengebied dat wordt beïnvloed . De indicatiestelling wordt strikt gedefinieerd 
tot (tot op heden) zeer ernstige en therapieresistente vormen van angststoornissen , de obsessie-
ve-compulsieve stoornis en bstemmingsstoornissen , en worden besproken in zelfregulerende , 
onafhankelijke, multidisciplinaire commissies . 
Bij stereotaxie wordt een kader (als basis van een coördinatenstelsel) op het hoofd van de patiënt 
gefixeerd, waarna beeldvorming van de hersenen met het kader ter plaatse plaatsvindt. De coör-
dinaten van de gekozen hersenregio , en het te volgen traject door de hersenen worden individu-
eel, per patiënt berekend. Wereldwijd worden bij de therapieresistente obsessieve -compulsieve 
stoornis (ocs) momenteel vier laesieprocedures gevolgd: subcaudatustractotomie, anterieure 
cingulotomie, limbische leukotomie , en anterieure capsulotomie (zie figuur 6.3.7). 
Deze verschillende technieken zijn slechts in een beperkt aantal effectonderzoeken en steeds 

r--------------------"' met een relatief klein aantal patiënten bestudeerd , waar-
De veroorzaakte laesies in de hersenen zijn 
onomkeerbaar , wat een pluspunt is bij een 
goed effect op de te bestrijden symptomen, 
maar ongunstig is bij het optreden van 
irreversibele bijwerkingen zoals toegenomen 
apathie en amotivatie, en het ontstaan van 
urine-incontinentie en epilepsie. De in paragraaf 
3-4 besproken diepe-hersenstimulatie (deep 
brain stimulation: oss) als reversibele techniek 
vormt een oplossing voor deze irreversibele 
bijwerkingen van neurochirurgie. 

door succespercentages van deze ingrepen onderling 
moeilijk vergelijkbaar zijn . Bij deze vier laesieproce-
dures wordt het bij de obsessieve-compulsieve stoornis 
hyperactieve corticostriatothalamecorticale circuit op 
steeds een andere plaats gedeeltelijk onderbroken , met 
als doel de hyperactiviteit van het circuit te normalise-
ren . Na de operatie volgt vaak een periode van inten-
sieve cognitieve gedragstherapie. Het doel van de cogni-
tieve gedragstherapie is, net als na het implanteren van 
elektroden bij diepe-hersenstimulatie , om de patiënt te 
leren zijn dwangsymptomen te reduceren , om de pati-
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ent te activeren, om hem te leren zijn leven opnieuw zinvol in te vullen, en om hem een actieve 
levensstijl aan te leren. 
De meeste neurochirurgische operaties vinden plaats onder sedatie en lokale anesthesie. De 
keuze hiervoor is afhankelijk van het centrum en de toegepaste techniek. Sommige neurochi-
rurgen opereren onder sedatie, waarbij de patiënt niet beademd, maar wel sterk gesedeerd is, en 
al dan niet slaapt maar wekbaar is, zodat tijdens de procedure op cruciale momenten neurologi-
sche evaluatie mogelijk is. Andere neurochirurgen voeren de ingreep volledig onder anesthesie 
uit (dus met beademing). 

4 Toekomstige ontwikkelingen 

De technische vooruitgang leidt in toenemende mate tot een vervaging van de grenzen tussen 
psychotherapie en neurobiologische behandelprincipes. Twee voorbeelden hiervan zijn de virtu-
al-reality-exposuretherapie en neurofeedbacktraining. In geval van virtual-realitytherapie krijgt 
de patiënt een driedimensionale virtual-realitybril op waardoor de omgeving van de patiënt 
gemanipuleerd kan worden. Hierdoor kan zeer gradueel en gecontroleerd worden geoefend. 
Momenteel wordt niet alleen virtuele exposure bij angststoornissen onderzocht , maar bijvoor-
beeld ook voor het uitdagen van paranoïde denkpatronen bij psychosespectrumstoornissen. 
Neurofeedbacktraining, ook wel eeg-biofeedbacktraining genoemd, is een therapie waarbij de 
hersengolven via een eeg worden omgezet in beelden, geluiden of trillingen. Met behulp van 
deze terugkoppeling kun je via operante conditionering de eigen hersenactiviteit beïnvloeden. 
Zo kun je bijvoorbeeld oefenen om bepaalde frequenties omhoog of omlaag te brengen (spe-
cifieke corticale gebieden stimuleren of remmen), of om de activiteit in twee hersengebieden 
in een specifieke verhouding op elkaar af te stemmen (coherentietraining). Inmiddels worden 
positieve effecten geclaimd bij ADHD en wordt dit voor andere stoornissen, waaronder de depres-
sieve stoornis, nader onderzocht. 
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Samenvatting 
- Het doel van psychotherapie is om mensen bij te staan in het veranderen van hun cognitieve, 

affectieve, conatieve en interpersoonlijke functioneren en /of in het veranderen van hun persoons-
kenmerken . 

- Er zijn vier grote stromingen te ondersche iden in de psychotherapie (de referentiekaders) : (1) 
psychodynamische psychotherapie , (2) cognit ieve gedragstherapie , (3) cliëntgerichte experiëntiële 
therapie en (4) systeemtherapie . De laatste tijd worden deze stromingen ook wel geïntegreerd in 
nieuwe behandelvormen en andersom. 

- Psychotherapie dient in eerste instantie voor klachten die passen bij bstemmingsstoornissen, 
angststoornissen , obsessieve -compulsieve en verwante stoornissen , psychotrauma- en stressor-
gerelateerde stoornissen, eetstoornissen, en persoonlijkheidsstoornissen . 

- Psychotherapie is gecontra-indiceerd bij somatische aandoeningen die de klachten veroorzaken 
of in stand houden, wanneer iemand actueel ernstig wordt ondermijnd door zware levensomstan-
digheden, bij overmatig gebruik van genotmiddelen, en bij vastzitten in een juridische procedure 
waarbij de klachten een belangrijke rol spelen . Patiënten die willen starten met psychotherapie , 
moeten zelf actief aan het werk en daartoe gemotiveerd zijn. 

- De therapeutische relatie levert een wezenlijke bijdrage aan het psychotherapieresultaat , onafhan-
kelijk van de specifieke aard van de behandeling. In de therapeutische relatie worden onderschei-
den: de werkrelatie, de reële relatie en de overdrachtsrelatie. 

- Je spreekt van een overdrachtsrelatie wanneer automatische verwachtingen , door vroegere en 
zeker ook vroegkinderlijke ervaringen , de relatie met de therapeut vertekenen. Onder tegenover-
dracht versta je onbewuste reactie van de therapeut , vertrekkende vanuit zijn eigen onbewuste 
conflicten of gevoeligheden , op de overdracht van de patiënt. Via zelfreflectie probeert de thera-
peut zijn tegenoverdracht en de betekenis daarvan in de relatie met de patiënt te begrijpen . 

- Alle psychotherapiemodellen hebben tot doel het (zelf)bewustzijn en de (zelf)reflectie te vergro-
ten . Twee processen zijn hierbij van groot belang: emotieregulatie en -exploratie. Reflecteren is 
namelijk pas mogelijk bij een adequate emotieregulatie : bij te heftige of te weinig voelbare emo-
ties lukt het niet om te denken over wat je voelt. 

Inleiding 

Er zijn meerdere manieren waarop mensen met psychische problemen verlichting van hun 
klachten kunnen vinden . De meest voor de hand liggende manier is om steun en advies te 
zoeken bij naasten. Je kunt ook lezen over de moeilijkheden waar je mee kampt en welke oplos-
singen daarvoor zijn , op internet of in het grote aanbod van toegankelijk geschreven boeken . 
En natuurlijk kun je ook hulp zoeken bij een psychotherapeut. Je spreekt van psychotherapie 
wanneer er sprake is van een voornamelijk interpersoonlijke behandeling die gebaseerd is op 
een psychologische theorie en die wordt uitgevoerd door een daartoe opgeleide behandelaar. 
De behandelaar past op deskundige wijze klinische method en en attitudes toe die gebaseerd 
zijn op algemeen aanvaarde en wetenschappelijk onderbouwde psychologische principes. Het 
doel is om mensen bij te staan in het veranderen van hun cognitieve , affectieve, conatieve en 
interpersoonlijke functioneren en/of van hun persoonskenmerken; en dit in de richting die de 
betrokkenen - de patiënt of het patiëntsysteem en de therapeut- in onderling overleg, wenselijk 
achten . De behandeling is aang epast aan de problematiek en de mogelijkhed en van de patiënt. 
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2 Ontwikkeling en onderzoek psychotherapie 

2.1 Ontwikkeling 
De westerse hedendaagse psychotherapie heeft zich met de psychoanalyse in het begin van 
de twintigste eeuw ontwikkeld (door Sigmund Freud: 1856-1939). De psychoanalyse bleef tot 
ongeveer 1960 een dominante invloed uitoefenen binnen de psychotherapie. De aandacht voor 
het belang van vroegkinderlijke levenservaringen , verdrongen innerlijke conflicten, onbewuste 
motivatie, weerstanden en afweermechanismen heeft de psychotherapie aan deze psychothera-
peutische stroming te danken. Daarnaast werden vanaf de jaren twintig van de twintigste eeuw 
procedures ontwikkeld gebaseerd op inzichten uit de experimentele psychologie , meer bepaald 
de klassieke (door Ivan Pavlov: 1849-1936) en operante (door Burrhus Skinner, 1904-1990) 
conditionering . Maar de invloed ervan op de psychotherapie kwam pas voluit op gang vanaf 
1958 met een publicatie van Joseph Wolpe (1915-1997) over systematische desensitisatie. Vanaf 
dan werden deze leertheoretische benaderingen voor gedragsverandering , de gedragstherapie, 
zeer invloedrijk. 
In de jaren zeventig ontstond een tweede stroming, de cognitieve therapie uit de gedragsthe-
rapie , als correctie op het ingeperkte focus van de gedragstherapie op gedrag ten koste van 
cognities (een psychologische term voor 'wat iemand denkt'). Albert Ellis (1913-2007) en Aaron 
Beek (1921) zijn de twee belangrijke grondleggers van deze benadering . Sinds de jaren zeventig 
is de cognitieve (gedrags)therapie invloedrijk geworden, zowel in de klinische praktijk als in het 
onderzoek. De psychoanalyse en de cognitieve gedragstherapie ontwikkelden hun inzichten 
conform het medische model : zij omschrijven een behandeling voor een specifieke stoornis , 
bieden een wetenschappelijk gebaseerde verklaring , en beschrijven het veronderstelde veran-
deringsmechanisme en therapeutische interventies of procedures die specifiek zijn voor de 
behandeling van die specifieke stoornis. 
Een derde psychotherapeutische stroming ontwikkelde zich na de Tweede Wereldoorlog , een 
periode die gekenmerkt was door pogingen tot zingeving aan de gruwelen van de oorlog . Geïn-
spireerd door het werk van humanistische filosofen als Kierkegaard , Husserl en Heidegger ont-
wikkelden zich verschillende therapievormen binnen deze 'derde kracht' . Deze therapievormen 
hebben een aantal kenmerken gemeen : 
- een fenomenologisch perspectief: gericht op het niet-beoordelend begrijpen van de bewuste 

innerlijke belevingswereld van de patiënt ; 
- de aanname dat de mens gericht is op groei en zelfverwerkelijking ; 
- de aanname dat de mens in staat is tot zelfbeschikking ; 
- respect en aanvaarding voor ieder individu , ongeacht zijn gedrag . 
Carl Rogers (1902-1987), de grondlegger van de cliëntgerichte therapie (1940) beschreef hoe 
de zelfhelende mogelijkheden van de patiënt , gebaseerd op een aangeboren positieve zelfrea-
lisatietendens , binnen een respectvolle , warme , aanvaardende en empathische therapeutische 
relatie tot ontwikkeling komen en tot persoonlijkheidsverandering leiden . De humanistische 
psychotherapieën zijn niet gebaseerd op het medische model : zij gaan zeker in de beginja-
ren niet uit van specifieke behandelprocedures voor specifieke stoornissen . Wel beschrijft de 
cliëntgerichte psychotherapie gedetailleerd hoe verandering in therapie plaatsvindt en welke 
mechanismen hierbij een rol spelen . Met deze klemtoon op het bestuderen en beschrijven van 
hoe verandering tot stand komt, komt de aandacht te liggen op de werkzame therapeutische 
processen . Deze psychotherapeutische stroming bracht voor het eerst de kwaliteit van de thera-
peutische relatie als veranderingsmechanisme onder de aandacht. 
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Tot slot bracht de systeemtherapie als recentste richting een heel nieuw paradigma: een ver-
schuiving van het individu naar relaties. Vanuit verschillende hoeken groeide vanaf de jaren 
vijftig van de vorige eeuw stilaan het besef dat interacties tussen personen vaak aan de basis 
liggen van individuele problemen of psychiatrische stoornissen . Bijgevolg vormden relaties en 
interacties tussen personen het belangrijkste en primaire aangrijpingspunt tot verandering in 
therapie . De grote verdienste van systeemtherapie is dat naast individuen met problemen voort-
aan gezinsleden actief werden betrokken in therapie , zodat de gezinsstructuur en de gezinscom-
municatie , de onderlinge en intergenerationele dynamieken , in vivo konden worden veranderd . 

2.2 Psychotherapeutische referentiekaders 
De ontwikkeling van de psychotherapie heeft dus geleid tot vier hoofdstromingen oftewel refe-
rentiekaders : psychodynamische psychotherapie (ook wel psychoanalytische therapie genoemd) , 
cognitieve gedragstherapie , cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie, en systeemtherapie. 
Deze psychotherapeutische richtingen gelden als (wetenschappelijke) referentiekaders en niet 
als ideologieën. 

Psychodynamische psychotherapie 
De psychodynamische psychotherapie , ook wel psychoanalytische psychotherapie genoemd , 
houdt zich bezig met onbewuste drijfveren en remmingen : het deel van het psychische leven 
dat niet direct kenbaar is voor het bewustzijn. Daarbij spelen de ervaringen die in de (vroege) 
kindertijd zijn opgedaan, of ervaringen die in de kindertijd zijn gemist , een belangrijke rol 
omdat ze sterk bepalend zijn voor het huidige psychische functioneren . Vroeg aangeleerde 
patronen in het omgaan met emoties en onbewuste gevoels- en gewetensconflicten kunnen 
leiden tot psychisch lijden. Ook in de relatie tussen therapeut en patiënt kunnen deze onbe-
wuste patronen en conflicten zichtbaar worden (dat heet overdracht) en voor de patiënt kenbaar 
gemaakt , waardoor ze minder vanzelfsprekend en daardoor beter hanteerbaar worden. In zo'n 
geval spreek je van een overdrachtsgerichte therapie. De psychodynamischepsychotherapie 
kent verscheidene vormen , variërend van steunend-structurerend tot inzichtgevend of over-
drachtsgericht , van kort tot lang durend tot de (klassieke) int ensieve bankanalyse. 

Cognitieve gedragstherapie 
Cognitieve gedragstherapie heeft als uitganspunt dat klachten en problemen in belangrijk e 
mate kunnen worden verklaard uit en worden onderhouden door oude en nieuwe bewuste en 
onbewuste leerervaringen. De invloed van die leerervaringen komt onder andere tot uitdruk-
king in de wijze waarop je denkt , voelt en doet. In de therapie ligt de nadruk op het beïnvloeden 
van deze leerervaringen voor zover die deel uitmaken van ontstaan en voortbestaan van de psy-
chische problemen . Door het formuleren van heldere doelen kan de therapie voortdurend wor-
den geëvalueerd en waar nodig worden bijgesteld . In de therapie gebruik je zowel binnen als 
tussen de sessies opdrachten en gerichte oefeningen . De meeste behandelingen nemen tussen 
de IO en 25 zittingen in beslag . Het komt ook voor dat behandelingen korter oflanger duren . 

Cliëntgerichte experiëntiële therapie 
In de cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie houd je je bezig met de persoonlijke belevings-
wereld: de lichamelijk gevoelde wijze waarop de persoon de interactie met de wereld , de eigen 
situaties en anderen voelt en betekenis geeft. De affectieve betekenisverlening wordt gekleurd 
door vroegere ervaringen en door de impliciete emotieschema 's die de patiënt op basis van 
die ervaringen heeft ontwikkeld . De cliëntgerichte therapeut biedt een veilige relatie , geken-
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merkt door empathie, acceptatie en authenticiteit: de zogeheten rogeriaanse (naar grond legger 
Rogers) attitu des, waarbinnen de cliënt de ruimte krijgt en gestimuleerd wordt om zijn eigen 
innerlijke werel d te exploreren en aldus zijn eigen gezon de groeikrachten kan mobi liseren. 
De aanvankelijk non- directieve exploratieve psychotherapie werd uitge breid me t proces direc-
tieve vormen en interventies, die actief en directief de rigide of vervormen de belevingen u itda-
gen . Die rigide of vervormen de belevingen worden ook wel gestagneer de emo tionele verwer-
kings processen genoemd . De nieuwe directieve interventies en therapievormen hadden tot doel 
om een gezon dere belevingswijze te faciliteren en vervormende onderliggende emotieschema 's 
te transformeren. 

Systeemtherapie 
Systeemtherapeuten gaan ervan uit dat psychische klachten nooit op zichzelf staan maar dat 
er altijd invloed is van en naar de sociale omgeving. Systeemtherapeuten bekijken en bewer-
ken psychische problemen daarom in hun relationele, sociale en culturele context: het sys-
teem waarvan mensen deel uit maken . In de therapie kunnen cliënten zich bewust worden 
van mogelijke betekenissen van hun klachten in relaties , van onderlinge reacties op elkaar, en 
begrijpen welke invloed zij op anderen hebben en omgekeerd. 
Individue le problemen kunnen een aanleiding voor systeemtherapie zijn , net zoals problemen 
in (delen van) het sociale systeem , bijvoorbeeld de partnerrelatie of het gezin in zijn geheel. 
Systeemtherapeuten betrekken belangrijke anderen direct of indirect bij de therapie . De thera-
peut gaat een werkrelatie aan met alle betrokkenen . Dat vergt veel oog voor de diversiteit aan 
werkelijkheden , perspectieven en posities in een systeem . 

2.3 Onderzoek 
Met de ontwikkeling van de cliëntgerichte psychotherapie en de gedragstherapie nam ook het 
onderzoek in de psychotherapie een hoge vlucht. In tegenstelling tot Freud die zich, conform 
de onderzoeksmethoden in de medische wereld van zijn tijd, baseerde op klinische bevin-
dingen volgens gevalsstudies , ging Rogers als eerste 
in de jaren vijftig de psychotherapeutische processen 
direct observeren door transcripten van bandopnamen 
van de sessies te bestuderen. Met dit procesonderzoek 
bestudeerde hij rechtstreeks het in-therapiegedrag van 
therapeuten en patiënten . Op basis hiervan ontwikkelde 
hij hypothesen over de werkzaamheid van de therapie , 
die hij dan ging toetsen. Hij deed proces -uitkomston-
derzoek naar bijvoorbeeld de vraag of er een correlatie 
bestaat tussen het niveau van empathie van de thera-
peut en het effect van de behandeling. 
De evolutie naar empirisch ondersteunde behandelin-
gen had ook een aantal nadelen . De klemtoon kwam 
sterk te liggen op het verlichten of wegnemen van 
symptomen , waarbij de spirituele , existentiële, culturele 
en persoonsdimensies die psychologisch functione-
ren mede kleuren , uit het oog raakten. En een aantal 
algemene factoren die de effectiviteit van elke thera-
pie bepalen (de zogeheten common factors) , zoals de 
persoonlijke kenmerken van de therapeut en van de 

Vanaf de jaren zestig van vorige eeuw werd de 
randomized controlled trial (rct) in de gedrags-
therapie toegepast . In een eerste fase lag de 
klemtoon op de vraag: 'Werkt psychot herapie? ' 
Men toonde in dit uitkomstonderzoek aan 
dat psychotherap ie werkt in verge lijking met 
'geen behandeling ' en placebo-controlecondi-
ties. Daarna verschoof het onderwerp van het 
onderzoek naar de vraag welke psychotherapie 
het beste voor welke stoornis werkt. Om dit 
te kunnen onderzoeken moest een behande -
ling gestandaardiseerd worden . Dit was de 
aanleiding voor het ontwikkelen van behandel-
protocollen voor specifieke stoornissen , die 
via rct's onderzocht werden . Vooral binnen de 
cognitieve en gedragstherapeutische behande-
lingen werden evidence-based behandelingen 
ontwikkeld, maar de laatste decenn ia zijn er 
ook vanuit de andere psychotherapiemodellen 
geprotocolleerde behandelingen beschre ven. 
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De therapeutische situatie en de therapeutische 
relatie creëren voor de patiënt de gelegenheid 
om nieuwe ervaringen op te doen die oude 
negatieve of beperkende ervaringen die in 
emotieschema 's zijn vastgelegd , tegenspreken . 
Deze nieuwe ervaringen bieden een correctie 
voor de oude negatieve ervaringen. Bijvoor-
beeld: iemand heeft in zijn jeugd geleerd dat 
het niet veilig was en zelfs afgestraft werd om 
zijn noden, behoeften en emoties kenbaar 
te maken . Hij leert vo lledig in functie van de 
noden van anderen te leven. In de therapiesitu-
atie ervaart hij dat dit juist verwelkomd word . 

therapeutische relatie , de hoop en de verwachtingen van 
de patiënt, de eigen werkzaamheid van de patiënt , en 
correctieve emotionele ervaringen , zagen de empiristen 
niet als wezenlijke ingrediënten van de psychotherapie . 
Maar evidence-based practice is niet gelijk te stellen met 
uitsluitend empirisch ondersteunde behandelingen , 
ook niet bij psychotherapie . Evidence-based practice 
houdt in: integratie van het beste beschikbare onder-
zoek met klinische expertise, binnen de context van 
patiëntkenmerken (zoals de cultuur en de voorkeuren 
van de patiënt), om gefundeerde beslissingen te kunnen 
nemen over individuele zorg. 
De laatst e tijd worden de therapievormen genoemd in 
paragraaf 2.2 (de psychotherapeutische referentieka-

ders) , geïntegreerd in nieuwe behandelvormen , en andersom . De klinische realiteit is immers 
vaak zeer complex en gevarieerd , waardoor geen enkele behandelvorm afzonderlijk voldoende 
is om alle problemen op te lossen . In de cognitieve gedragstherapie worden psychodynamische, 
systemische , cliëntgericht-experiëntiële interventies en mindfulnessoefeningen uit de oosterse 
religieuze traditie geïncorporeerd, en omgekeerd hebben psychodynamische , systemische en 
experiëntiële behandelvormen elementen zoals relaxatietechnieken en huiswerkopdrachten 
overgenomen uit de cognitieve gedragstherapie . Soms kun je spreken van een verregaande 
integratie, zoals bij systemische cognitieve gedragstherapie in de behandeling van depressieve 
stoornissen . Daarmee wordt de klemtoon verlegd van één behandelmethode volgens een onder-
liggende theorie (zoals de leertheorie), naar de visie dat behandeling een combinatie faciliteert 
van werkzame emotionele , cognitieve en gedragsmatige veranderingsprocessen . Praktiseren-
dee psychotherapeuten werken vaak eclectisch of integratief : met als doel de beste zorg ver-
schaffen aan de individuele patiënt. 
Uit procesonderzoek dat het concrete handelen van therapeuten over verschillende theoreti-
sche stromingen heen onderzoekt , blijkt dat in de praktijk het verschil tussen de verschillende 
benaderingen minder uitgesproken is dan in de theorie . Procesonderzoek, dat het concrete 
in-therapiegedrag van therapeuten en patiënten ten opzichte van elkaar onderzoekt , werpt niet 
enkel meer licht op deze gemeenschappelijke factoren of processen , maar leidt ook tot een beter 
begrip van de kerndimensies van het behandelproc es in verschillende therapeutische stromin-
gen en behandelvormen. Na de hoge vlucht van de uitkomstonderzoek wordt de laatste jaren 
opnieuw meer geïnvesteerd in het proces -uitkomstonderzoek. 
Een nieuwe evolutie binnen het uitkomstonderzoek is het praktijk- of patiëntgeöriënteerd 
onderzoek en het aanwenden van de uitkomstmetingen bij de individuele patiënt om de behan-
deling te monitoren. Dit houdt in dat je op regelmatige tijdstippen in de behandeling de aard en 
de mate van veranderingen bij de patiënt meet. 
De recentste innovatie in de psychotherapie is e-mental health: via internet psychologische hulp 
beschikbaar maken en verlenen . Het aanbod kan gaan van informatie over behandelmogelijk-
heden en stoornissen en zelfhulpprogramma 's, tot daadwerkelijke psychotherapie. Bij gecom-
puteriseerde psychotherapie gaat het vooralsnog meestal om gedigitaliseerde cognitief-gedrags-
therapeutische behandelprotocollen, waarbij de patiënt via opdrachten een aantal stappen van 
een protocol doorloopt en hierop via e-mail feedback en ondersteuning krijgt van een professio-
nele behandelaar , al dan niet met toevoeging van een aantal face-to-facecontacten. 
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3 Indicatiestelling 

Meestal zoeken patiënten hulp wanneer zij lijden aan klachten als somberheid en paniek, of 
wanneer er zich belangrijke sociale en relationele problemen voordoen . Deze klachten kunnen 
'spontaan ' zijn ontstaan of omdat je emotioneel ontregeld bent geraakt door chronische moei-
lijkheden of door ernstige levensgebeurtenissen zoals een scheiding of ontslag van werk, of 
omdat je bijvoorbeeld het slachtoffer bent geworden van een ongeval, een geweldsmisdrijf of 
een natuurramp . 
Psychotherapie is in eerste instantie bedoeld voor aanmeldingsklachten in het kader van stem-
mingsstoornissen , angststoornissen, obsessieve-compulsieve stoornissen, traumagerelateerde 
stoornissen , eetstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen . Psychotherapie kan dan geïndi-
ceerd zijn mits er geen contra-indicaties zijn (zie tabel 6-4-1) zoals somatische aandoeningen 
die de klachten veroorzaken of in stand houden. Ook wanneer je actueel ernstig wordt onder-
mijnd door zware levensomstandigheden, is psychotherapie in engere zin gecontra-indiceerd 
en zijn interventies om de draaglast te verminderen primair aangewezen . Het doel kan dan zijn 
om een patiënt te helpen om zich te onttrekken aan een belastende omgeving met bijvoorbeeld 
fysiek en/of seksueel misbruik , om adequate huisvesting vinden , of over schuldsanering. Ook 
kan het overmatig gebruik van genotmiddelen , variërend van koffie tot cocaïne, een effectieve 
psycho- of farmacotherapeutische behandeling in de weg staan . Uit onderzoek blijkt ook dat 
patiënten die vastzitten in een juridische procedure waarbij de klachten een belangrijke rol spe-
len (bijvoorbeeld bij een arbeidsongeschiktheidsuitkering) door de secundaire ziektewinst over 
het algemeen geen goede prognose hebben voor psychotherapie . 

Tabel 6.4.1 Indicaties en contra-indicaties voor psychotherapie 

Uitgangspunt van Indicaties Contra-indicaties 
de therapie 
Klacht- of symp-

toomgericht 

Persoonsgericht 

- Vooral : 

- stemmingsstoornissen 

- Persisterende (extreem) belastende levensomstan-

digheden 

- angststoorni ssen - Somat ische aandoeningen die de klachten veroorza-

- obsessieve-compulsie ve en ken of onderhouden 

verwante stoornissen - Te ernstig syndroom (zoals psychose , of te ernstige 

- psychotrauma - en stressorge- affectieve symptomen) 

relateerde stoornissen - Prioriteit van andere problemen (zoals verslavingen) 

- eetstoornissen - Niet te bewerken secundaire ziektew inst 

- persoonlijkheidsstoornissen - Ongemotiveerd en niet te motiveren 

- Wanneer: 

- persoonlijk heidsp ath olog ie 

op de voorgrond staat ; en: 

- de betro kkende dat onder-

kent ; en: 

- daarvoor behandelin g wil 

- Geen consensus over aanpak 

- Als bij ' Klacht- of symptoomger icht ' 

- Syndro omp athologie d ie eerst aandacht beho eft 

- Niet in te perken act ing-oul' ' zoals suïcidal ite it , waar-

door de ther apeut te vaak ing repen in het externe 

milieu *'' moet doen en er geen psychoth erapeuti sch 

proces op gang kan kome n 

;, act ing-out: oncontro leerbaar agressie f of destruc t ief gedrag 

""' ingrepen in het externe mil ieu: ingre pen in de buitenwere ld van de patiënt, bijvoorbee ld beveiligende acties 

ondernemen door opna me of door onderbrengen in isoleercel 
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Tot slot moet een patiënt in een psychotherapie ook zelf actief aan het werk en daartoe moet hij 
wel te motiveren zijn . Sommige patiënten verwachten alleen leefadviezen en vinden dat genoeg; 
anderen voelen zich gedwongen door bijvoorbeeld hun partner of hun verzekeringsarts, en bij 
deze patiënten gaat het erover dat zij ook een intrinsieke motivatie kunnen ontwikkelen . Bij 
ernstige psychische klachten kan worden gestart met een farmacotherapeutische behandeling, 
die later gecombineerd kan worden met een psychotherapeutische. 
Psychotherapie kan ook geïndiceerd zijn voor persoonlijkheidsproblemen die leiden tot klach-
ten en verschijnselen of relatieproblemen. Veel patiënten met een bipolaire of depressieve 
stoornis of een angststoornis hebben ook een (predisponerende, onderhoudende) persoonlijk-
heidsstoornis . Dat maakt dat behandelaren nogal eens een indicatie voor een persoonsgerichte 
behandeling zien. Maar een persoonsgerichte behandeling is in die gevallen alleen geïndiceerd 
wanneer de patiënt niet alleen zelf onderkent dat er sprake is van persoonlijkheidsproblema-
tiek, maar ook voor die problematiek behandeling wil. 
Psychotherapie verloopt meestal individueel, maar kan ook in de vorm van groepstherapie wor-
den aangeboden . Bij groepstherapie kunnen gemakkelijker interpersoonlijke problemen aan de 
orde komen , omdat die zich ook in de groep zullen manifesteren. Daarnaast vinden patiënten 
vaak ook steun en waardering bij hun groepsgenoten , omdat zij met soortgelijke problemen 

Vroeger gold als basisregel dat het beste alle 
gezinsleden in therapie worden betrokken. 
Tegenwoordig worden alleen die personen 
die in belangrijke mate betrokken zijn bij de 
patiënt, samen met de patiënt uitgenodigd 
voor de sessies. Meestal betreft het de partner, 
de ouders of de kinderen, maar het kan soms 
ook gaan om andere fami lieleden (oom, tante , 
grootouder) of belangrijke personen van de 
school, de peergroep of de lokale gemeenschap. 
Gezinstherapeutische sessies, eventueel in 
groepen van meerdere gezinnen, of sessies spe-
cifiek voor kinderen van patiënten met psych ia-
trische aandoeningen worden vaak parallel aan 
de individuele psychotherapie van de patiënt 
zelf aangeboden om de copingsmechanismen 
en communicatievaardigheden van gezinsleden 
te ondersteunen. 

worstelen , maar daar soms ook al oplossingen voor heb-
ben gevonden . Een ander voordeel van groepstherapie 
is dat met behulp van deze methodiek meer patiënten 
tegelijkertijd kunnen worden behandeld door een of 
twee therapeuten . 
Behalve groepstherapie is ook de systeemtherapie een 
alternatief voor de individuele therapie. Bij de sys-
teemtherapie zijn tegelijkertijd meerdere mensen uit de 
leefsituatie van de patiënt betrokken . Afhankelijk van 
de deelnemers wordt dan dikwijls gesproken van een 
partnerrelatie - of gezinstherapie . Een partnerrelatie- of 
een gezinstherapie is geïndiceerd bij hoofdzakelijk rela-
tionele problemen tussen partners en tussen ouders en 
kinderen , en wanneer het vermoeden bestaat dat gezins-
relaties de psychische klachten van een patiënt mede 
uitlokken of bestendigen (bijvoorbeeld complementair 
gedrag van een partner, dat een obsessieve-compulsieve 
stoornis van de patiënt in stand houdt) . 

4 Algemene psychotherapieprincipes 

De therapeutische relatie levert een wezenlijke bijdrage tot het psychotherapieresultaat, onaf-
hankelijk van de specifieke aard van de behandeling. In de therapeutische relatie kunnen we 
verschillende componenten onderscheiden : de werkrelatie , de reële relatie en de overdrachtsre-
latie, die onderling verweven zijn en elkaar wederzijds beïnvloeden . Behandelingen verschillen 
in de wijze waarop ze deze componenten therapeutisch hanteren en inzetten , maar het doel is: 
verandering tot stand te brengen. 
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4.1 De werkrelatie 
In de psychotherapie is het belangrijk dat de patiënt binnen en buiten de therapie-uren bereid 
is dat te doen en te laten wat het herstel bevordert. In psychotherapie wordt van de patiënt 
een actieve bijdrage verwacht. In gezamenlijk overleg worden daarom 'op maat' en voor zover 
nodig afspraken gemaakt over bijvoorbeeld naar de sessies komen, huiswerk maken, overmatig 
middelengebruik beperken, en eetbuien of vormen van automutilatie . Omdat het vaak over 
een leefpatroon gaat, kost het sommige patiënten soms veel moeite om aan dergelijke rand-
voorwaarden te voldoen en hebben zij daartoe wel enige bemoediging van psychotherapeut en 
hun naasten nodig. Naarmate het om sterker ontregelend gedrag gaat, zoals suïcidaliteit, des te 
meer ligt het voor de hand dat het bespreken van deze ,.-----------------"' 
randvoorwaarden gebeurt samen met patiënt en zijn 
naasten . Maar soms wil het niet voldoende lukken en 
dan is een psychotherapie in engere zin niet mogelijk. 
Psychotherapie berust dus op shared decision. makin.g: 
dwangpsychotherapie bestaat niet. De basis voor elke 
vorm van psychotherapie is dus een goede werkrelatie , 
ook wel werkalliantie genoemd. Aan de werkalliantie 
worden drie aspecten onderscheiden: overeenstem-
ming over het doel van de therapie , overeenstemming 
over de aard van de therapie of de werkwijze , en tot slot 
de ervaren band tussen patiënt en therapeut. 
Voor de start van de therapie informeert de therapeut de 
patiënt over het verloop van de therapie (in.formed con.-
sent). Hij maakt de patiënt duidelijk hoe de therapie zal 
verlopen (bijvoorbeeld aantal sessies , duur en tijdstip), 

Vanaf het begin van de therapie is het belang-
rijk dat de patiënt en de therapeut duidelijk 
afspreken welke wederzijdse verwachtingen en 
doelstellingen ze hebben van de therapie. Werk-
bare doelen in therapie zijn meestal concreet 
en haalbaar, en sluiten aan bij de vraag van de 
patiënt . Doelen kunnen zijn: veranderingen in 
gedrag (' Ik wil geen 2 uur per dag besteden aan 
rituelen voordat ik kan gaan slapen') , in bele-
ving en/ of emot ionele gesteldheid (' Ik wil mij 
niet langer zo [angstig / alleen/ somber] voelen') , 
of in gedachten (' Ik wil niet steeds denken dat 
anderen mij beoordelen en te licht bevinden '). 
Soms wordt er gewerkt met een aantal kleinere 
tussendoelen . 

welke methode hij gaat gebruiken (bijvoorbeeld een behandeling met exposure in vivo bij een 
angststoornis met vermijdingsgedrag) , wat de grenzen van de therapie zijn (wat hij niet doet, 
of wat de afspraken zijn bij afwezigheid van de patiënt) , en wat zijn rationale is waarom hij 
bepaalde interventies wel of niet doet (bijvoorbeeld: angst wordt het best bestreden met gedo-
seerde angst bij exposure). 
Een goede werkrelatie met individuen , koppels en gezinnen blijkt bij diverse patiëntengroe-
pen en diverse psychotherapievormen consistent geassocieerd te zijn met een betere behandel-
uitkomst. Wanneer de werkrelatie op een of meerdere van de drie aspecten problematisch is , 
belemmert dat een succesvol beloop van de therapie. Het is de taak van de therapeut om dat aan 
de orde te stellen om de therapie weer vlot te kunnen trekken . 

4.2 Reële relatie, therapeutische band en dialoog creëren 
De reële relatie is de realistische perceptie en interpretatie van (het gedrag van) de ander. De 
therapeutische kwaliteit van de reële relatie wordt bepaald door de (1) mate waarin de patiënt 
zich empathisch begrepen en (2) positief aanvaard voelt door een (3) authentiek aanwezige en 
betrokken therapeut. Vooral de empathische betrokkenheid van de therapeut is de consistentste 
voorspeller voor de uitkomst van de therapie. Empathie is een complex proces waarbij de empa-
thiserende persoon zich cognitief en affectief verplaatst in de innerlijke belevingswereld van de 
ander: de wereld zien , begrijpen en aanvoelen door de ogen van de ander . De onvoorwaardelijke 
acceptatie van de belevingen van de patiënt (maar daarom nog niet van diens gedrag) en de 
warme betrokkenheid is de tweede kernattitude. Ten derde is de therapeut authentiek aanwezig: 
de therapeut heeft inzicht in zijn eigen belevingsstroom en is bereid hierover transparant te zijn 
in het contact met de patiënt wanneer dit het proces van de patiënt ten goede komt. Een authen-

., 
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Opvallend is de gel ijkenis met de ouderlijke atti-
tudes die een veilige hechting bij het kind faci-
literen. We mogen er dan ook van uitgaan dat 
de reële therapeutische relatie de ontwikkeling 
van een cognitief-affectief schema van veilige 
hechting bevordert. In de cliëntgericht-experiën-
tiële en overdrachtsgerichte psychodynamische 
psychotherapie wordt de therapeutische relatie 
expliciet gebruikt om veranderingen in de emo-
tieschema 's (zie hoofdstuk 3-4, paragraaf 4.2) 
te bewerkstelligen. 

tieke therap eut wordt ervaren als veilig, betrouwbaar en 
'uit één stuk '. 
Deze attitudes maken de therapeut tot een betrouwbare 
gezel bij het exploratieproces waarin de patiënt zich 
begeeft . Binnen een dergelijk contact voelt de patiënt 
zich veilig, erkend , bevestigd en gewaardeerd als per-
soon . Een dergelijke relatie verlicht gevoelens van een-
zaamheid en vervreemding , en helpt de ander om zijn 
emoties te reguleren . Een dergelijke relatie vormt het 
th erapeutische klimaat waarbinnen exploratie , verdie-
ping , (zelf)confrontatie , duidingen en inzicht , veran-
deren van eigen interpretaties, percepties , emoties en 
gedrag mogelijk zijn. 

'-

4.3 Overdrachtsrelatie 
Je spreekt van een overdrachtsrelatie wanneer automatische verwachtingen door vroegere en 
zeker ook vroegkinderlijke ervaringen de relatie met een ander vertekenen, onder andere de 
relatie met therapeut. Overdracht is een van de belangrijkste begrippen uit de theorie en de 
praktijk van de psychoanalyse (psychodynamische therapie) . In de inzichtgevende , overdrachts-
gerichte psychoanalytische psychotherapie wordt het duiden en doorwerken van de overdracht 
als een van de belangrijke therapeutische processen gezien . Duiden is het helder krijgen van de 
onbewuste betekenis - vaak conflicterende verlangens , wensen en onderliggende emoties - van 
iemands denken , voelen en doen ; duiden wordt ook wel interpretatie genoemd. 
Tegenoverdracht werd aanvankelijk door Freud benoemd als de onbewuste reactie van de the-
rapeut - vanuit zijn eigen onbewuste conflicten of gevoeligheden - op de overdracht van de 
patiënt. Tegenoverdracht was oor-spronkelijk iets wat je moest tegengaan , of onder controle 
moest houden . Later werd dit begrip uitgebreid naar alle gevoelsreacties van de therapeut , en 
tegenwoordig zien we tegenoverdracht als een niet te vermijden fenomeen . 
Via zelfreflectie probeert de therapeut zijn tegenoverdracht en de betekenis daarvan in de relatie 
met de patiënt te begrijpen. In de tegenoverdracht kan een therapeut sterk meevoelen met de 
patiënt en hoe die kampt met zijn problemen. Je spreekt dan van een concordante tegenover-
dracht. Een concordante tegenoverdracht ondersteunt de empathie , maar heeft het risico van 
overbetrokkenheid bij de patiënt. Je spreekt van complementaire tegenoverdracht wanneer de 
tegenov erdracht meer bepaald wordt door een meegevoel met anderen dan de patiënt , zoals 

diens partner of ouders of de therapeut zelf. Bijvoor-
Tegenwoordig wordt tegenoverdracht gezien beeld wanneer een therapeut zich geïntimideerd voelt 

door een patiënt die zich afstandelijk en beoordelend 
opstelt. In dat geval bestaat het risico dat de therapeut 
onderbetrokken raakt bij de patiënt. 

als een belangrijke informatiebron om de de 
patiënt en zijn problemen te begrijpen . Het is 
immers een teken van de manier waarop de 
cognit ief-affectieve schema 's (zie hoofdstuk 
3-4) van patiënt en therapeut met elkaar reso-
neren. Het kunnen reflecteren over de eigen 
tegeno verdracht is noodzakel ijk om deze te 
kunnen dragen en verdragen, en die therapeu -
tisch te kunnen hanteren. Het doo rwerken van 
de overdrachtsrelatie kan een belangr ijke weg 
zijn om cognit ief-affectieve schema 's te veran-
deren. 

Overdrachts- en tegenoverdrachtsrelaties kunnen vari-
eren in intensiteit en inhoud wanneer verschillende 
deelnemers aanwezig zijn in therapie . Je kunt als thera-
peut ergernis voelen tegenover de vader en tegelijkertijd 
medelijden tegenover de zoon. Ook kunnen aanwezige 
relationele processen in de therapie in resonantie tre-
den met gelijkaardige gezinsprocessen uit het leven van 
de therapeut , vaak met over- of onderreactie van de the-
rapeut tot gevolg wanneer de therapeut die niet herkent. 
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Het zou bijvoorbeeld kunnen dat een therapeut die is opgegroeid in een gezin met veel con-
flicten , nauwelijks reageert op het voortdurende geruzie in de sessies dat elke therapeutische 
vooruitgang ondermijnt. 

4.4 De persoon van de therapeut 
Uit onderzoek blijkt overtuigend dat de persoon van de therapeut in belangrijke mate het resul-
taat van de therapie mede bepaalt. Men schat het effect van de persoon van de therapeut ver-
antwoordelijk voor 5% tot 9% van de uitkomstvariantie. Onderzoek laat zien dat het behan-
deleffect van psychotherapie dat toe te schrijven is aan de persoon van de therapeut, groter is 
dan het behandeleffect dat toe te schrijven is aan verschillen in behandelmodel. Dit betekent 
dat de persoon die de behandeling uitvoert, meer uitmaakt dan welke behandeling die persoon 
uitvoert. Therapieopleidingen besteden dan ook terecht aandacht aan de eigen ontwikkeling 
en de ontwikkeling van het empathische vermogen en de interpersoonlijke vaardigheden van 
de therapeut in opleiding, onder andere via leertherapie (de therapeut in opleiding gaat zelf in 
therapie vanwege de opleiding) . 

5 Conditioneren en deconditioneren 

Levende wezens hebben de eigenschap om de homeostase (de neiging om het inwendige 
evenwicht te handhaven) zo veel mogelijk automatisch te laten verlopen , dus zonder dat zij 
er extra energie aan hoeven te besteden. Dit gebeurt voor emotionele processen in belangrijke 
mate via onbewust verlopende conditioneringsprocessen in het secundair proces emotioneel 
systeem (zie hoofdstuk 3.4, paragraaf 4.2). Deze conditioneringsprocessen versterken gedra-
gingen waarmee je onlustgevoelens kunt vermijden of die gevoelens van behaaglijkheid doen 
toenemen, terwijl gedragingen met het tegenovergestelde effect juist worden verzwakt. Vooral 
emotioneel geladen , herhaalde ervaringen met sleutelfiguren , in de kindertijd en later, leiden 
door conditionering tot meer of minder flexibele en adequate coping- en afweermechanismen 
en meer of minder flexibele en adequate cognitief -affectieve schema 's over zichzelf en anderen . 
In de regel zullen conditioneringen of automatismen adequaat zijn in de situatie waarin zij zijn 
ontstaan , maar zij zijn dat niet noodzakelijkerwijs ook in latere of andere levensomstandighe -
den . Je kunt stellen dat verschillende psychotherapiemodellen met elkaar gemeen hebben dat 
zij inadequate automatismen die leiden tot psychiatrische stoornissen , proberen te deconditi-
oneren . Diverse vormen van gedragstherapie doen dat heel expliciet middels exposure in vivo 
en responspreventie van inadequate coping of van ander inadequaat gedrag . Het gedrag van de 
patiënt en blootstelling aan concrete stimuli en situaties worden hier als toegang aangewend 
om inadequate coping en afweermechanismen te veranderen . 
De psychodynamische therapie bewerkt dit door afweerduiding en daardoor de exposure aan 
negatief geladen gevoelens, gedachten of herinneringen . De cliëntgerichte therapie , mentali-
zation-based treatment en nieuwe ontwikkelingen in de cognitieve gedragstherapie zoals de 
mindfulnesstherapie zijn er alle op gericht dat de patiënt zich bewust wordt welke gevoelens hij 
vermijdt en dat hij deze leert verdragen en gebruiken als signaal. Ook de systeemtherapeut pro-
beert door zijn interventies geconditioneerde , problematische interactiepatronen te doorbreken 
en andere , gezondere interactiepatronen te stimuleren . 
Vroeg ontstane coping- en afweermechanismen maken deel uit van iemands persoonlijkheid, 
net als de schema 's of basale vooronderstellingen over zichzelf en anderen, dus of iemand zich 
in de regel de moeite waard vindt of niet, en of hij zich door anderen zich in de regel geliefd 
weet. In alle psychotherapieën die ingezet worden voor persoonlijkheidsverandering, probeer 
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'-

' De cognitieve gedragstherapie bijvoorbeeld 
maakt gebruik van de socratische dialoog ; de 
psychoanalytisch psychotherapeut van explora-
tie, confrontatie en duiding ; en de systeemthe-
rapeut van heretiketteren, circulaire bevraging 
en het exploreren van niet-vertelde en gezonde 
verhalen en uitzonderingen op probleemge-
drag. De cliëntgericht-experiëntiële psycho-
therapeut wendt eveneens exploratie en (zelf)-
confrontatie aan, en maakt hierbij gebruik van 
experiëntiële technieken zoals focussen, die het 
in voeling komen met en reflecteren op lijfelijke 
gewaarwordingen en emoties bevorderen, met 
als doel om toegang te krijgen tot meer aange-
paste emoties . 

6 Zelfreflectie en zelfbewustzijn 

je inadequate , meestal rigide en weinig genuanceerde, 
basale vooronderstellingen te deconditioneren. De ver-
schillende therapieën gebruiken hiervoor deels verschil-
lende technieken. 
Daarnaast is de therapeutische relatie een belangrijke 
onbewust werkzame deconditionering van inadequate 
schema's die in vroegkinderlijke relaties zijn gevormd. 
Met de toegepaste interventies werkt de therapeut niet 
alleen aan deconditionering, onder andere door andere 
en positievere interpersoonlijke ervaringen aan te bie-
den , maar ook aan verbetering van cognitieve vaardig-
heden die passen binnen het domein van zelfreflectie 
en zelfbewustzijn . 

Automatische gedragingen , gedachten en emoties worden op het tertiair proces emotioneel 
systeem (zie hoofdstuk 3-4, paragraaf 4.3) verder bewerkt tot betekenisvolle gevoelens waarvan 
je je bewust bent en die je begrijpt en kunt plaatsen binnen je eigen geschiedenis. Zich bewust 
zijn van en reflecteren op automatische gedragingen , gedachten en emoties maakt het mogelijk 
om discrepanties te ervaren tussen inadequate coping- en afweermechanismen, emoties en 
interpersoonlijke patronen , en de hier en nu ervaren werkelijkheid . Het ervaren van en kunnen 
nadenken over deze discrepanties kan leiden tot het verruimen van 'oude ' rigide en inadequate 
emotieschema 's, zodat deze beter aangepast zijn aan het hier-en-nu . Bewustzijn en reflectie 
(het kunnen nadenken over eigen denken , voelen en handelen) zorgen aldus voor een cogni-
tieve regulatie van de geconditioneerde emotionele responsen. 
De verschillende psychotherapiemodellen hebben als uitgangspunt om het (zelf)bewustzijn 
en de (zelf)reflectie te vergroten . Twee processen zijn hierbij essentieel: emotieregulatie en 
-exploratie. Reflecteren is pas mogelijk bij een adequate emotieregulatie: bij te heftige of te 
weinig voelbare emoties lukt het niet om te denken over wat je voelt. In het eerste geval word je 
overspoeld door emoties die als 'de realiteit' worden ervaren , in het tweede geval kun je enkel 
theoretische bedenkingen hebben zonder dat je dit kunt koppelen aan de eigen beleving . 
De gedragstherapeut pakt emotieregulatie expliciet aan door bijvoorbeeld de patiënt zelfcon-
troleprocedures aan te leren. In de psychoanalytische therapie , de cliëntgericht-experiëntiële 
therapie en de systeemtherapie gebeurt dit implicieter, door validerende empathische , vaak 
spiegelende reflecties die de emoties en interpretaties van de patiënt erkennen en valideren als 
betekenisvol vanuit het gezichtspunt van de patiënt of de gezinscontext. Deze erkenning en vali-
datie kan de patiënt als zeer steunend ervaren wanneer deze komen van de andere gezinsleden 
in systeemtherapie of van medepatiënten in groepstherapie. Hierdoor neemt de interpersoon-
lijke veiligheid toe en de aandrang om zich te verdedigen neemt af, en daarmee ook de intensi-
teit van de belevingen. De rustige en betrokken non-verbale aanwezigheid van de therapeut op 
zich werkt eveneens emotieregulerend. 
Het tweede proces, exploreren , wordt eveneens door alle psychotherapieën expliciet of impli-
ciet gestimuleerd. Bijvoorbeeld door het expliciet uitdagen van gedachten en cognities in de 
gedragstherapie; door mentaliserende interventies, interpretaties en confrontaties in de psycho-
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analytische therapie; door empathisch verdiepende en/of explorerende interventies en vragen, 
confrontaties en metacommunicatieve feedback in de cliëntgericht-experiëntiële psychothera-
pie; en door het uitdagen van de geloofssystemen en het contextualiseren van de interacties 
in de systeemtherapie. Dit leidt tot verandering van het beeld van zichzelf , de ander en hun 
onderlinge relatie, en tot een grotere openheid voor alle relevante informatie die op elk moment 
voorhanden is, waardoor het denken van de patiënt meer recht doet zowel aan de externe als 
aan de interne realiteit. 
Het mentaliserende vermogen van de patiënt neemt door exploratie toe: dit is het vermogen om 
zich bewuste en onbewuste psychische toestanden bij zichzelf en bij anderen voor te stellen, 
om zich bewust te zijn van het feit dat eigen en andermans gevoelens 'slechts ' gevoelens zijn 
die kunnen begrepen worden vanuit eigen en andermans persoonlijkheid en ontwikkelingsge-
schiedenis . Het gaat om het veelal onbewuste vermogen om permanent in de interactie met een 
ander uit te gaan van het feit dat de ander , net als jijzelf, een interne wereld heeft met gevoelens , 
gedachten en verlangens ; en dat deze twee innerlijke werelden naast elkaar kunnen bestaan. Dit 
vermogen tot mentaliseren maakt het mogelijk om kritisch na te denken over eigen emoties. 
Exploratie leidt aldus ook tot een verbetering van de cognitieve vaardigheden van de patiënt. 

7 Interpersoonlijke context 

Het betrekken van de reële sociale context binnen therapie - in vivo of in gedachten - biedt heel 
wat mogelijkheden om maladaptatieve schema 's of een disfunctionerende sociale context te 
veranderen. Ook wanneer er geen sprake is van een formele systeemtherapie, kan het wenselijk 
zijn om de patiënt eens te zien met zijn sleutelfiguren . 
De aanwezigheid van derden kan snel inzicht geven in 
hoeveel praktische of emotionele steun de patiënt bij 
zijn naasten kan vinden, welke visies partijen op het 
probleem hebben en welke oplossingen ieder voor ogen 
heeft. Ook kan zo in vivo worden geobserveerd hoe je 
met elkaar omgaat, hoe je op elkaar reageert en op welke 
manier dit de psychische klachten van de patiënt uit-
lokt of bestendigt. Hierbij wordt niet alleen gelet op de 
inhoudelijke, maar ook op de betrekkingsaspecten van 
de communicatie . Een partner kan bijvoorbeeld verbaal 

\. wel zijn steun betuigen , maar in houding en gedrag 
wanhoop en weerzin laten zien . 

In de systeemtherapie is een veelgebruikte 
techniek om maladaptieve interacties zichtbaar 
te maken enactment: de therapeut nodigt de 
gezinsleden uit om in de therapieruimte met 
elkaar in interactie te treden (bijvoorbeeld 
ruzie te maken). Ook kan via creatieve (met 
poppetjes of tekeningen) en dramatechnieken 
de gezinsleden niet alleen gevraagd worden hun 
huidige gezinssituatie uit te beelden, maar ook 
hun gewenste situatie ,of waar ze bang voor zijn . 

Vanuit de verschillende psychotherapieën zijn nuttige technieken ontwikkeld om disfunctionele 
gezinscontexten te veranderen . De cognitieve gedragstherapeut focust zich op het verbeteren 
van de communicatie- en de copingvaardigheden van de gezinsleden , terwijl de psychodyna-
misch therapeut zich richt op het verbeteren van de emotieregulatie en van de hechtingsrelaties 
tussen de gezinsleden ; de cliëntgerichte therapeut zal focussen op de onderliggende primaire 
en secundaire emoties die de interactiepatronen sturen . Daarnaast onderzoekt de systeemthera-
peut hoe de gezinsstructuur , de gezinsinteracties en de gezinscommunicatie kunnen bijdragen 
aan het ontstaan en versterken van klachten van individuen , welke dominante verhalen worden 
geconstrueerd, en welke gezonde krachten in de gezinnen aanwezig zijn. Belangrijke hulpmid-
delen hierbij zijn een genogram opmaken en circulaire vragen stellen . 
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Tabel 6 .4 .2 Psychotherapeutische interventies 

Interventie Toelichting 
Circulaire vragen 

Confrontatie 

Duiding 

Experiëntiële 

interventies 

Exploratie 

Exposure in vivo of in 

imagine 

Focussen 

Gedragsexperiment 

Open vragen waarmee informatie wordt verkregen over de circulaire patronen die tussen 

mensen spelen. Bijvoorbeeld: ' Is de relatie tu ssen de ouders veranderd sinds de eetstoornis 

van hun dochter?' 

Binnen een steunende context wijst de thera peut de patiënt op discrepanties in diens voe-

len, denken en gedrag, of op discrepanties tussen de beleving van de patiënt versus die van 

de therapeut. Confrontatie kan leiden tot zelfduiding en is met exploratie dus een voorloper 

van de duiding 

Systematisch, veelal tentatief benoemen dat, hoe en wat er wordt afgeweerd. Door het hele 

proces van exploreren , confronteren en zo nodig duiden krijgt de patiënt meer zicht op wat 

hem onbewust drijft of remt (bijvoorbeeld afweermechanismen, afgeweerde gevoelens , 

gedachten en fantasieën) 

1 nterventies om het belevingsproces te faciliteren . Je helpt de patiënt meer in contact te 

komen met zijn eigen emoties en emotionele belevingen 

Vanuit verwondering en 'niet-weten ' de beleving van de patiënt bevragen en onderzoeken, 

samen met de patiënt , en hem uitnodigen om te reflecteren op eigen gevoelens en gedach-

ten. De therapeut maakt hierbij gebruik van: 

- gevoelsreflecties; 

- empathisch spiegelende reflecties; 

- empathisch verdiepende reflecties ; 

- exploratie bevorderende vragen. 

Exploratie gaat hand in hand met zelfconfrontatie: de patiënt wordt zich meer bewust van 

negatieve en pijnlijke gevoelens en gedachten die vermeden worden en aldus leert de pati-

ent deze te verdragen. Dit kan gezien worden als experiëntiële exposure. Exploratie is dus 

een belangrijkere interventie dan confrontatie 

Tegengaan van passief vermijdingsgedrag zoals dat onder andere gezien wordt bij de 

fobieën. Tijdens de exposurebehandeling wordt de patiënt blootgesteld aan externe situaties 

of voorwerpen die vrees oproepen , zoals open ruimten of spinnen. De blootstelling gebeurt 

dan aan werkelijke stimuli (in vivo) . 

Bij imaginaire exposure wordt de patiënt blootgesteld aan interne stimuli die angst 

oproepen, zoals angstige gedachten of beelden zoals het geval is bij posttraumati-

sche-stressstoornissen 

De patiënt helpen om zich met aandacht te richten op vage, conceptueel onduidelijke , lijfe-

lijk voelbare emoties , en om deze lijfelijk gevoelde betekenis stap voor stap te expliciteren 

De patiënt wordt gestimuleerd om nieuwe informatie op te doen door een gedragsexperi-

ment uit te voeren. Dit kan explorerend of hypothese toetsend zijn. 

Een explorerend gedragsexperiment: aan een patiënt die denkt dat niemand haar interes-

sant vindt op feestjes , vragen om naar een feestje te gaan en haar uit te dagen om bewijs-

voering voor deze veronderstelling aan te dragen . 

Een hypothese toetsend gedragsexperiment: aan een patiënt met een paniekstoornis die 

een hyperventilatieaanval interpreteert als de voorbode van een hartinfarct, vragen om in 

aanwezigheid van, en samen met de therapeut een hyperventilatieaanval op te roepen , 

zodat duidelijk wordt dat er zich geen hartinfarct voordoet 
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Tabel 6.4.2 Psychotherapeutische interventies (vervolg) 

Interventie Toelichting 
Genogram Grafische voo rstell ing van de fami liegeschiedenis (mins tens drie generaties) in een soort 

stamboom, waarb ij de gezins leden, hun onderlinge relaties en de voornaamste gebeurte-

nissen in hun leven worden voorgesteld. Dit nodig t de patiënt uit om stil te staan bij de 

copingstijlen in het gezin , de familietra diti es die er leven en welke krachten er in het gezin 

aanwezig zijn. 

Mentaliserende inte r-

venties 

Metacommunicatieve 

feedback en interper-

soonlijk proceswe rk 

Operante tech nieken 

Psycho-educatieve 

gezinsinterventies 

Responspreventie 

Socratisc he dialoog 

Steunen 

Structure ren 

8 Besluit 

All e interve nti es die de reflectie op het voelen, denken en doen van zichzelf en van ande ren 

versterken 

De therapeut geeft feedback over hoe hij zich voelt bij het (verbale en non-verbale) gedrag 

van de patiënt in de sessie. Bij een patiënt met een depressieve stoornis die zich aanmeldt 

met als klacht dat hij zich eenzaam voelt en geen vrienden heeft , en in de sessies emo-

tieloos verhaalt over wat hij denkt dat belangrijk is in het leven, zegt de therapeut op een 

bepaald moment: 

'Als je zo rationeel spreekt over je levensvisie , voel ik frustratie en merk ik dat ik afhaak, 

en dat wi l ik niet. Voor mij heeft dit te ermee te maken dat ik geen contact met jou krijg . Ik 

voel mij dan buitengesloten. Terwijl ik wel graag contact met je wil. Hoe vind jij het om dat 

te horen? Terwijl ik graag contact wil maken: want ik kan ook wel voelen hoe eenzaam jij je 

voelt.' 

In overleg met de patiënt selecteer je positieve bekrachtigers om nieuw gedrag aan te leren, 

en negat ieve st raf om ongewenst gedrag te verminderen. Deze technieken kunnen door de 

gedragstherapeut, maar ook door significante anderen (mediatie th erap ie) of door de pati-

ent zelf (zelfco ntrole procedures) worden toegepast 

Deze interventies pogen het psychosociale klimaat zo goed mogelijk aan te passen aan de 

specifieke behoeften van de patiënt, bijvoorbeeld bij een schizofrene patiënt, en tegelijker-

tijd tegemoet te komen aan de behoefte van de gezinnen aan informatie, begeleiding en 

steun. 

Het actieve-vermijd ingsgedrag tegengaan, bijvoorbeeld dwangrituelen niet uitvoeren 

Gedachten en overtuigingen van de patiënt worden uitgedaagd zonder dat de therapeut de 

patiënt tracht te overtuigen dat zij d isfunctioneel zijn : door open vragen , en door de patiënt 

uit te nodigen om situaties , feiten en gebeurtenissen geassocieerd met disfunctionele cog-

nities vanuit een ander perspectief te bekijken 

Een interventie d ie essentiee l is voor elke vorm van behandeling. 

Je kunt van expliciete steun spreken wanneer een patiënt wordt aangemoedigd bepaald 

gedrag vast te houde n 

Eveneens een basale interventie. 

Je kunt van structureren spreken wanneer je een patiënt expliciet bepaald gedrag afraadt 

Zoals we gezien hebben , heeft psychotherapeutische behandeling tot doel om verbetering te 
brengen in psychische klachten , psychiatrische stoornissen en/of op predisponerende, onder-
houdende en/of ontlokkende factoren. In concreto betekent dit dat de psychotherapeut zich de 
vraag stelt: wat brengt iemand op dit moment in zijn leven bij mij? Dit is ruimer dan: met welke 
klacht dient iemand zich aan? De klacht is immers vaak een aanmeldingskaartje en onder de 
klacht waarmee iemand zich aandient gaan vaak andere problemen schuil, zoals een onderlig-
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gende persoonlijkheidsproblematiek bij angstklachten, of een rouwproblematiek bij een oudere 
man met dwangklachten die een jaar voordien zijn vrouw heeft verloren. 
De focus ligt bij elke psychotherapeutische behandeling in min of meerdere mate op: de per-
soon met de klacht. Het behandeldoel wordt in samenspraak met de patiënt vastgelegd; in een 
psychotherapeutische behandeling gaat het over een gedeelde verantwoordelijkheid van patiënt 
en behandelaar. Beiden werken samen aan dit behandeldoel. 

Kader 6.4.1 Effecten van psychotherapeutische behandeling 
Een psychotherapeutische behandeling heeft doorgaans een positief effect, maar in sommige gevallen 
geen of zelfs een negatief effect. Het positieve effect kan tijde lijk of blijvend zijn. Ook kan een psychothe-
rapeutische behandeling het risico op toekomstige problemen reduceren. Het effect treedt in sommige 
gevallen vrij snel op, treedt soms langzaam op, of blijkt pas na verloop van tijd. Het belangrijkste effect 
van een psychotherapeutische behandeling is dat de patiënt niet meer lijdt, of minder lijdt onder de 
klachten en/of problemen waarmee hij zich voor behandeling meldt. Voorbeelden van andere positieve 
effecten van een psychotherapeutische behandeling zijn dat de patiënt beter in staat is om: 
- met emoties om te gaan door die te benoemen, te verdragen en te hanteren en/of reguleren; 
- onzekerheid en niet-weten te verdragen ; 
- empathie voor zichzelf en anderen op te brengen; 
- zichzelf gerust te stellen en te troosten; 
- zijn disfunctionele gedrag te herkennen en te reguleren; 
- zijn disfunctionele gedachten te herkennen en bij te stellen; 
- lichamelijke signalen van stress of andere emoties te interpreteren en te reguleren; 
- de oorzaak van bepaald gedrag, gedachten of gevoelens te begrijpen; 
- relaties aan te gaan en daarin veiligheid en intimiteit te ervaren; 
- conflicten in relaties aan te gaan en op te lossen; 
- zichzelf en emoties met gezonde afstand te kunnen zien en te begrijpen; 
- de ander en diens emoties met gezonde afstand te kunnen zien en begrijpen; 
- zichzelf beter kan accepteren en waarderen; 
- te zien hoe zijn klachten begrepen kunnen worden vanuit en binnen de sociale context waarin 

hij is opgegroeid en nu leeft; 
- betekenis te geven aan zijn verleden en betekenis te ervaren in zijn huidige leven. 
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Samenvatting 
- Patiënten met ernstige psychiatrische stoornissen hebben vaak problemen op meerdere levensge-

bieden, waaronder sociale relaties, werken en leren , zelfzorg, financiën, wonen, verzorging van de 
omgeving (vervuiling), en problemen met politie en justitie. 

- Het is belangrijk om ook deze problemen te behandelen, omdat deze een negatieve invloed heb-
ben op de kwaliteit van leven, de behandeling, en het beloop van de psychiatrische stoornis . 

- Psychosociale behandelingen worden meestal ambulant gegeven en hebben tot doel om de pati-
ent zo volwaardig mogelijk te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven; we noemen dit 
rehabilitatie en herstel. Deze behandelingen vinden meestal plaats in multidisciplinaire mobiele 
teams. 

- Een derde van de patiënten met ernstige psychiatrische stoornissen vraagt niet zelf om hulp . Juist 
deze groep patiënten heeft vaak ernstige problemen op meerdere levensgebieden. Voor deze pati-
enten is 'bemoeizorg' geïndiceerd. 

- Wanneer ambulante hulp niet voldoende is om de psychosociale problemen op te lossen, kun 
je denken aan intensievere vormen van hulp, zoals dagbehandeling of begeleid of beschermd 
wonen. Heel soms is een langdurige opname vereist voor patiënten die onvoldoende zelfredzaam 
zijn . 

1 Inleiding 

Patiënten met psychiatrische stoornissen hebben vaak niet alleen problemen op psychiatrisch 
gebied, maar disfunctioneren ook op andere levensgebieden zoals sociale relaties, werken en 
leren, zelfzorg (problemen met algemene dagelijkse levensverrichtingen : ADL) , financiën (schul-
den), wonen , verzorgen van de omgeving (vervuiling) en openbare orde (politie en justitie). 
Naarmate de psychiatrische stoornis ernstiger is , disfunctioneren patiënten vaker op deze 
levensgebieden. Psychosociale behandelingen hebben tot doel om de patiënt beter te laten deel-
nemen aan het maatschappelijk leven. We noemen dit rehabilitatie . Wanneer de patiënt erin 
slaagt om succesvol met zijn psychiatrische handicaps te leven , spreken we van herstel. 
Tijdens een psychiatrische behandeling met bijvoorbeeld medicatie en psychotherapie is het 
om drie redenen belangrijk om aandacht te hebben voor het disfunctioneren op andere levens-
gebieden . 
- Deze disfuncties bepalen de kwaliteit van leven in sterke mate in negatieve zin. 
- De behandeling wordt door deze disfuncties ernstig belemmerd. 
- Het voortbestaan van deze disfuncties beïnvloedt het beloop van de psychiatrische stoornis 

negatief. 

Wanneer bijvoorbeeld een patiënt met een 
depressieve stoornis veel schulden heeft, kan 
dit de stemming negatief beïnvloeden. Wanneer 
iemand met een psychosespectrumstoornis 
geen huis heeft en over straat zwerft, is 
het lastig om regelmatig medicatie in te 
nemen. De stress van de dakloosheid kan er 
bijvoorbeeld toe leiden dat de patiënt meer 
psychosesymptomen krijgt , zoals wanen of 
hallucinaties. 

,) 

Psychosociale behandelingen worden meestal gegeven 
in combinatie met andere behandelingen, zoals medica -
tie of psychotherapie, maar in sommige gevallen is psy-
chosociale behandeling de enige behandeling die een 
patiënt krijgt . Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een 
patiënt met een psychosespectrumstoornis die drugs 
gebruikt, over straat zwerft en hulp weigert . 
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2 Behandelvormen 

Nadat het psychosociale disfunctioneren in aard en omvang in kaart is gebracht, is het van 
belang prioriteiten aan te geven en te bepalen in welke volgorde deze problemen worden aange-
pakt . Meestal worden psychosociale behandelingen uitgevoerd door multidisciplinaire mobiele 
teams. In andere gevallen gebeurt dit door, of in samenwerking met andere instanties zoals 
sociale wijkteams van de gemeente, dagactiviteitencentra, de sociale en/ of welzijnsdienst, of de 
gemeentelijke kredietbank. 

2.1 Sociale relaties 
Veel patiënten met psychiatrische stoornissen hebben moeite met het krijgen en onderhouden 
van sociale relaties . Dit heeft te maken met een gebrek aan sociale vaardigheden, zoals bij 
de autismespectrumstoornis, schizofrenie en persoonlijkheidsstoornissen . Gebrekkige sociale 
vaardigheden veroorzaken problemen in gezinnen, opvoedingsproblemen , gebrek aan sociale 
contacten , en isolement. Hiervoor zijn diverse vormen van behandeling ontwikkeld , waaronder 
opvoedingsondersteuning, gezinsinterventies , sociale-vaardigheidstrainingen en vormen van 
groepstherapie, al dan niet klinisch . Eenzaamheid kan doorbroken worden door deelname aan 
dagactiviteitencentra en door begeleid of beschermd wonen . 

2.2 Werk en leren 
Veel patiënten hebben de wens om (weer) op de regu-
liere arbeidsmarkt markt te gaan werken. Een baan in 
het reguliere arbeidscircuit wordt vaak gezien als een 
manier om het gevoel van stigma te doorbreken dat de 
patiënt ervaart door zijn rol van psychiatrisch zieke. Ook 
geeft werk een doel, brengt het structuur in het dage-
lijkse leven en verhoogt werk het gevoel van zelfvertrou-
wen . Arbeid kan een toegangspoort zijn om de maat -
schappelijke identiteit (weer) inhoud te geven . 
Individuele Plaatsing en Steun heeft als uitgangspunt 
dat de patiënt op een werkplek aan de slag gaat en bege-
leiding krijgt tijdens het werken . Onderzoek laat zien dat 
een dergelijke werkwijze beter is dan wanneer iemand 
eerst begint met vrijwilligerswerk en zich dan geleide-
lijk 'opwerkt ' tot een betaalde baan. Deze methode vergt 
veel deskundigheid , omdat het nodig is alle administra-

\.. 

Er zijn speciale programma 's voor arbeid szorg 
en arbeid strajectbegele iding ontwikkeld voor 
patiënten die door hun psychiatrische stoorn is 
hun werk zijn kwijtgeraakt of hun school niet 
hebben afgemaakt . Dit zijn bijvoorbeeld de 
zogeheten methode Individuele Plaatsing en 
Steun (lndividual Placement and Support : 1Ps) 
en de Individuele Rehabilitatiebenader ing (1Rs). 
Bij de Individuele Rehabilitatiebenader ing (1Rs) 
gaat het erom dat de patiënt samen met een 
bege leider wensen formuleert , haalbare doe len 
stelt, en met een stappenmode l naa r deze doe-
len toewerkt. De IRB-method e kan ook toegepa st 
worden om meer sociale contacten te krijgen of 
woonvaardigheden aan te leren . 

tieve regelingen die er zijn , goed te kennen , werkgevers te motiveren om patiënten met een 
psychiatrische stoornis in dienst te nemen , en ervoor te zorgen dat de patiënt en de werkgever 
geen onnodige financiële risico 's lopen . 

2.3 Financiën 
Door gebrek aan organiserend vermogen , door een alcohol- of drugsverslaving , of door boetes 
van de politie hebben veel patiënten met een psychiatrische stoornis financiële problemen . Dit 
kan ertoe leiden dat zij gebrekkige mogelijkheden hebben voor vrijetijdsbesteding , om kleding 
en eten te kopen, en dat ze hun huur, gas en licht niet kunnen betalen . 
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r 

Bij bewindvoering behartigt de bewindvoerder 
de financiële belangen van de betrokkene. 
Wanneer een patiënt onder curate le staat, mag 
deze niet meer zelfstandig rechtshandelingen 
verrichten en kunnen geld en goederen van de 
patiënt worden beschermd. 

2.4 Zelfzorg 

Maatschappelijk werkers en sociaaljuri disch dienstver -
leners kunnen hen hierbij helpen. Soms laten patiënten 
deze hu lp niet toe , of blijven ze ondanks de hulp veel 
geld uitgeven . Dan kan het nodig zijn om via de rech-
ter dwangmaatregelen toe te passen, of de patiënt onder 
bewindvoering of curatele te laten stellen. 

Wanneer de zelfzorg gebrekkig is, ontstaan situaties van 'verkommeren en verloederen '. Er 
is dan bijvoorbeeld sprake van een ongezond voedselpatroon, slechte hygiëne , onbehandelde 
lichamelijke aandoeningen, en slecht verzorgde of te weinig kleding. Patiënten die problemen 
met de zelfzorg hebben, hebben lang durige en intensieve hulp nodig van verpleegkundigen of 
woonbegeleiders, naast somatische diagnostiek en behandeling. In veel gevallen zijn vormen 
van beschermd of begeleid wonen geïndiceerd, om te voorkomen dat de problemen te ern-
stig worden. Soms moeten patiënten langdurig of zelfs levenslang worden opgenomen in een 
psychiatrisch ziekenhuis of verpleeghuis om de noodzakelijke verzorging te kunnen bieden. 
Problemen bij zelfzorg kunnen in extreme gevallen aan leiding zijn om over te gaan tot een 
dwangopname. 

2.5 Wonen 
Zelfstandig wonen vereist vaardigheden zoals rekeningen kunnen betalen en huishoudelijke 
activiteiten verrich ten. Als patiënten hier moeite mee hebben, behoeven zij ondersteuning in 
de vorm van thuiszorg, die helpt om zelfstandig te kunnen wonen en bij huishoudelijke activi-
teiten. Wanneer de thuiszorg niet toereikend is, kunnen patiënten verblijven in diverse soorten 
van begeleid en beschermd wonen waarbij de begeleiding wisselt in intensiteit. Als dat de beste 
oplossing is, zijn er ook woonvormen waarbij de patiënt drugs en alcohol kan blijven gebruiken . 

2.6 Problemen met politie en justitie 
Wanneer patiënten in aanraking komen met politie en justitie, bijvoorbeeld door alcohol- of 
druggebruik, diefstal of geweld, is het belangrijk om te onderzoeken of deze problemen ont-
staan vanuit de ziekte of door andere factoren . Ziektegerelateerde factoren zijn bijvoorbeeld 
wanen, hallucinaties of druggebruik. Een patiënt kan onder invloed van achtervolgingswanen 
bijvoorbeeld agressief zijn tegen zijn 'achtervolgers'. Door behan deling van de verslaving of de 
achtervolgingswanen kun je de kans op nieuwe problemen met politie en justitie verkleinen . 

3 Zorgorganisatie voor psychosociale behandeling 

De genoemde behandelingen kunnen meestal ambulant worden uitgevoerd : de patiënt komt 
op afspraak naar de instanties die de betreffende hulp bieden. Aanvullend kan thuiszorg door 
verpleegkundigen of woonbegeleiders ingeschakeld worden voor hulp bij praktische levens-
gebieden zoals zelfzorg en het huishouden. Dagactiviteitencentra bieden mogelijkheden om 
sociale contacten te leggen en voor vrijetijdsbesteding . Vaak zijn er cursussen voor het aanleren 
van vaardigheden (bijvoorbeeld computercursussen). 
In situaties waarin dit ontoereikend is, is een intensiever aanbod nodig , bijvoorbeeld in de 
vorm van dagbehandeling , of beschermd of begeleid wonen . Dagbehandeling behelst diverse 
behandelingen in korte tijd, bijvoorbeeld combinaties van voor trainingen in sociale vaardighe-
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den , psycho-educatie, en deelname aan groepstherapieën . Wanneer een patiënt met ernstige 
problemen zelf niet om hulp vraagt, is bemoeizorg, drang en dwang nodig, die behoren tot het 
domein van de openbare geestelijke gezondheidszorg (occz) . 
Bij een derde van alle patiënten met ernstige psychiatrische stoornissen is bemoeizorg nodig. 
Deze patiënten vinden zelf niet dat er iets met hen aan de hand is. Maar vaak zijn er wel duide-
lijke symptomen aanwezig (bijvoorbeeld drugge bruik of psychosesymptomen) en ook bestaan 
er disfuncties op meerdere levensgebieden. Zon der bemoeizorg glijden deze patiënten steeds 
verder af en ontstaan er mensonwaardige situaties . De bemoeizorg kan aangeboden worden 
op alle levensgebieden, afhankelijk van wat de patiënt zelf (of de omgeving) wil en wat er (het 
hardst) nodig is. 
Bij problemen op meerdere levensgebieden tegelijk is de hulp complex en zijn er vaak meerdere 
instanties betrokken bij dergelijke patiënten, zoals de geestelijke gezondheidszorg (ggz}, de 
verslavingszorg , de sociale dienst , de kredietbank, en de woningbouwvereniging. We noemen 
dit integrale zorg . Hiertoe bestaan speciale teams, die niet in een instelling maar vooral in de 
wijk werken , en ook bemoeizorg kunnen bieden: Flexibele Assertive Community Treatment 
(FACT-teams) of mobiele teams . Dit zijn multidisciplinair samengestelde teams die vaak naar de 
patiënt toe komen in plaats van andersom , die zorg en behandeling op diverse levensgebieden , 
en die de hulp van andere instanties coördineren . 
Vanaf 2015 heeft een nieuwe vorm van zorgorganisatie 
zijn intrede gedaan , namelijk de Resource Groepen . In 
deze organisatievorm heeft de patiënt de regie over zijn 

r 
Voor integrale zorg bestaan speciale teams, 
die niet in een instelling maar vooral in de wijk 
werken, en ook bemoeizorg kunnen bieden: 

behandelplan en over wie er deelneemt aan het behan - Flexibele Assertive Community Treatment 
delteam. Dit kunnen mensen zijn uit het FACT-team, het (FACT-teams) of mobiele teams. 
sociale wijkteam , naasten , en belangrijke anderen. De '"-----------------
patiënt en zijn Resource Groep stellen samen het behandelplan op en voeren dit ook samen uit. 
De komende jaren zal deze vorm van behandelen een grote vlucht nemen , omdat vanwege de 
de-institutionalisering patiënten met ernstige en langdurende psychiatrische stoornissen vaker 
in hun eigen woonomgeving behandeld zullen worden. 
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Samenvatting 
- Kenmerkend bij het delier (ook wel: 'delirium') zijn een stoornis in het bewustzijn (verminderd 

besef van de omgeving) en de aandacht (verminderd vermogen om de aandacht te sturen , te 
richten , vast te houden en te verplaatsen). 

- Tevens zijn er bijkomende stoornissen van de cognitieve functies . Bijvoorbeeld in geheugen, ori-
entatie , taal , visuospatiële functies of waarneming . 

- De stoornis ontwikkelt zich in korte tijd (uren, dagen) en betekent een verandering in het premor-
bide niveau van bewustzijn en aandacht. De symptomen hebben de neiging om in de loop van de 
dag in ernst te fluctueren. 

- Je onderscheidt de volgende soorten delieren . In dit hoofdstuk bespreken we voornamelijk de 
eerste twee vormen. 
- delirium door intoxicatie door een middel; 
- delirium door onttrekking van een middel ; 
- delirium door medicatie; 
- delirium door een somatische aandoening; 
- delirium door multipele oorzaken. 

- Delieren kunnen nader gespecificeerd worden door een onderscheid te maken tussen een acuut 
delirium (een duur van een paar uur of dagen) en een persisterend delirium (weken tot maan-
den). 

- Een delirium duurt meestal enige dagen, en soms een aantal weken tot zelfs maanden. 
- Een delirium kan nader gespecificeerd worden als hyperactief, hypoactief, of met gemengd activi-

teitsniveau. 
- De diagnose wordt gesteld volgens het klinische beeld en de heteroanamnese. Herhaaldelijk 

intern en neurologisch onderzoek kan nodig zijn om de oorzaken van het delirium te achterhalen, 
evenals zorgvuldige evaluatie van het (genees)middelengebruik . 

- Een (hypoactief) delirium is vaak moeilijk te onderscheiden van dementie en een depressieve 
stoornis . 

- Van de oudere patiënten die opgenomen zijn in een algemeen ziekenhuis, maakt 10-40% een 
delirium door . 

- Het optreden van delirium wordt bepaald door een samenspel van predisponerende kwetsbaar-
heid van de patiënt en ernst van luxerende lichamelijke aandoeningen. Vooral patiënten boven de 
70 jaar met sensorische beperkingen en cognitieve stoornissen zijn kwetsbaar voor een delirium. 

- Het optreden van delirium wijst op de aanwezigheid van een of meer lichamelijke aandoeningen 
waarvoor dringend behandeling noodzakelijk is. Adequate behandeling van een delirium vergt 
opsporing en behandeling van de onderliggende lichamelijke aandoeningen , zo nodig symptoma-
tische medicamenteuze behandeling (meestal haloperidol), en realiteitsbevorderende en bescher-
mende maatregelen. 

Inleiding 

Het delirium is per definitie het gevolg van een lichamelijke ziekte of het gebruik van een 
(genees)middel. Vooral oudere , lichamelijk zieke patiënten zijn er kwetsbaar voor. Patiënten 
met een delirium hebben meer lichamelijke complicaties, zijn langer ziek en hebben een gro-
tere sterftekans. Dit is vooral het gevolg van de onderliggende lichamelijke aandoeningen, maar 
omdat het gedrag van patiënten met een delirium dikwijls gestoord is, ontberen zij bovendien 
vaak een goede medische behandeling. Ook blijkt een delirium vaak niet herkend te worden , 
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of wordt deze foutief gediagnosticeerd. Dit alles maakt het delirium tot een belangrijk gezond-
heidszorgprobleem. Voor artsen werkzaam in het algemene ziekenhuis, de huisartsenpraktijk 
en verpleeg- en verzorgingshuizen is kennis over het delirium derhalve onontbeerlijk. 

Kader 7.1.1 Classificatie van de delieren (naar de DSM-5) 
- Delirium door intoxicatie door een middel 
- Delirium door onttrekking van een middel 
- Delirium door medicatie 
- Delirium door een somatische aandoening 
- Delirium door multipele oorzaken 
- Ongespecificeerd delirium 

2 Syndromen 

2.1 Algemeen ziektebeeld 
Een delirium is een verworven aandoening met functievermindering in een of meerdere cog-
nitieve domeinen. De cognitieve symptomen moeten zodanig ernstig aanwezig zijn dat ze de 
activiteiten in het dagelijks leven beperken. Daarnaast geldt dat de cognitieve symptomen niet 
het gevolg mogen zijn van een aanwezige dementie . 

Kader 7 .1.2 Criteria voor het delirium (naar de DSM-5) 
A. Een stoornis in het bewustzijn (verminderd besef van de omgeving) en de aandacht (een vermin-

derd vermogen om de aandacht te sturen, te richten, vast te houden en te verplaatsen) . 
B. De stoornis ontwikkelt zich in korte tijd (meestal binnen een aantal uren of dagen). betreft een 

verandering in het premorbide niveau van bewustzijn en aandacht , en heeft de neiging in de loop 
van de dag in ernst te fluctueren. 

C. Een bijkomende stoornis in de cognitieve functies (bijvoorbeeld in geheugen, oriëntatie, taal , visuo-
spatiële functies of waarneming) 

D. Er zijn aanwijzingen vanuit anamnese , lichamelijk onderzoek of laborator iumuitslagen dat de 
stoornis het directe pathofysiologische gevolg is van een somatische aandoen ing, into xicatie door 
of onttrekking van een middel (zoals een drug of medicatie) , of blootstell ing aan een giftige stof , of 
het gevolg is van multipele oorzaken. 

De bewustzijnsstoornis , die het kernsymptoom is van het delirium , uit zich in een verminderde 
helderheid en een afgenomen besef van de omgeving zonder dat er sprake is van coma. De pati-
ent met een delirium heeft moeite om zich te concentreren , de aandacht vast te houden (hypo-
tenaciteit van de aandacht), of te verplaatsen . Hij kan gemakkelijk afgeleid zijn , of juist nauwe-
lijks reageren. 
Ook de andere cognitieve functies zijn meestal gestoord. Desoriëntatie uit zich aanvankelijk in 
tijd, later ook in plaats, en in een misidentificatie van vertrouwde personen. Bij een licht deli-
rium kan de oriëntatie intact blijven . Ook tijdens een ernstiger delirium kunnen perioden van 
intacte oriëntatie voorkomen . 
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Geheugenstoornissen treden vooral op bij het kortetermijngeheugen, en leiden, afhankelijk van 
de ernst van het delirium, tot anterograde amnesie (zie bijlage A voor uitleg over symptomen) 
met soms eilandjes van herinnering. De anamnese is hierdoor vaak onbetrouwbaar, en patiën-
ten met een delirium confabuleren soms. Het langetermijngeheugen is meestal intact, maar 
gebeurtenissen uit het verleden kunnen vervormd een rol spelen in psychotische belevingen . 

Een stoornis in de visuospatiële functies die kan optreden, is het onver-

Hoewel waarnemings- mogen om gerichte handelingen uit te voeren waarvoor ruimtelijk inzicht 
nodig is. De eenvoudigste test hiervoor is de patiënt een klok laten tekenen. 
Bij waarnemingsstoornissen kan het gaan om dispercepties (vervormde 
waarneming), illusoire vervalsingen en hallucinaties. 

stoornissen meestal 
visueel van aard zijn, 
kan ook de auditieve, 
tast-, smaak- en reuk- Hallucinaties bij delirium zijn meestal zeer levensecht, kleurrijk en angst-

aanjagend . Bij een verminderde visus, bij slechthorendheid, en 's nachts, 
wanneer zintuiglijke prikkels onduidelijk of verminderd zijn, komen gemak-

waarneming gestoord 
zijn. 

kelijker waarnemingsstoornissen voor. 
Logisch denken kost moeite, en wanneer een patiënt ernstig delirant is, kan het onmogelijk 
worden een gesprek met hem te voeren. Sommige patiënten met een delirium worden zeer 
zwijgzaam , anderen schelden en tieren. Het oordeelsvermogen en het decorumbesef raken 
gestoord en ziektebesef ontbreekt. Patiënten met een delirium zijn dikwijls achterdochtig, zijn 
vaak erg bezig met de dood, en kunnen paranoïde wanen hebben, bijvoorbeeld de overtuiging 
vergiftigd of vermoord te worden. 
Patiënten met een delirium heb ben dikwijls een gestoorde stemming me t bijpassend affect , 
zoals radeloosheid, angst, som berheid , vijandigheid, geprikkeldheid en, heel soms, euforie. Bij 
een hyperactief delirium dat gepaard gaat met heftige angst, treden frequent verschijnselen van 
autonome overactiviteit op, zoals tremoren, tachycardie, hyper tensie, verhoogde transpiratie , 
en vergrote pupillen. 
Er zijn dikwijls psychomotorische stoornissen. De patiënt kan extreem onrustig zijn, maar ook 
zeer geremd en apathisch, zelfs stuporeus. Bij een hyperactief delirium kan door paranoïde 
gevoelens en desoriëntatie ernstige agitatie en agressief en onhanteerbaar gedrag voorkomen. 
Zelfbescha diging door vallen of het uittrekken van infu uslijnen kan een hyperactief delirium 
eveneens compliceren. Hyperactiviteit en slaapgebrek kunnen leiden tot uitputting. 
Het normale slaap-waakritme is altijd verstoord en nachtelijke onrust treedt vaak vroeg in het 
beloop van een delirium op. 

2.2 lntoxicatiedelirium 
Het intoxicatiedelirium treedt vooral op bij oudere patiënten door met de leeftijd samenhan-
gende veranderingen in farmacokinetiek en metabolisme (vooral bij lever- en/of nierfunc-
tiestoornissen), cerebrale kwetsbaarheid voor de effecten van bepaalde farmaca, of polyfarmacie . 

Delirium door medicatie 
Een deli rium veroorzaakt door medi cat ie is niet alt ijd een intoxica t iedeliriu m . Een delirium als bijw erk ing 
kan ook opt reden wa nneer de med icat ie vo lgens voorsc hrift wor dt ingenomen. Maar dan noemen we dat 
een 'de liriu m door medi cati e' (geen intoxicati edelirium). Juist bij kwetsbare ou deren, en vaak bij po lyfar-
macie, is de lir ium doo r med icati e een groo t risico. 
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Tabel 7 .1.1 Klinische kenmerken van delirium 

Psychische functies Overige functies Symptomen'' 
Bewustzi jn en 

aandacht 

Oriëntatie 

Geheugen 

Intellectuele functies 

Waarneming 

Denken 

Stemming 

Affect 

Psychomotoriek 

Slaap-waakpatroon 

Somatische functies 

'' Zi e bijlage 

- Gedaald bewustzijn, zich uitend in een gestoorde aandacht en ver-

hoogde of verminderde alertheid 

- Desoriëntatie in tijd 

- Desoriëntatie in plaats 

- Desoriëntatie in andere personen 

- Vooral stoornissen in het kortetermijngeheugen 

- Wisselende stoornissen in het langetermijngeheugen 

- Anamnese is vaak onbetrouwbaar door geheugenstoornissen en 

confabulaties 

- Gestoord realiteitsbesef 

- Oordeels- en kritiekstoornissen 

- Decorumverlies 

- Geen ziektebesef 

- Stoornissen in de executieve functies 

- Vooral visuele dis percepties , illusoire vervalsin gen en/ of hallucinaties 

- Dispercepties , illusoire vervalsingen en hallucinaties kunnen ook audi-

tief (gehoor) en tactiel (tast) van aard zijn 

- Misidentificatie van vertrouwde personen 

- Waarnemingsstoornissen komen vooral 's nachts voor en bij patiënten 

met een verminderde visus en slechthorendheid 

- On vermogen om logisch te denken 

- Incoherent , vertraagd of versneld denken 

- Achterdocht , een gevoel van bedreiging en paranoïde wanen 

- Meestal: angstig en radeloos 

- Ook: somber, geprikkeld , vijandig of inadequaat opgewekt 

- Labiel affect 

- Onrust, 'plukkerigheid ' en onger icht agressief gedrag 

- Apathie, lethargie, en teruggetrokken, stil gedrag 

- Slapeloosheid 's nachts 

- Sufheid overdag 

- Levendige dromen en nachtmerries 

- Incontinent ie voor urine en feces 

- Sympathische overactiviteit: tremoren , tachycardie, hypertensie en 

verhoogde transpiratie 

B (begrip penlijst) voor uitleg over de symptomen 

In algemene ziekenhuizen komt het intoxicatiedelirium verder vooral voor bij patiënten die 
opgenomen zijn na een suïcidepoging door middel van auto-intoxicatie en bij postoperatieve en 
ic-patiënten (opioïden). 
Niet alleen door artsen voorgeschreven middelen, maar ook recreatieve drugs (zoals alcohol , 
heroïne , cannabis , ecstasy) en via de vrije verkoop verkrijgbare middelen (zoals pijnstillers , 
sedativa, antihoestmiddelen) kunnen een delirium uitlokken . 
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Het centrale anticholinerge delirium , het serotoninesyndroom en het maligne neurolepticasyn-
droom (MNS) zijn bijzondere vormen van delirium , optredend bij respectievelijk intoxicatie met 
anticholinerge middelen , bij intoxicatie met serotonerge middelen en bij gebruik van antipsy-
chotica die de dopaminereceptor blokkeren. 

2.3 Onttrekkingsdelirium 

Delirium door onttrekking van alcohol 
Het delirium door onttrekking van alcohol , vroeger ook wel delirium tremens genoemd , ont-
staat binnen een week na het staken of verminderen van overmatig alcoholgebruik. Het wordt 
gekenmerkt door een delirium en autonome hyperactivatie met hypertensie , tachycardie , tem-
peratuurverhoging, toegenomen transpiratie en tremoren. 
Een delirium door onttrekking van alcohol bij een patiënt in een slechte somatische toestand 
verhoogt het risico op verdere complicaties en dood door ondervoeding, uitputting, onderbe-
handeling en mogelijke oversedatie en longproblemen . Bij iedere patiënt op een afdeling spoed-
eisende hulp komend uit het café en/of na een epileptisch insult en/of na een trauma capitis 
door een val, moet aan de mogelijkheid van een stoornis in alcoholgebruik worden gedacht. 
Het delirium door onttrekking van alcohol is bij een lichamelijk zieke patiënt niet goed te 
onderscheiden van een delirium door andere oorzaken en moet op dezelfde manier worden 
behandeld . Daarnaast is behandeling van de autonome hyperactivatie met benzodiazepinen 
noodzakelijk. Ook moet iedere patiënt met een delirium en een voorgeschiedenis van overma-
tig alcoholgebruik extra thiamine krijgen (samen met vitamine-B-complex) . 

Delirium door onttrekking van benzodiazepinen 
Het plotseling staken van benzodiazepinen kan aanleiding geven tot een onttrekkingsbeeld dat 
gekenmerkt wordt door psychische klachten als slapeloosheid, angst en prikkelbaarheid, en 
lichamelijke symptomen als misselijkheid, spierpijn, hoofdpijn en tremoren . Er kan zelfs een 
onttrekkingsdelirium optreden dat, behalve door delirante symptomen, wordt gekenmerkt door 
overgevoeligheid voor licht en geluid , myokloniën en insulten . De behandeling bestaat uit het 
weer starten met een benzodiazepine met een matig lange halfwaardetijd zoals lorazepam, dat 
vervolgens langzaam wordt afgebouwd. Wanneer er een contra-indicatie voor verdere behande-
ling met benzodiazepinen bestaat, kan worden overgegaan op haloperidol. 

3 Ontwikkeling , beloop en gevolgen 

De symptomen van een delirium ontstaan doorgaans in de loop van uren tot dagen . De snelheid 
waarmee een delirium optreedt, is ook afhankelijk van de oorzaak. Bij een plotselinge ernstige 
lichamelijke aandoening (zoals een grote operatie of intoxicatie) ontwikkelt een delirium zich 
sneller dan bij een sluipend ontstane metabole stoornis (zoals dehydratie , of hypoxie zoals bij 
longaandoeningen). Typerend is dat binnen een tot drie dagen enkele symptomen, zoals slape-
loosheid, angst, moeite met denken en lichte desoriëntatie, kunnen uitgroeien tot een volledig 
delirium . Bij oudere patiënten ontstaat een delirium soms geleidelijk, binnen enkele weken. 
De symptomen kunnen snel wisselen , nemen meestal 's avonds en 's nachts in ernst toe , maar 
kunnen overdag ook enkele uren geheel afwezig zijn. 
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Kader 7.1.3 Eerste symptomen van delirium 
- Slapeloosheid 's nachts en sufheid overdag 
- Levendige dromen of nachtmerries 
- Illusoire vervalsingen en korte, corrigeerbare momenten van desoriëntatie 
- Moeite met denken en zic h co ncentrere n 
- Rusteloosheid of teruggetrokkenheid 
- Geïrriteerdheid, angst en gespan nenhe id 

De ernst , de duur en de prognose van een delirium hangen af van de onderliggende licha-
melijke aandoeningen, de kwetsbaarheid van de patiënt en het resultaat van de behandeling . 
Meestal duurt een delirium enkele dagen tot weken . Maar vooral oudere patiënten lopen de 
kans op een langer (dan een maand) durend persisterend delirium. Het optreden van delirium 
is een (onafhankelijke) voorspeller voor een langere opnameduur, verhoogd risico op somati-
sche complicaties , hogere mortaliteit zowel tijdens de ziekenhuisopname als erna, verlies van 
zelfredzaamheid en meer institutionalisering. Ook blijkt delirium toekomstige cognitieve ach-
teruitgang te voorspellen , omdat vooral bij oudere patiënten niet altijd volledig cognitief herstel 
optreedt. 

4 Diagnostiek 

De onontbeerlijke heteroanamnese geeft informatie over het veranderde psychische functione-
ren van de patiënt met een delirium en systematische observatie brengt de het delirante ziek-
tebeeld verder in kaart. Herhaaldelijk intern en neurologisch onderzoek kan nodig zijn om de 
lichamelijke oorzaken voor het delirium te achterhalen, evenals zorgvuldige evaluatie van het 
(genees)middelengebruik van de patiënt. Op grond van klinische overwegingen moet besloten 
worden tot aanvullend diagnostisch onderzoek. Belangrijke oorzaken van een delirium zijn 
polyfarmacie, het gebruik van (nieuwe) psychotrope medicatie, operaties en letsel , een acute 
ziekenhuisopname, infectie, metabole ontregeling , hypoxie, en het gebruik van 'dwangmidde-
len' (zoals fixatie) en van een (blaas)katheter. 
Patiënten met een delirium zijn vaak niet in staat om 
mee te werken , omdat ze te onrustig, te verward en te 
ziek zijn. Een betrouwbare anamnese is vaak niet moge-
lijk. De verpleegkundige gebruikt de Delirium Observa-
tie Screening Scale (ooss) voor het screenen op symp-
tomen van een delirium en om het beloop van het deli-
rium te volgen. Om snel een delirium op het spoor te 
komen , kan de arts de Confusion Assessment Method 
(CAM) gebruiken . 

De CAM bestaat uit vier items waarvan de eer-
ste twee (acuut begin of fluctuerend beloop , 
verminderde aandacht) en hetzij het derde 
(gedesorganiseerd denken) hetzij het vierde 
item (veranderd bewustzijn) positief moeten 
zijn voor de classificatie delirium . De CAM is in 
minder dan vijf minuten af te nemen. 

Het delirium heeft verschillende verschijningsvormen . Een hyperactief delirium wordt geken-
merkt door motorische onrust, agitatie , stemmingslabiliteit, verhoogde alertheid , en/of wei-
gering om aan de behandeling mee te werken. Deze vorm van delirium komt waarschijnlijk 
vooral voor bij onttrekking van alcohol en benzodiazepinen. Een hypoactief delirium , ook wel 
'stil' delirium genoemd, wordt gekenmerkt door traagheid, lethargie (ongeïnteresseerdheid en 
sloomheid) en een verminderde alertheid . Het lijkt erop dat deze vorm vooral bij ouderen en bij 
een hepatische encefalopathie optreedt. Maar meestal zijn er onvoorspelbare wisselingen van 
de ene in de andere deliriumverschijningsvorm en betreft het een delirium met een gemengd 
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activiteitsniveau. Het delirium kan acuut van karakter zijn , met een duur van uren tot dagen , of 
persisterend , met een duur van weken tot maanden. 
Afhankelijk van de oorzaak van het delirium kan een aantal aspecifieke neurologische ver-
schijnselen optreden , zoals tremor , ataxie, chorea , myoklonie , asterixis , reflexveranderingen en 
nystagmus . Ook dysartrie , dysgrafie (schrijfstoornissen) , dysnomie (benoemingsstoornissen) 
en zelfs afasie worden beschreven. Behalve aan een intoxicatie moet ook gedacht worden aan 
een neurologische aandoening als oorzaak voor het delirium . Bij een ernstig delirium en bij 
oudere patiënten kan incontinentie voor urine en feces voorkomen. 

5 Differentiële diagnostiek 

Vooral bij oudere patiënten en bij onduidelijkheid over het premorbide cognitieve functione-
ren is een delirium soms moeilijk te onderscheiden van dementie. Bij zowel delirium als bij 
dementie staan cognitieve symptomen op de voorgrond , maar symptomen van een delirium 
ontstaan min of meer acuut , terwijl een dementie zich geleidelijk in maanden tot jaren ontwik-

Tabel 7.1 .2 Aandachtspunten bij de diagnostiek van delirium 

Aspect Aandachtspunt 
Acute verwardheid 

of plotselinge 

gedragsverandering bij 

ouderen 

Alle psychische functies 

kunnen aangedaan zijn 

Voldoende oorzaak om een 

delirium te luxeren 

Aanvullende informatie 

Langduriger observatie 

- Denk bij acute verwardheid of plotselinge gedragsverandering altijd aan een deli-

rium, en dus aan een of meer van de volgende oorzaken van de verwardheid: 

- een somatische aandoening; 

- het gebruik van een middel; 

- intoxicatie door een middel als oorzaak van de verwardheid. 

- Denk vooral aan een delirium bij: 

- oudere patiënten; 

- patiënten zonder psychiatrische voorgeschiedenis. 

- Houd er rekening mee dat bij een delirium alle psychische functies aangedaan 

kunnen zijn : ook een rustige patiënt kan delirant zijn 

- Bedenk dat het optreden van een delirium bij een patiënt met gezonde hersenen 

wijst op een ernstige somatische aandoening: bij patiënten met premorbide 

beschadigde hersenen kan een betrekkelijk 'onschuldige' lichamelijke aandoening 

al voldoende zijn om een delirium te luxeren 

- Betrek altijd heteroanamnestische en observatieg egevens (verpleging, naasten van 

de patiënt) bij de diagnostiek van een delirium 

- Gebruik de DOSS (verpleegkundigen) om te screenen op symptomen van delirium 

en om het verloop van het delirium te volgen 

- Langduriger observatie van de patiënt kan nodig zijn om een delirium van demen-

tie te onderscheiden 

Gevolg en van somatische en Besteed aandacht aan: 

psychisch e ontregeling en van - de ernst van de somatische ontregeling; 

gedrag ssymptomen - de ernst van de psychische ontregeling en de daarmee sam enhangende mogelijk e 

wilsonbekwaamh eid; 

- de ernst van de gedragssymptomen waardoor de pati ënt gevaar loopt zichzelf of 

and eren te verwonden . 

DOSS: Deli rium Ob servatie Screening Scale 
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kelt . Bij dementie blijkt uit de voorgeschiedenis al cognitieve achteruitgang (heteroanamnese) . 
Het verloop van een delirium is typisch fluctuerend en in het algemeen self-limitin.g. Bij demen-
tie zijn de symptomen in de loop van de dag min of meer onveranderd aanwezig en ze nemen 
in de loop van de tijd alleen maar toe. 
Een patiënt met dementie is extra kwetsbaar voor een delirium . Als er een acute verergering van 
de cognitieve symptomen en gedragssymptomen optreedt bij een patiënt met dementie, moet 
daarom altijd aan delirium worden gedacht (zie ook tabel 7.r.2). 
Een tweede belangrijke differen tiële classificatie is de depressieve stoornis. Het kan lastig zijn 
om een hypoactief delirium te onderscheiden van een depressieve stoornis. Een depressieve 
stoornis ontstaat in tegenstelling tot delirium sluipender: binnen weken tot maanden . Een voor-
geschiedenis met depressieve perioden en de aanwezigheid van continue somberheid en suïci-
daliteit kan leiden tot de classificatie depressieve stoornis . 

6 Epidemiologie 

Delieren komen veel voor. Van de - vooral oudere - patiënten die zijn 
opgenomen op een chirurgische of interne afdeling van een algemeen zie-
kenhuis , maakt 10-40% een delirium door, terwijl op eerstehulpafdelingen 
8-17% van de patiënten delirant is. In de Amerikaanse algemene bevolking 
was de geschatte puntprevalentie van delirium bij personen ouder dan 18 
jaar 0,4%; voor personen boven de 55 jaar 1,1%; en voor 85-plussers 13,6%. 
Ook in het verpleeghuis treedt delirium frequent op, met een voorkomen 
van 35% bij opname . 

7 Etiopathogenese 

r " 
Van de oudere pat iën-
ten die opgenomen zijn 
in een algemeen zie-
kenhuis , maakt 10-40% 
een delirium door . 

Het delirium treedt op door een samenspel van predisponerende (risico)factoren en luxerende 
factoren (zie tabel 7.I.3). Hoe kwetsbaarder een patiënt (hoe meer predisponerende factoren) , 
hoe minder luxerende factoren voor delirium nodig zijn. Vooral bij oudere patiënten met een 
al bestaande hersenaandoening en cognitief disfunctioneren (zoals een dementie , de ziekte van 
Parkinson , een cerebrovasculair accident) is een betrekkelijk 'onschuldige' aandoening , zoals 
een urineweginfectie, al voldoende om delirium uit te lokken . Ook het gebruik van middelen , 
zowel in therapeutische doseringen als in overdoseringen, is een belangrijke oorzaak van deli-
rium. Het kan gaan om een intoxicatiedelirium of een onttrekkingsdelirium . 
De pathogenese van het delirium is nog onvoldoende opgehelderd. Er zijn inmiddels wel aan-
wijzingen dat interactie tussen verschillende neurobiologische factoren kan leiden tot versto -
ring van neuronale netwerken en een verstoorde perfusie in de hersenen , met als gevolg het 
optreden van een delirium . Belangrijke mechanismen die hierbij mogelijk een rol spelen zijn: 
veranderingen in de activiteit van de cerebrale neurotransmitters , ontsteking , metabole ontre-
geling, elektrolytenstoornissen en genetische factoren. Veel van deze factoren interfereren met 
het celmetabolisme in de hersenen. 
Volgens de neurotransmitterhypothese speelt een gestoorde neurotransmitterbalans door een 
verminderd oxidatief metabolisme in de hersenen een belangrijke rol. Het is onder meer geble-
ken dat veel lichamelijke aandoeningen die interfereren met het oxidatief metabolisme van 
de hersenen (zoals hypoglykemie en hypoxie), een anticholinerg effect hebben . Ook is er een 
duidelijke relatie tussen toegenomen anticholinerge activiteit in serum , plasma en liquor door 
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Tabel 7.1.3 Etiologie delirium 

Groep Factoren 

Predisponerende 

factoren 

Luxerende factoren 

- Leeftijd ;e 70 jaar 

- Cognitieve symptomen 

- Ernstige ziekte(n) 

- Visus - en gehoorstoorni ssen 

- ADL-stoornis sen 

- Gebruik van alcohol en opioïden 

- Voorgeschiedeni s van: 

- delirium ; 

- stoorni s in het gebruik van alcohol; 
- TIA ; 

- CVA; 

- depressieve stoorni s. 

- Polyfarmacie 

- Gebruik van nieuwe'' (psychotrope) medicaties: 
- hypnosedativa; 

- opioïden ; 
- histamine-2-blokker; 

- antiparkinsonmiddelen; 

- vooral : middelen met anticholinerge werk ing, zoals tric yclische antidepressiva . 

- Operatie en trauma 

- Acute ziekenhuisopname 

- Infectie en koorts , metabole ontregeling , hypoxie 

- Gebruik van 'dwangmiddelen ' (bijvoorbeeld fixatie) 

- Gebruik van (blaas) katheter 

- Epileptisch insult (status epilepticus , postictaal) 

- lntracraniële aandoeningen zoals: CVA, ontsteking, tumor 
- Endocriene stoornissen 

'' Niet eerder gebruikt door de bet reffende pat iënt 

ADL : act ivit eiten van het dagelijk s leven; CVA: cerebrovasculair accident ; TIA : t ransiënte ischemisc he aanval 

medicijnen enerzijds en afname van het cognitieve functioneren en delirium anderzijds . De 
kwetsbaarheid van oudere en dem entiepatiënten voor delirium is mogelijk mede het gevolg van 
verminderde cholinerge activiteit in de hersenen . 
Naast een verminderde cholinerge functie speelt een overmatige afgifte van dopamine een 
belangrijke rol in het optreden en de symptomen van een delirium. Dopaminerge transmissie 
is bij veel hersenfuncties betrokken , zoals bij motoriek , aandacht, stemming , motivatie, geheu-
gen, taal en waarneming . Dat dopamine een rol speelt bij het delirium, wordt mede veronder-
steld omdat dopamineagonisten , zoals levodopa en cocaïne , een delirium kunnen induceren . Er 
is daarbij ook sprak e van interacti e tussen het dopaminerge en cholinerge systeem , waarbij af-
en toename met elkaar lijken samen te hangen. Hypoxie bijvoorbeeld leidt tot een toegenomen 
dopamineafgifte en juist een afname van acetylcholine . In het striatum zorgt stimulatie van de 
D2-receptor voor afgenomen acetylcholineafgifte , terwijl Dr-stimulatie juist een toename indu-
ceert . Ook veranderingen in serotonine( -precursors) zou invloed hebben op de hoeveelheid en 
op de mate van activiteit van dopamine en acetylcholine en hierdoor dus een rol spelen bij het 



Hoofdstuk 7.1 Delieren 247 

delirium. Verder zijn noradrenaline , glutamaat en zowel afgenomen als toegenomen seroto-
nerge en GABA'erge activiteit van belang bij het optreden van delirium. 
Volgens de ontstekings hypothese zijn cytokinen (interleukinen, interferon en tumornecrose-
factoren) van belang in de pathogenese van delirium . Neum -inflammatie kan leiden tot over-
activiteit van de microglia, met als gevolg een neuro toxische respons waardoor uiteind elijk 
neuronale schade ontstaat. Deze neurotoxische respons ontstaat niet uitslui tend lokaal in de 
hersenen, maar kan ook voortkomen uit perifere ontsteking. Diverse routes spelen een rol bij 
de neurotoxische respons als reactie op een perifere ontsteking, zoals activatie van pro-in flam-
ma toire cytokinen waardoor de endotheelcellen in de bloedvaten worden geactiveer d, met als 
gevolg een verstoring van de bloed-hersenbarrière. 
Het is lastig om een duidelijk onderscheid te maken tussen lokale en perifere factoren die uit-
eindelijk kunnen leiden tot veranderingen in neuronale netwerken en een verstoorde perfusie 
in de hersenen van patiënten met een delirium. Omdat cytokinen zowel de hormoonregula tie 
via de hypothalamus-hypofyse-bijnieras (HPA-as) als ook de neurotransmissie in de hersenen 
kunnen beïnvloeden , vullen de neurotransmitterhypothese en de ontstekingshypothese elkaar 
mogelijk aan. 

8 Behandeling 

8.1 Preventie 
De effectiefste preventiestrategie is een niet-farmacolo-
gische , multicomponentbenadering om de risicofacto-
ren voor het delirium op te sporen , vooral bij patiënten 
van 70 jaar en ouder. Deze risicofactoren zijn (zie tabel 
7.1.3): dementie en verminderd cognitief functioneren , 

Vooral patiënten boven de 70 jaar met senso -
rische beperkingen en cognitieve symptomen 
zijn kwetsbaar voor een delirium . 

afgenomen functioneren in het dagelijks leven , verminderde visus en gehoor , oudere leeftijd (:2: 
70 jaar) , een voorgeschiedenis van delirium, alcoholverslaving, TIA, cvA of depressieve stoornis ; 
en somatische comorbiditeit. 
Geadviseerd wordt sederende medicatie en pijnmedicatie te verminderen , te beperken of te 
staken . Tevens is het zinvol de oriëntatie en de slaap te bevorderen en te zorgen voor goede 
visus en gehoor (bril, gehoorapparaat) . Zelfzorg stimuleren is van belang , evenals mobiliseren , 
dehydratie voorkomen, en de voeding optimaliseren . Tot nu toe zijn de resultaten van farmaco-
therapieonderzoek naar preventie van delirium niet eenduidig en wordt afgeraden om te starten 
met antipsychosemedicatie ter preventie van een delirium . 

8.2 Algemene behandeling 
De eerste stap bij de (causale) behandeling van delirium is het vaststellen en behandelen van 
alle mogelijke lichamelijke oorzaken. De symptomatische behandeling bestaat uit bestrijding 
van de psychiatrische symptomen van het delirium , en beheersing van de risico's die door het 
optreden van een delirium kunnen ontstaan: niet meewerken aan behandeling en zelfbeschadi-
ging. Daarom moet een aantal medicamenteuze en verpleegkundige maatregelen worden geno-
men . Farmacologische behandeling wordt meestal ingezet als er sprake is van psychiatrische 
symptomen die interfereren met de veiligheid en/of de behandeling van de patiënt. 
Verpleegkundige interventies zijn bedoeld om de patiënt met een delirium terug te brengen in 
de realiteit en hem te beschermen tegen schadelijke gevolgen van het delirium. Het ligt voor de 
hand de patiënt regelmatig te helpen oriënteren , de omgeving voor hem zo veilig en vertrouwd 
mogelijk te maken, en zorg te dragen voor een kalme , vriendelijke en duidelijke bejegening. De 
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Tabel 7.1.4 Aandachtspunten bij de behandeling van delirium 

Aspect Aandachtspunt 
Opsporing somatische oorzaken - De primaire behandeling van het delirium bestaat uit opsporing en behande-

ling van de onderliggende lichamelijke oorzaken van het delirium 

Somatisch ernstig zieke patiënten - Farmacologische behande ling wordt vooral ingezet als er sprake is van psychi-

atrische symptomen die interfereren met de veiligheid en/ of de behandeling 

van de patiënt 

Oudere patiënten 

Patiënten met pijn 

Geagiteerde patiënten 

- Haloperidol is het middel van eerste keus voor behandeling van een delirium 

bij somatisch zieke patiënten, behalve voor deliriumpatiënten met een hypoki-

netisch rigide syndroom en patiënten met een dementie met lewylichaampjes 

- Oudere deliriumpatiënten moeten met lagere startdoseringen en lagere maxi-

male doseringen haloperidol worden behandeld 

- Bij deliriumpatiënten die een opioïde nodig hebben voor pijn, moet worden 

nagegaan of de pijnstilling adequaat is en of tevens behandeling met halope-

ridol nodig is 

- Bij zeer geagiteerde deliriumpatiënten die ernstig katabool zijn, kan anesthesie 

en beademing nodig zijn 
Patiënten met medicatieresistentie - Elektroconvulsieve therapie (ECT) is heel soms nodig bij: 

- medicatieresistentie 

- contra-indicatie voor behandeling met antipsychotica 

kamer van de patiënt moet rustig en goed verlicht zijn, er moet een klok hangen, met gedimd 
licht 's nachts. 
Wanneer de patiënt zichzelf of anderen onder invloed van zijn desoriëntatie en psychose kan 
beschadigen, is het nodig om zogeheten beschermende (vrijheidsbeperkende) maatregelen te 
treffen. Dit kan in het kader van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (wcso; 
Nederland) of de Wet betreffende de rechten van de patiënt (België) omdat hiermee acuut licha-
melijk gevaar voortkomend uit een somatische ziekte wordt afgewend . Patiënten die gefixeerd 
worden, vergen intensieve zorg en zeer frequente controles. De patiënt en zijn familie dienen 
zo veel mogelijk geïnformeerd te worden over de toestand van de patiënt en over de te nemen 
maatregelen . 

8.3 Neurobiologische behandeling 
Haloperidol is het middel van eerste keuze, omdat het weinig effecten heeft op het hart en de 
bloeddruk, geen gevaar vormt voor de ademhaling, en nauwelijks anticholinerg werkzaam is. Het 
kan daarom betrekkelijk veilig worden toegediend aan somatisch zieke patiënten. 

Alternatieve medicatie voor halo peridol , in 
geval van onvoldoende werking of bijwerkingen , 
is risperidon . Er is onvoldoende evidentie voor 
het gebruik van andere antipsychotica voor de 
behandeling van het delirium. 

De meest voorkomende bijwerkingen van haloperidol 
zijn extrapiramidale symptomen, zoals parkinsonisme 
(met als belangrijkste symptomen: rigiditeit, hypokine-
sie, tremor in rust, een gestoorde houding en houdings-
reflexen), acathisie (bewegingsonrust) en acute dysto-
nie. In hoge doseringen kan haloperidol een verlenging 
van het QT-interval op het ecg geven en moet je bedacht 

zijn op multiforme ventriculaire tachycardie en aritmie. Zeldzame bijwerkingen zijn het optre-
den van hyperthermie en het maligne neurolepticasyndroom (MNS). 
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Tabel 7.1.5 Farmacologische behandeling delirium 

Middel Indicatie 
Haloperidol - Licht tot matig ernstig delirium: 0,25- 1 mg oraal, in 1-2 doses 

Benzodiazepine n 

- Ernst ig delirium : 3-7 mg oraal of parenteraal , in 1-2 doses 

- Bij extreme angst en onrust interfereren d met medische behandeling : 2 ,5 mg intraveneus , 

iedere 30 minuten herhalen tot maximaal 10 mg 

- Voor (extra) sedatie kan, naast haloper idol, een benzodiazep ine (lorazepam) in een dose-

ring van 0,5- 1 mg per dag worden gegeven. Liefst niet aan oudere pat iënten, omdat benzo-

diazepine ook delirium kan veroorzaken ! 

- Bij alcoho lon tt rekkingsdelir ium voor auto nome hyperactivatie: 

- diazepam 10 mg rectaal of intraveneus, iedere 30 minuten tot sedatie (maximaal 100 

mg); 

- bij leverfunctiestoornissen : lorazepam 2 mg intramuscu lair of intraveneus iedere 30 

minuten tot sedatie (maxim aal 20 mg); 

- Let op: bij parentera le toediening van benzodiazepine is goede bewaking van patië nt 
nodig. 

Orale toediening is bij chronisch alcoholgebruik niet aangewezen, omda t de resorptie 

van medicatie doo r onder meer chronisc he gastri t is onbetrouwbaar is 

Andere antipsychotica - Risperidon (1-2 mg per dag in 1-2 doses in tabletvorm of als drank ; max. dagdosis 4 mg) 

kan worden overwogen als alternatief voor haloperidol , in geval van bijwerkingen van 

haloperidol of contra-indicatie voor behandeling met haloperidol 

- Clozapine , 6 -50 mg per dag, bij hypokinetisch rigide syndroom ; ook risperidon is een 

behandelingsmogelijkheid 
Cholinesteraseremmer - Centraal anticholinerg syndroom (door intoxicatie met anticho linerge middelen) 

- Delirium bij dementie , voora l dementie met lewylichaampjes 
B-vitaminen - Bij iedere patiënt met een delirium bij wie er een vermoeden bestaat van defic iënt ie van 

B-vitaminen (stoornis in het gebru ik van alcohol , slechte voeding) moeten deze adequaat 

worden gesuppleerd 

De ziekte van Parkinson is een contra-indicatie voor behandeling met haloperidol, terwijl juist 
deze patiënten nogal eens psychiatrische bijwerkingen zoals (dopaminerge) psychotische en 
delirante symptomen ondervinden van onder meer hun parkinsonmedicatie . Het is belangrijk 
om met de neuroloog te overleggen over de mogelijkheid de parkinsonmedicatie te saneren. 
Het antipsychoticum clozapine is in zeer lage doseringen een alternatieve behandeling . Je moet 
bij behandeling met clozapine regelmatig de leukocyten controleren vanwege de mogelijkheid 
van agranulocytose, en vooral bij oudere patiënten moet r-------------------.. 
je bedacht zijn op een paradoxaal effect als gevolg van de 
anticholinerge werkzaamheid van clozapine. 
Een andere uitzondering voor behandelin g met halo-
peridol is het centrale anticholinerge delirium, dat 
veroorzaakt wordt door intoxicatie met anticholinerg 

Bij een zeer ernstig delirium dat niet reageert 
op medicamenteuze interventies kan in uitzon-
derl ijke gevallen elektroconvulsieve therapie 
(Eer) overwogen worden. 

werkzame middelen. Dit type delirium wordt met cholinesteraseremmer s behandeld. Ook 
het onttrekkingsdelirium door benzodiazepinen wordt in eerste instantie niet met haloperidol 
behandeld , maar met benzodiazepinen. 
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Samenvatting 
- Een nieuwe naam voor dementie is: uitgebreide neurocognitieve stoornis {uNcs). 
- Kenmerkend voor dementie zijn symptomen van meerdere cognitieve functiedomeinen waardoor 

de zelfredzaamheid verstoord raakt. 
- Bij de beperkte neurocognitieve stoornis is de zelfredzaamheid nog wel intact. 
- Maak onderscheid tussen het syndroom dementie en de oorzaak ervan. 
- Er zijn vele oorzaken van dementie . De meest voorkomende zijn: dementie door de ziekte van 

Alzheimer (ook wel alzheimerdementie genoemd); frontotemporale dementie; dementie met 
lewylichaampjes; vasculaire dementie; dementie door de ziekte van Parkinson. 

- Op oudere leeftijd is er meestal sprake van een combinatie van verschillende oorzaken. 
- De diagnose wordt gesteld op basis van het klinische beeld, de anamnese, en vooral de hetero-

anamnese . Hierbij moet je aandacht schenken aan de cognitieve functies, het functioneren in de 
dagelijkse situatie, neuropsychiatrische symptomen, en mantelzorgaspecten. 

- Hulponderzoek heeft als doel om behandelbare oorzaken opsporen en de verschillende vormen 
van dementie vaststellen. 

- De prevalentie van dementie neemt op hogere leeftijd aanzienlijk toe: op 85-jarige leeftijd is de 
kans op dementie 40%, en vanaf het 95e levensjaar meer dan 50%. 

- Een verbeterd cardiovasculair risicomanagement en betere voedingsgewoonten hebben ertoe 
geleid dat de incidentie van dementie nu ongeveer 25% lager ligt dan 25 jaar geleden. 

- Er zijn nu geen oorzakelijke behandelingen beschikbaar voor dementie. 
- Als medicamenteuze symptomatische behandeling van de ziekte van Alzheimer komen cholines-

teraseremmers en memantine in aanmerking . 
- Ondersteuning van mantelzorgers is een essentieel onderdeel van het behandelbeleid bij patiën-

ten met dementie . 

Inleiding 

Het woord 'dementie ' 
betekent letterlijk: zijn 
geest verliezen (mens = 
geest in het Latijn). 

Dementie is de meest voorkomende psychiatrische stoornis op oudere leef-
tijd . 
Het onvermogen de eigen gedachten te sturen en niet meer kunnen put-
ten uit het reservoir van herinneringen uit het voorbije leven is een van de 
ingrijpendste bedreigingen voor een mens . 
Dementie is een syndroom: dit impliceert dus nog niets over de oorzaak. Er 

zijn vele oorzaken voor dementie ; de meest voorkomende zijn de ziekte van Alzheimer, vascu-
laire dementie, en combinaties van deze twee (zie paragraaf 2 en 7). 
In de DSM-5 is de naam dementie vervangen door de term uitgebreide neurocognitieve stoornis 
(uNcs). De reden daarvoor was dat men de term dementie als stigmatiserend beschouwde en 
de voorkeur gaf aan een neutralere term. Maar het is niet waarschijnlijk dat het ingeburgerde 
begrip dementie snel vervangen gaat worden, al was het maar omdat andere specialismen dan 
de psychiatrie de term nog gebruiken. Overeenkomstig de vigerende richtlijnen en internatio-
nale consensus in het wetenschappelijke veld zullen we in dit leerboek daarom de term demen-
tie hanteren als overkoepelend syndroom waaronder de verschillende UNcs'en vallen. 
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Kader 7.2.1 Classificatie van de dementieën (naar de DSM -5) 
- Dement ie door de ziekte van Alzheimer 
- Frontotem pora le deme ntie 
- Deme ntie met lewylic haampjes 
- Vasculaire deme ntie 
- Dementie door trauma t isch hersenletsel 
- Dementie door een middel/medica t ie 
- Dementie door hiv-infectie 
- Dementie door de prionziekte (de ziekte van Creutzfeldt-Jakob) 
- Dementie door de ziekte van Parkinson 
- Dementie door de ziekte van H untington 
- Dementie door een andere somatische aandoening 
- Dementie door multipele oorzaken 

2 Syndromen 

De uitgebreide neurocognitieve stoornis (uNcs) oftewel dementie is een toestand waarbij iemand 
vanwege cognitieve symptomen niet meer (volledig) zelfredzaam is en ni et goed kan functio-
ner en zonder begel eiding. Binnen de DSM-5-definitie valt nog een aanzienlijke variatie van de 
ernst , het profiel van de cognitieve symptomen, en de oorzaak (zie kader 7.2 .2). 
Naast de UNCS is er ook een beperkte neurocognitieve stoornis (sNcs) (zie kader 7.2.3), overeen-
komend met de in de wetenschappelijke literatuur gangbaarder term mild cognitive impairment 
(MCI). 
Tabel 7.2.r geeft de kenmerk en weer van de meest voorkomende vormen van dementie . Voor 
and ere, zeldzamere vorm en van dementie , zoals de dementie door hiv-infectie , de prionziekte 
(Creutzfeldt-Jakob) of de ziekte van Huntington : zie gespecialiseerde leerboeken. 

Kader 7.2 .2 Criteria voor de uitgebre ide neurocognitieve stoornis (dementie) (naar de DSM -5) 
A Er zijn aanwijzingen voor een significante cognit ieve achteruitgang ten opzichte van een eerder 

niveau van functioneren, in een of meer cognitieve domeinen (comple xe aandacht , executieve func-
t ies, leervermogen en geheugen, taal, perceptueel-motorisch , of sociaal -cognitief) , gebaseerd op : 

zorgen van de betrokkene , een informant die de betrokkene goed kent , of de clinicus , over een 
significante achteruitgang in het cognitieve functioneren; en: 

2 een substantiële beperking in de cognitieve prestaties , bij voorkeur vastgesteld met neurops y-
chologi sche tests , of als die er niet zijn : een ander gekwantificeerd klinisch onderzoek. 

B De cognitieve deficiënties belemmeren het onafhankelijke funct ioneren bij alledaagse acti vitei-
ten (minstens ondersteuning is nodig bij complexe instrumentele activiteiten van het dagelijks 
leven , zoals rekeningen betalen of medicatiebeheer) . 
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Tabel 7.2.1 Klinische kenmerken van de meest voorkomende dementievormen (UNCS 'en) , 
naar oorzaak 

Oorzaak Typische klinische kenmerken 
Alzhei merdementie 

Frontotemporale 

dementie 

Dementie met 

lewylichaampjes 

- Beloop: geleidelijk ontstaan, langzaa m (over jaren) progressief 

- Geheugenstoornissen obligaa t , daarnaas t nog minstens één ander cognitief domein 

gestoord , leidend tot een verstoring van activiteiten in het dagelijks leven 

- Beloop: sluipend begin en geleidelijke progressie 

- Een van de volgende twee. 

- Gedrag svariant : ;e: 3 van de vo lgende symptomen: 

- ontremming van gedrag; 

- apathie of motorische inertie (verminderd vermogen om te beginnen of op te houden 

met handelingen); 

- verlies van medeleven of empathie; 

- perseveraties (nutteloos dezelfde woorden of bewegingen herhalen), 

- motorische stereotypieën (nutteloos, soms ritmisch , dezelfde eigenaardige complexe 

bewegingen herhalen) of dwangmatig ritueel gedrag; 

- excessief eten (hyperoraliteit), onaangepast dingen in eigen en andermans mond 

steken. 

- Taalvariant: duidelijke achteruitgang in een of meer van de volgende: 

- taalfuncties; 

- taalproductie ; 

- woordvinding; 

- voorwerpen benoemen ; 

- grammatica; 

- taalbegrip . 

Vaak staan stoornissen van het geheugen en de perceptueel-motorische functies minder op de 

voorgrond 

- Beloop: geleidelijk ontstaan, langzaam progressief 

- Cognitief functioneren wisselt, met opvallende variaties in aandacht en alertheid; herhaal-

delijke visuele hallucinaties, vaak zeer gedetailleerd; symptomen van parkinsonisme die pas 

na de cognitieve symptomen zijn ontstaan 

- Ook suggestief kunnen zijn: remslaapgedragsstoornis en ernstige overgevoeligheid voor 

antipsychotica 

Vasculaire dementie - Beloop: vaak stapsgewijze achteruitgang, in de tijd gekoppeld aan een of meer cerebrovas-

Dementie door een 

middel/ medicatie 

culaire accidenten; maar bij aandoening van kleine hersenvaten is er meestal een geleidelijk 

progressief beloop 

- Beeld hangt sterk af van ernst en lokalisatie van de cerebrovasculaire aandoeningen. Vaak is 

de persoonlijkheid nog redelijk intact en staat verlies van psychisch tempo op de voorgrond 

- Beloop hangt af van het middel; de cognitieve symptomen blijven aanwezig , ook als het 

middel niet meer gebruikt wordt 

- Symptomen zijn afhankelijk van het middel: bij alcoholdementie staan stoornissen van 

executief functioneren, geheugen en sociale cognitie op de voorgrond 

Dementie door de - Beloop : geleidelijk begin en langzaam progressief 

ziekte van Parkinson - Cognitieve achteruitgang treedt op na het ontstaan van de parkinsonsymptomen. Vaak is er 

mentale traagheid en stoornissen van het langetermijngeheugen 

UNCS: uitgebreide neurocognitieve stoo rni s, oftewel dementie 
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Kader 7.2.3 Criteria voor de beperkte neurocognitieve stoornis (naar de DSM-5) 
A Er zijn aanwijzingen voor een lichte cognitieve achter uitgang ten opzichte van een eerder niveau 

van functioneren in een of meer cognitieve domeinen (complexe aandacht , executieve functies , 
leervermogen en geheugen , taal, perceptuee l-motorisch of sociaal-cognitief, gebaseerd op: 

zorgen van de betrokkene, een informant die de betrokkene goed kent, of de clinicus over een 
lichte achterui tgang in het cognitieve functioneren; en: 

2 een lichte beperking in de cognitieve prestaties, bij voorkeur vastgesteld met gestandaardi-
seerde neuropsychologische tests , of als die er niet zijn : een ander gekwantificeerd klinisch 
onderzoek. 

B De cognitieve deficiënties belemmeren niet het onafhankelijk functioneren bij alledaagse activi-
teiten (com plexe instrumentele act iviteiten van het dagelijks leven, zoals rekeningen betalen of 
medicatiebeheer, blijven intact, maar er kunnen een grotere inspanning, compenserende strate-
gieën of aanpassingen noodzakelijk zijn). 

3 Ontwikkeling , beloop en gevolgen 

Het beloop van dementie hangt samen met de oorzaak. We gaan hier uit van het geleidelijke en 
langzaam progressieve beloop bij de ziekte van Alzheimer omdat deze vorm van dementie het 
meest voorkomt. Bij deze stadiëring wordt vaak gebruikgemaakt van schalen, waarbij de score 
de ernst van de dementie aangeeft. De bekendste zijn de Clinical Dementia Rating (coR) en de 
Global Deterioration Scale (cos) (zie tabel 7.2.2). 

Tabel 7.2.2 Clinical Dem entia Rating (CDR) en Global Deter ioration Scale (GDS ) voor de ziekte 
van Alzhe imer 

Stadium CDR GOS 

Prodroma le stadium 

Lichte dementie 

Matige dementie 

Ernstige dementie 

0,5 

2 

2-3 

3-4 

6-7 

CDR: Clinical Dementia Rating; GDS: Global Deterioration Scale 

3.1 Prodromale stadium 
Een aantal jaren voordat er sprake is van het syndroom dementie, doen zich al veranderingen 
voor in het cognitieve en psychische functioneren . De vroegste veranderingen zijn geheugen-
en concentratieklachten, maar ook verminderde spankracht , inter esseverlies, emotionele labili-
teit en prikkelbaarheid. Dit is het stadium van de beperkte neurocognitieve stoornis. Patiënten 
hebben vooral problemen met activiteiten buiten de dagelijkse routine om en voelen zich dan 
dikwijls angstig en onzeker. 
De eerste symptomen zijn heel divers en aspecifiek en kunnen soms aan een somatische 
aandoening doen denken . Oudere patiënten komen bijvoorbeeld vaak met een valneiging en 
andere motorische klachten bij een arts. In dit stadium kunnen bij screening van de cognitieve 
functies met bed side-tests (zoals de Mini-Mental State Examination: MMSE (www.tijdschriftvoor-
psychiatrie.nl/measuringinstruments/rr5), of de Montreal Cognitive Assessment: MOCA (www. 
mocatest.org/pdf_files/test/MoCA-Test-Dutch.pdf) de prestaties nog binnen de norm vallen . 
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Bij uitgebreider neuropsychologisch onderzoek worden dan wel geheugenopdiepproblemen , 
overzichtsproblemen of een verminderde ruimtelijke oriëntatie vastgesteld. 

3.2 Lichte dementie, stadium van begeleiding 
Wanneer er eenmaal sprake is van dementie , wordt begeleiding noodzakelijk. De eerste proble-
men doen zich voor in de bijkomende of instrumentele dagelijkse levensverrichtingen (instru-
mental activities of daily life: iADL), zoals een maaltijd bereiden , telefoneren , boodschappen doen 
en met geld omgaan . De patiënten weten zich in dit stadium doorgaans nog redelijk aan te 
passen. Bij oude patiënten met weinig activiteiten zal een licht dementiesyndroom daarom vaak 
niet sterk opvallen. Patiënten hebben zelf meestal geen klachten over het verminderde cognitief 
functioneren. Er is soms ook sprake van het verbloemen van het onvermogen en van façadevor-
ming . Dit vindt deels zijn oorsprong in de verminderde cognitieve vermogens , maar ook verzet 
tegen stigmatisering en vrees voor wat komen gaat speelt daarbij een rol. Maar doorgaans is het 
voor de omgeving wel duidelijk dat er iets mis is en vermoed je al dat iemand dementie heeft . 
Veranderingen in het emotionele functioneren zijn in dit stadium eerder regel dan uitzonde-
ring . Patiënten hebben in het begin van hun aandoening vaak enig besef van hun achteruitgang, 
waardoor ze bij confrontatie met hun onvermogen angstig kunnen worden . Ook paniekaanval-
len komen voor: de patiënt kan zich plots overvallen voelen door heftige angst en gevoelens van 
onrust. 

3.3 Matige dementie, stadium van verzorging 
Het stadium van de matig ernstige dementie wordt gekenmerkt door noodzaak tot verzorging . 
Mensen schieten in dit stadium ook tekort bij de basalere levensactiviteiten (ADL-functies) zoals 
zelfzorg , toiletgang of de maaltijd bereiden . Thuis wonen behoort nog tot de mogelijkheden 
mits extra toezicht en zorg geboden kan worden. Vaak kan de patiënt niet meer voor een wat 
langere periode (uren) alleen gelaten worden en is hij volledig op hulp van de omgeving aan-
gewezen . In dit stadium doet zich in toenemende mate ernstig probleemgedrag voor. Hierdoor 
wordt de verzorging lastiger en zelfstandig wonen steeds riskanter . 

3.4 Ernstige dementie, stadium van verpleging 
Uiteindelijk wordt opname in een verpleeghuis onvermijdelijk, omdat thuis niet meer kan wor-
den voldaan aan de zorgbehoefte. Deze wordt sterk bepaald door niet-cognitieve problemen 
(zoals incontinentie) en gedragsproblemen (zoals agressiviteit, nachtelijke onrust en zwerfnei-
gingen) . In de late fase van dementie zijn de geheugenstoornissen zo uitgesproken dat de pati-
ent zelfs zijn naasten niet meer herkent en de patiënt zich in eigen huis verdwaald kan voelen. 
Vaak staat apathisch gedrag op de voorgrond. Paranoïde waanvorming kan aanwezig zijn , maar 
gewoonlijk zijn de wanen minder gesystematiseerd dan bij schizofrenie of een waanstoornis. 
Meestal zijn de taaluitingen nu schaars en blijft het spreken beperkt tot enkele stereotiepe zin-
nen. Soms praat de patiënt met ernstig e dementie helemaal niet meer. Ook het begrip van 
gesproken taal gaat verloren. Apraxie leidt dan dikwijls tot problemen bij het aankleden en het 
niet meer kunnen eten met mes en vork. Uiteindelijk treedt een toestand op waarin de patiënt 
mutistisch en bedlegerig is en nauwelijks nog besef heeft van de omgeving . 

3.5 Gevolgen 
Dementie gaat vaak gepaard met andere psychiatrische symptomen, zoals psychosesympto-
men , depressiviteit, angst , agressie en agitatie . Grosso modo komen deze symptomen ro maal 
zo vaak voor bij mensen met dementie ten opzichte van mensen zonder dementie. Deze psychi-
atrische symptomen leiden , meer dan de cognitieve symptomen en de problemen in het dage-



lijkse functioneren, tot problemen met de verzorging en 
versnelde opname in het verpleeghuis. Dementie is ook 
de ziekte met de hoogste zorgkosten. In 2014 bedroe-
gen de kosten van de directe zorg zo'n 5% van de totale 
gezondheidszorgkosten. De uitwerking op de directe 
omgeving is enorm. Van alle mensen met dementie 
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Dementie gaat vaak samen met andere psychia-
trische symptomen, zoals psychosesymptomen, 
depressiviteit, angst, agressie en agitatie.juist 
deze prob lemen, en niet de dementiesympto-
men ze lf, leiden vaak tot versnelde opname in 
het verpleeghuis. 

woont 70% nog thuis: zij worden verzorgd door hun '------------------
naaste familie en/of de omgeving, de zogeheten mantelzorgers. 
De gemiddelde leeftijd van de mantelzorger ligt op 65 jaar, en 70% is vrouw. Gemiddeld geven 
zij gedurende 5 jaar 20 uur zorg per week. Ruim de helft van de mantelzorgers van mensen 
met dementie voelt zich zwaar belast. Als de mantelzorger de ondersteuning van iemand met 
dementie niet meer aankan, is dat een belangrijke reden voor opname in een verpleeg- of ver-
zorgingshuis. 

4 Diagnostiek 

Bij de diagnostiek van het syndroom dementie moet aan drie facetten aandacht besteed worden: 
het cognitieve functioneren, het functioneren in de dagelijkse situatie , en eventuele psychiatri-
sche symptomen . Verder dient diagnostiek naar de oorzaak van het syndroom plaats te vinden. 

4.1 Cognitief functioneren 
De stoornissen van de zes relevante cognitieve domeinen (complexe aandacht , executieve func-
ties, geheugen, taal, perceptueel-motorische functies en sociaal-cognitieve functies) kunnen 
dikwijls door gerichte observatie en testopdrachten worden vastgesteld, maar vaak is aanvul-
lend neuropsychiatrisch testonderzoek of neuropsychologisch onderzoek aangewezen om deze 
observaties te onderbouwen en te kwantificeren. Hier beschrijven wij enkele voorbeelden van 
deze observaties en van eenvoudig door de arts zelf uit te voeren neuropsychiatrisch testonder-
zoek. 

Complexe aandacht 
Stoornissen in complexe aandacht (het vermogen om de aandacht vast op iets te richten, vol te 
houden en te verdelen) kunnen blijken uit de observatie dat de patiënt moeilijk de aandacht kan 
richten in een omgeving met diverse andere prikkels (tv, radio), snel afgeleid is, of niet meer 
eenvoudige hoofdrekensommen kan doen. Afhankelijk van de leeftijd en de intelligentie moet 
een gezonde patiënt vijf tot zeven cijfers kunnen herhalen . Het vermogen tot vasthouden (tena-
citeit) van de aandacht kan getest worden door de patiënt te vragen de maanden van het jaar of 
de dagen van de week in omgekeerde volgorde op te noemen. 

Executieve functies 
Stoornissen van de executieve functies komen bijvoorbeeld naar voren doordat de patiënt geen 
complexe situaties meer aankan en de dagelijkse planning (bijvoorbeeld van boodschappen) 
niet meer lukt. De bekendste test van de executieve functies is de verbale vloeiendheidstest: de 
patiënt wordt gevraagd zo veel mogelijk woorden op te sommen beginnend met een bepaalde 
letter of behorend tot een bepaalde categorie , bijvoorbeeld 'dier'. Hierbij kun je motorische 
inertie observeren (het onvermogen om te beginnen of op te houden met een handeling) of 
motorische perseveratie (het nutteloos doorgaan met eenzelfde handeling). 
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Geheugen 
Geheugenstoornissen worden in het gesprek vaak al duidelijk wanneer de patiënt vaak het-
zelfde zegt , moeite heeft recente gebeurtenissen te beschrijven , en zich toenemend moet ver-
laten op aantekeningen in zijn agenda. Het kortetermijngeheugen wordt getest door de patiënt 
te vragen drie of vier niet met elkaar samenhangende woorden goed te onthouden en na enkele 
minuten te reproduceren. 

Taal 
De patiënt met taalstoornissen gebruikt vaak vage of omslachtige omschrijving en zoals 'Je weet 
wel' of 'Dat ding waar je mee schrijft' voor woorden waar hij niet op kan komen (circumlocu-
tie) . Dyslexie (een verminderd vermogen om hardop woorden of zinnen voor te lezen en te 
begrijpen), dysgrafie (een verminderd vermog en om een correcte zin te schrijven) , dysnomi e 
(een verminderd vermogen om de namen van voorwerpen te benoemen) , herhalingsstoornis-
sen (een verminderd vermogen om woorden of zinnen na te zeggen) en begripsstoornissen 
(een verminderd vermogen om min of meer complexe opdrachten te begrijpen) zijn eenvoudig 
door de arts te testen . 

Perceptueel-motorische functies 
De perceptueel-motorische functies zijn het vermogen om visuele informatie ruimt elijk te 
beoordelen , te herkennen en te koppelen aan doelgerichte motorische handelingen. Stoornis-
sen kunnen blijken uit problemen met voorheen vertrouwde handelingen , zoals gereedschap 
bedienen , handwerken , of een auto besturen. Constructieve apraxie (het onvermogen een figuur 
na te tekenen bij intacte motoriek, sensibiliteit en coördinatie) kan de psychiater testen door de 
patiënt bijvoorbeeld een klok te laten tekenen . 

-----------------" Ideomotorische apraxie is te testen door de patiënt te 
Het onvermogen om op verzoek een handelin g 
uit te voeren of na te bootsen bij intacte moto-
riek, sensibil iteit en coö rdinatie . 

vragen een gebaar (bijvoorbeeld zwaaien) na te boot-
sen , of het gebruik van een voorwerp (bijvoorbeeld een 
hamer) uit te beelden . 
Kledingapraxie blijkt uit het feit dat de patiënt zichzelf 

niet meer goed kan aankleden. Het is te testen door de patiënt zijn jas te geven en hem te vragen 
deze aan en weer uit te doen. De patiënt slaagt hier niet in en trekt bijvoorbeeld zijn jas binn en-

Het onvermogen om voorwerpen te herkennen 
en te benoemen . 

Sociaal-cognitieve functies 

stebuiten aan of steekt zijn voet in een mouw . Visuele 
agnosie wordt getest door de patiënt te vragen enkele 
voorwerpen te benoemen en te beschrijven , eventueel 
na ze met gesloten ogen betast te hebben . 

Stoornissen in de sociaal-cognitieve functies worden duidelijk door sociaal onaanvaardbaar 
gedrag, voortdurend gericht zijn op een bepaald thema ook al interesseert dit de omgeving niet , 
verminderde empathie , of het niet herkennen van aanwijzingen uit de omgeving dat bepaalde 
gedragingen niet op prijs worden gesteld . 

Klinimetrie 
Om een globale indruk te krijgen van het cognitieve functioneren , kun je gebruikmaken van 
verschillende klinimetrische tests , zoals de Mini-Mental State Examination (MMSE) (http:// www. 
tijdschriftvoorpsychiatrie .nl /measuringinstruments / n5) of de Montreal Cognitive Assessment 
(MocA) (www.mocatest.org /pdLfiles /test/MoCA-Test-Dutch.pdf). De MMSE is een korte bedsi-
detest met II vragen over onder andere oriëntatie, geheugen en aandacht en visueel-construc-
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tievermogen (het perceptueel-motorische vermogen om voorwerpen (na) te tekenen en samen 
te voegen), met een score van 0-30 . Een hoge score wijst op intacte cognitieve functies . De 
schaal wordt wereldwijd het meest gebruikt als maat voor de cognitieve achteruitgang, en kan 
ook worden gebruikt om het beloop van de cognitieve symptomen te volgen . Er is een gestan-
daardiseerde versie beschikbaar met uitgebreide instructies. Tijdens het onderzoek moet de 
clinicus niet alleen letten op het testresultaat, maar ook op de wijze waarop dit wordt behaald . 
Maar de interpretatie van de totale score moet voorzichtig plaatsvinden, vanwege de kans op 
een fout-positieve score bij vooral laagopgeleide personen en mensen met taalstoornissen , en 
op een fout -negatieve score , vooral bij hoogopgeleiden en bij mensen met frontale stoornissen. 
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De MOCA meet z cognitieve domeinen, met een score r-----------------" 
van 0-30. Deze test wordt vooralsnog minder gebruikt , Executieve functies , visueel-constructievermo-

maar is sensitiever voor cognitieve achteruitgang dan de gen, aandacht , taal , kortetermijngeheugen, 
MMSE, doordat een groter beroep wordt gedaan op het abstractie vermogen en or iëntatie . 

'-geheug en en de executieve functies. Vaak wordt naast 
de MMSE of MOCA nog een uitgebreid neuropsychologisch onderzoek verricht om de afzonder-
lijke cognitieve functies na te gaan , ook omdat dit aanknopingspunten biedt voor begeleiding . 

4.2 Dagelijks functioneren 
Een indruk van het functioneren in de dagelijkse situatie wordt verkregen door gedetailleerde 
anamnese van de patiënt en van iemand die de patiënt vroeger goed heeft gekend (heteroanam-
nese) . Soms zijn voor gericht e observaties specifieke vaardigheden noodzakelijk, bijvoorbeeld 
wanneer er sprake is van een zo ernstige afasie dat neuropsychologisch onderzoek niet mogelijk 
is . Dit is dan soms reden om ergotherapeutisch onderzoek te laten verrichten , of een patiënt in 
een dagopname nader te observeren . 

4.3 Psychiatrische symptomen 
Veranderingen in het gedrag kunnen worden waargenomen door de omgeving (partner) , maar 
ook door de clinicus in de onderzoekssituatie . Apathie is een veelvoorkomend symptoom met 
grote uitwerking op de omgeving van de patiënt. Patiënten die meer besef hebben van het eigen 
ziekteproces, hebben meer kans op angst en depressiviteit , terwijl patiënten met een gering 
ziekte besef juist meer kans lopen op psychotische symptomen en apathie . 

4.4 Diagnostiek van de oorzaak 
Er zijn veel oorzaken van dementie . De ziekte van Alzheimer , vasculaire schade in de hersenen , 
frontotemporale atrofie , lewylichaampjes en de ziekte van Parkinson komen het meest voor. 
Vaak komen verschillende oorzaken overigens samen voor. Bij ouderen boven de 80 jaar is 
'gemengde dementie ' (Alzheimer met vasculaire dementie) het meest frequent. Zie tabel 7.2.r 
met de kerncriteria voor de meest voorkomende vormen van dementie , zoals vastgesteld in 
internationale , multidisciplinaire consortia. 

Biomarkers 
De laatste tien jaar zijn er verschillende diagnostische biomarkers beschikbaar gekomen voor 
het vaststellen van de nosologische diagnose: 
- structurele beeldvorming: computertomografie (cT) en magnetic resonance imaging {MRI); 
- functionele beeldvorming met gebruik van tracers : single-photon-emission computerized 

tomography (srEcT) en positronemissietomografie (PET); 
- liquordiagnosti ek. 
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Beeldvorming 
In de routinediagnostiek bij mensen met dementie worden CT en MRI vaak gebruikt. CT wordt 
vooral toegepast om structurele oorzaken van cognitieve achteruitgang (zoals een tumor , infar-
cering, een bloeding, een subduraal hematoom, of normaledruk-hydrocefalie) uit te sluiten. De 
mate van hippocampusatrofie is met een MRI beter te beoordelen dan met CT. Hippocampus-
atrofie wordt gezien als een vroege aanwijzing voor de ziekte van Alzheimer. Bovendien is MRI 
gevoeliger om vasculaire afwijkingen aan te tonen. Daarom geniet MRI steeds meer de voorkeur 
in de dagelijkse praktijk. Figuur 7.2.r tot en met 7.2.5 geven voorbeelden van MRI's van gezonde 
mensen en van patiënten met de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie . 

Figuur 7.2.1 MRI gezond persoon 

Figuur 7 .2 .2 MRI (coronale coupe) van gezonde persoon 
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Figuur 7.2.3 MRI (coronale coupe) van patiënt met de ziekte van Alzheimer 

Pijl: atrofie van de hippocampus 

Figuur 7.2.4 MRI van patiënt met vasculaire dementie 

De twee pijlen boven wijzen naar twee lacunaire infarcten beiderzijds, de onderste pijl wijst naar een corticaal infarct 

links parieto-occipitaal 
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Figuur 7.2.5 MRI van patiënt met frontotemporale dementie 

Er is een opvallende discrepantie tussen de sterke atrofie frontaal en temporaal, en het nagenoeg ontbreken ervan in de 

achterste, occipitale gebieden 

De functionele scans zijn SPECT-en PET-scans, waarbij stoffen met geringe radioactieve straling 
intraveneus worden ingebracht. De gangbaarste vorm is tegenwoordig r8F-fluordesoxyglucose 
(FDG-PET), die een indruk geeft van de locatie van cerebrale activiteit. Het sinds enige jaren 
ook mogelijk om PIB-PET (Pittsburgh compound B) en andere radioactieve tracers (flutemeta-
mol, 18-Florbetapir) te gebruiken die specifiek binden aan het bèta-amyloïd in de hersenen. 
Bèta-amyloïd is een eiwit dat een rol speelt in de pathogenese van de ziekte van Alzheimer 
(zie paragraaf 7). De toegevoegde waarde van deze technieken voor de kliniek staat vooralsnog 
onvoldoende vast en daarom hebben de technieken nog geen plaats in routinediagnostiek. 

Liquordiagnostiek 
De concentraties van de liquormarkers bèta-amyloïd r-42, tau (tubuli-associated ubiquitin) en 
P-tau (tau met een fosforatoom extra) hebben een zekere voorspellende waarde voor het alzhei -
mertype van dementie. Een toename in aggregatie van bèta -amyloïd in de seniele plaques gaat 
gepaard met een verlaging van de concentratie bèta-amyloïd-42 . Tau is een eiwit dat de micro-
tubili stabiliseert. De neuronale en axonale schade bij de ziekte van Alzheimer leidt tot het 
vrijkomen van tau en P-tau, waardoor de concentratie van deze eiwitten in de liquor toeneemt. 
Een typisch alzheimerprofiel in de liquor bestaat dus uit een verlaagd bèta-amyloïd r-42, en een 
verhoogd tau - en P-tau gehalte. Maar bèta-amyloïd r-42 en tau afzonderlijk kunnen een ver-
schillende klinische toepassing hebben, omdat ze verschillende pathofysiologische processen 
weerspiegelen: bèta-amyloïd is specifiek geassocieerd met de ziekte van Alzheimer, terwijl de 
vorming van (P-) tau uitdrukking is van algemene neuronale celdood en neurodegeneratie (zie 
paragraaf?). 
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In de klinische praktijk kunnen liquormarkers aangeven of iemand een verhoogd risico heeft 
op het alzheimertype van dementie , maar ze vormen geen zeker diagnosticum. Uit korte ter-
mijnon derzoek (ongeveer 3 jaar follow-up) naar de voorspellende waarde van deze markers 
blijkt dat de tests geschikter zijn om de ziekte van Alzheimer uit te sluiten dan aan te tonen. 
Ongeveer 60% van de mensen met geheugenklachten en een positieve biomarker wordt bin-
nen 3 jaar dement. Op langere termijn (10 jaar) neemt dit percentage toe tot ongeveer 80%. 
Daartegenover staat dat 90% van de patiënten met een negatieve uitslag van het liquoron der-
zoek niet dement wordt. De voorspellende waarde van de liquormarkers is me de afhankelijk 
van de leeftijd , en ligt bij ouderen (> 75 jaar) lager dan bij jongere patiënten (< 65 jaar). In 
hoeverre liquormarkers toegevoegde waarde hebben ten opzichte van een adequaat uitgevoerd 
klinisch onderzoek en neuropsychologisch onderzoek, is nog steeds een punt van discussie. 
Het 14-3-3-eiwit in de liquor is een redelijk betrouwbare marker voor de ziekte van Creutz-
feldt-Jakob (Creutzfeldt-Jakob disease: CJD), wanneer er ook een klinisch vermoeden bestaat en 
kenmerkende bevindingen op de MRI (hoog signaal in nucleus caudatus en/of putamen bij dif-
fusiegewogen opnamen (diffusion weighted imaging: ow1) en het eeg (periodieke bi- of trifasische 
complexen) . Maar het 14-3-3 eiwit kan ook verhoogd zijn direct na een herseninfarct , of bij een 
hersentumor en hersenontsteking. 

Elektro-encefalografie (eeg) 
Eeg-diagnostiek wordt niet routinematig gebruikt, maar kan ingezet worden bij specifieke indi-
caties, zoals een vermoeden van temporale epilepsie of van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob . 
Bepaalde patronen op het eeg pleiten voor dementie met lewylichaampjes en voor een encefa-
lopathie . Een eeg kan daarom overwogen worden bij twijfel over de classificatie dementie met 
lewylichaampjes , en bij een vermoeden van metabole , toxische of infectieuze encefalopathie . 

5 Differentiële diagnostiek 

De differentiële diagnose van het dementiesyndroom omvat vooral: 
- normale ouderdomsvergeetachtigheid ; 
- beperkte neurocognitieve stoornis; 
- depressieve stoornis; 
- delirium ; 
- focale neurocognitieve stoornissen zoals het amnestisch syndroom (zie paragraaf 5.5); 
- afasie. 
De meerderheid van de ouderen heeft, spontaan of desgevraagd , klachten over hun geheugen . 
Veel mensen zijn daardoor verontrust omdat zij denken dat vergeetachtigheid een voorloper is 
van dementie. Dit is gelukkig relatief weinig het geval: meestal gaat het om leeftijdsgeassoci-
eerde vergeetachtigheid . Deze vergeetachtigheid verschilt in een aantal opzichten van begin-
nende dementie . Bij vergeetachtigheid is er vooral een probleem in het terugzoeken van infor-
matie uit het geheugen en betreft het vaak details van een gebeurtenis , en niet de gebeurtenis 
zelf. Hoewel vergeetachtigheid subjectief veel hinder kan geven, is men goed in staat deze te 
compenseren. Daardoor treedt er geen verstoring op in de gewone dagelijkse activiteiten . Op 
een later tijdstip herinnert de persoon zich meestal wel wat hij was vergeten , en ook zal hij het 
gemakkelijk herkennen wanneer anderen hem eraan herinneren. 
Het belangrijkste verschil tussen BNCS (de beperkte neurocognitieve stoornis) en UNCS (uitge-
breide neurocognitieve stoornis : dementie) is dat bij UNCS een duidelijke verstoring van de zelf-
redzaamheid optreedt. Het onderscheid tussen de BNCS en dementie is gradueel en daardoor 



264 Deel Il Psychiatri sche stoorni ssen 

enigszins arbitrair . Bij twijfel tussen BNCS en dementie wordt vaak de diagnose BNCS gesteld 
vanwege de implicaties die de diagnose dementie heeft. 
Er zijn globaal genomen drie manieren waarop de depressieve stoornis en dementie met elkaar 
kunnen samenhangen . Ten eerste kunnen cognitieve klachten en verschijnselen optreden in 
het kader van een depressieve episode. Bij ouderen treden deze vaker op dan bij jongeren . 
Meestal gaat het om betrekkelijk lichte geheugenopdiepstoornissen en psychische traagheid, 
samenhangend met een verminderde motivatie of belangstelling. 
Ten tweede kunnen de cognitieve symptomen bij depressieve stoornissen zo ernstig zijn dat 
deze het dagelijkse functioneren beïnvloeden en er dus sprake is van dementie in syndromale 
zin. Vroeger werd de term (depressieve) pseudodementie voor deze relatief zeldzame toestand 
gebruikt , maar tegenwoordig geeft men de voorkeur aan de benaming 'depressiegeïnduceerde 
dementie ' . 
De derde mogelijkheid is dat de depressieve stoornis optreedt bij een patiënt die al langer een 
diagnose dementie heeft. Naar schatting is bij ongeveer 20% van alle patiënten met dementie 
sprake van een volledige depressieve episode , en bij ongeveer 50% van depressiesymptomen. 
Bij het delirium is meestal sprake van een plotseling begin en een van uur tot uur wisselend 
beeld . Daarnaast heeft de patiënt met een delirium een verlaagd bewustzijn en moeite de aan-
dacht gedurende bepaalde tijd vast te houden (hypotenaciteit van de aandacht) . Dit kan blijken 
tijdens een wat langer gesprek. Soms worden pas na een gericht onderzoek de kenmerken van 
het delirium duidelijker . Delirium en dementie komen vaak samen voor. Waarschijnlijk heeft 
het optreden van een delirium een negatieve invloed op het beloop van dementie , en is bij een 
(prodromale vorm van) dementie de drempel om delirant te worden verlaagd. 
Bij focale neurocognitieve stoornissen zijn er stoornissen op slechts één cognitief gebied . Bij 
geïsoleerde geheugenstoornissen spreek je van een amnestisch syndroom. Dit wordt gezien bij 
het syndroom van Korsakov, als gevolg van vitamine B1-tekort bij een stoornis in het gebruik van 
alcohol. Geïsoleerde taalstoornissen zoals de primaire progressieve afasie doen zich voor bij de 
taalvariant van frontotemporale dementie . 

6 Epidemiologie 

De prevalentie van dementie neemt op hogere leeftijd aanzienlijk toe. Ongeveer 5% van alle 
mensen met dementie is jonger dan 65 jaar, op 85-jarige leeftijd is de kans op dementie 40% , 
en vanaf het 95e levensjaar meer dan 50%. De incidentie van dementie bedraagt 2:r.000 voor 
mannen ouder dan 65 jaar ; rr.ooo voor vrouwen ouder dan 65 jaar. Relatief zeldzame vormen 
van dementie , zoals de erfelijke varianten van de ziekte van Alzheimer en frontotemporale 
dementie komen relatief vaak op jonge leeftijd voor. 
Door de dubbele vergrijzing (meer ouderen en langer leven) zal het aantal mensen met demen-
tie in 2050 ongeveer verdubbeld zijn tot 450.000. Deze schattingen zijn recent naar beneden 
bijgesteld door nieuwe inzichten die aannemelijk maken dat de prevalentie en de incidentie met 
25% is afgenomen ten opzichte van wat 25 jaar geleden werd verwacht. Dat heeft waarschijnlijk 
te maken met een verbeterd cardiovasculair risicomanagement en betere voedingsgewoonten. 
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7 Etiopathogenese 

7.1 Neurobiologische correlaten 
Hier beperken we ons tot de neurobiologie van de meest voorkomende dementieën: dementie 
door de ziekte van Alzheimer, frontotemporale dementie, dementie met lewylichaampjes , en 
vasculaire dementie. 

Dementie door de ziekte van Alzheimer 
De belangrijkste neuropathologische kenmerken van 
de ziekte van Alzheimer zijn: het verlies van neuronen, 
de extracellulair gelegen neerslagen van het bèta-amy-
loïd-42 (A-42), de intracellulaire neurofibrillaire kluwens 
(neurofibrillary tangles: NFT) en de amyloïde angiopathie . 
Het A-42 wordt gevormd uit het amyloid-precursor pro-
teine (Arr). Wanneer de amyloïdprecursor proteïne op 
een verkeerde manier wordt gesplitst , ontstaat een over-
maat van A-42. Bij ouderen is er daarnaast sprake van 
een verminderde klaring van A-42 uit de hersenen als 
gevolg van (micro-)cerebrovasculaire schade . Een cas-

De precieze oorzaak van de ziekte van Alzhei-
mer is niet bekend, en waarschijnlijk is het de 
resultante van een opstapeling van diverse 
schadelijke factoren waaraan je eerder in het 
leven bent blootgesteld . In dit opzicht is er 
waarschijnlijk ook geen sprake van één ziekte 
van Alzheimer, maar zou je beter kunnen 
spreken van een alzheimers yndroom met vele 
verschillende oorzaken , zoals veroudering , vas-
culaire schade, diabetes mellitus , hersentrauma 
en andere risicofactoren . 

cade van elkaar opvolgende processen , waaronder de afbraak van microtubuli in de zenuwcel 
en het verloren gaan van synaptische verbindingen, leidt uiteindelijk tot dementie . 
De belangrijkste hypothesen voor de ziekte van Alzheimer zijn de amyloïdcascadehypothese , en 
de hyperfosforylering van het tau-eiwit. De amyloïdcascadehypothese gaat ervan uit dat extracel-
lulair gevormde neerslagen van amyloïd (de seniele plaques) die ontstaan uit aggregaten van 
A-42-oligomeren , een centrale rol spelen bij het ontstaan van de ziekte van Alzheimer. Intracel-
lulair samengaan van de oligomeren zou de hyperfosforylering van tau in de hand werken . 
Hierdoor vermindert de werking van mitochondriën in de zenuwcel , treedt er een calciumdis-
balans op en gaan synapsen verloren , met dementie als gevolg. De tauhypothese stelt dat een 
overmaat aan het abnormaal gehyperfosforyleerde tau leidt tot neurodegeneratie, en de vorming 
van gepaarde helixfilamenten (paired helicalfilament: PHF) en neurofibrillaire kluwens {NFT's). 
Als gevolg van de disfunctie van de neuronen is er bij de ziekte van Alzheimer een tekort aan 
verschillende transmitterstoffen , zoals acetylcholine (Ach), serotonine , gamma-aminoboterzuur 
(gamma-aminobutyric acid: GABA) en noradrenaline. Ach wordt in de synapsspleet afgebroken 
door het enzym Ach-esterase (AchE). Ach is sterk betrokken bij de signaaloverdracht in de hip-
pocampus , die een belangrijke rol speelt bij het vastleggen van sensorische informatie in het 
geheugen. 
Daarnaast krijgt de laatste jaren ook de vasculaire hypothese opnieuw aandacht: dat met het stij-
gen van de leeftijd en de aanwezigheid van vasculaire risicofactoren een kritieke grens bereikt 
wordt voor de cerebrale perfusie. Hierdoor worden cellen in hun functie bedreigd en kunn en 
zich seniele plaques vormen. Ook worden er ontstekingsmechanismen in gang gezet, die op 
zichzelf toxisch kunnen zijn voor het zenuwweefsel , met celschade en synapsverlies als gevolg. 
Er zijn in de loop der tijd nog vele andere hypothesen onderzocht over de oorzaak van de ziekte 
van Alzheimer opgesteld , onder meer over de rol van genetische invloeden , hormonen , oxida-
tieve stress , calciumhomeostase , ontstekingsfactoren en immununologische factoren . Al deze 
hypothesen ten spijt is het tot dusver niet gelukt om het mechanisme achter de ziekte van 
Alzheimer voldoende te ontrafelen en tot een werkzame behandeling te komen. 
Genetische factoren spelen doorgaans slechts een beperkte rol bij de ziekte van Alzheimer. Het 
risico op de ziekte van Alzheimer is hooguit ra % toegenomen wanneer de ziekte bij een eerste-
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graads familielid voorkomt. Bij een zeer beperkte groep mensen met dementie op jonge leeftijd 
zijn mutaties beschreven van drie genen : op chromosoom 21, 14 en 1, die gerelateerd zijn aan 
respectievelijk het amyloïdprecursorproteïne, preseniline 1 en preseniline 2. Deze eiwitten spe-
len een oorzakelijke rol bij het ontstaan van de ziekte van Alzheimer . Bij deze mensen is sprake 
van een grotere kans op overerving (40%) . 
Op oudere leeftijd is vooral apolipoproteïne (apo) van belang . Dragers van een bepaalde geneti-
sche variant van apolipoproteïne E, het apolipoproteïne-E-4-gen (ApoE4), lopen een 4-8 maal zo 
groot risico op de ziekte van Alzheimer als niet-dragers. ApoE speelt een belangrijke rol bij het 
oplosbaar houden van amyloïd. Vermoedelijk bepaalt de aanwezigheid van Apoq niet zozeer of 
je wel of niet dement wordt, maar ApoE4 vervroegt het tijdstip daarvan. De ApoE-bepaling is niet 
geschikt als diagnostische test voor de ziekte van Alzheimer, omdat 50% van de mensen met 
alzheimerdementie géén ApoE4-drager is. 

Frontotemporale dementie 
Frontotemporale dementie (FTD, ook wel frontotemporale lobaire degeneratie genoemd) is 
eveneens geen homogene aandoening, vergelijkbaar met de ziekte van Alzheimer, maar een 
verzameling van klinische, genetische en neuropathologische verschijnselen . Frontotempo-
rale dementie wordt gekenmerkt door atrofie van de frontale en temporale kwab. De klinische 
symptomen vormen een spectrum met twee varianten: een met gedragsveranderingen en een 
met taalstoornissen (zie tabel 7.2.1. in paragraaf 2). Deze frontotemporale-dementiesyndromen 
zijn gebaseerd op de abnormale vorming van pathologische eiwitten in de hersenen, vooral het 
P-tau en het ubiquitine-eiwit. De oorzaak van frontotemporale dementie is in de meeste geval-
len onbekend, maar bij ongeveer 20% van de gevallen is er een genetische mutatie. Er zijn nu 
drie mutaties bekend : in MAPT, het progranulinegen en het C9orf72-gen. 

Dementie met lewylichaampjes 
Het pathologische substraat bij dementie met lewylichaampjes wordt gevormd door de zoge-
heten lewylichaampjes (Lewy bodies). Dit zijn vormsels (insluitlichaampjes) in de hersencellen 
met het eiwit alfasynucleïne. Zij bevinden zich diffuus in de hersenschors. Deze lichaampjes 
worden ook gezien bij de ziekte van Parkinson, maar bij de ziekte van Parkinson zitten de 
lewylichaampjes vooral in de hersenstam en basale kernen (substantia nigra) . Bij dementie met 
lewylichaampjes treedt niet alleen verlies op van dopamineproducerende zenuwcellen in de 
substantia nigra, maar ook, net als bij de ziekte van Alzheimer, van acetylcholineproducerende 
cellen. 

Vasculaire dementie 
Verschillende pathogenetische mechanismen kunnen leiden tot vasculaire dementie, bijvoor-
beeld trombo-em bolievorming en/of vaatwandbeschadiging . Bij trombo-em bolievorming gaat 
het mees tal om verschillende kleine of grote ischemische herseninfarcten . Naast het totale 
volume aan ischemisch veranderd hersenweefsel wordt de dementie ook bepaald door de plaats 

Andere , zeldzamere , vormen van vasculaire 
dementie door path olog ische verander ingen 
van de vaatwand zijn cerebrale amyloï de angio -
pathie, granula ire corticale atrofie, en demen-
tieën samenhangend met vasculitiden zoals bij 
systemische lupus erythematodes (sLE). 

van de infarcten . Dubbelzijdige infarcten in de basale 
kernen, de temporale kwab en de thalamus, maar ook 
geïsoleerde infarcten , veroorzaken vaker dementie wan-
neer die zich op bepaalde 'strategische ' lokalisaties voor-
doen. Ook een aandoening van de kleine penetrerende 
vaten in de hersenen leidt tot de vasculaire dementie . 
Langdurende hypertensie leidt tot demyelinisatie en 
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hyalinose van de lange penetrerende vaten die de witte stof van bloed voorzien . Het klinische 
beeld wordt dan gekenmerkt door een geleidelijk in plaats van plotseling begin . 

7.2 Psychologische correlaten 
Dementie wordt vooral veroorzaakt door de neurobiologische veranderingen, maar de sympto-
men hangen deels ook samen met psychologische aspecten en de persoonlijkheid. Zo blijkt dat 
mensen met een persoonlijkheid met een hoog neuroticisme (stressgevoeligheid), meer kans 
lopen om depressiesymptomen te ontwikkelen als ze dementie krijgen. 

7.3 Sociale correlaten 
Tot slot is het van belang dat de symptomen bij de patiënt met dementie deels ook kunnen 
samenhangen met de sociale context. De verzorgingsstijl van mantelzorgers is een belangrijke 
determinant van het probleemgedrag bij de patiënt: zo blijkt dat de kans op agitatie bij de pati-
ent groter is wanneer de partner een overbetrokken en corrigerende zorgstijl vertoont. 
Mensen met dementie kunnen het extra moeilijk hebben vanwege het taboe dat met dementie 
gepaard gaat. Veel mensen ervaren het als lastig om met een persoon met dementie te commu-
niceren en gaan dat liever uit de weg, waardoor sociale uitsluiting dreigt. 

8 Behandeling 

8.1 Farmacotherapie 
Aan het einde van de jaren zeventig was de heersende hypothese dat er bij de ziekte van Alzhei-
mer sprake is van een tekort aan acetylcholine (Ach). Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van 
geneesmiddelen die de beschikbaarheid van Ach in de hersenen verhogen , onder meer door 
remming van het enzym dat Ach afbreekt. Er zijn nu drie verschillende cholinesterase-inhibito-
ren (chE-I's) geregistreerd voor de symptomatische behandeling van de ziekte van Alzheimer : 
donepezil , rivastigmine en galantamine. Deze middelen hebben een beperkt effect op de cogni-
tie: overeenkomend met gemiddeld 1-1,5 puntenverschil op de Mini-Mental State Examination 
{MMSE) over een periode van 6 tot 12 maanden. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat de middelen 
ook een bescheiden positieve invloed hebben op het dagelijkse functioneren. Er is vooralsnog te 
weinig bewijs om de chE-1's voor probleemgedrag bij dementie voor te schrijven. 
Een vierde middel dat is geregistreerd, is memantine. Memantine is een niet-competitieve 
N-methyl-D-aspartaat {NMDA-)glutamaatreceptorantagonist. Het middel werd geregistreerd voor 
de symptomatische behandeling van matige en ernstige dementie door de ziekte van Alzhei-
mer. Er is sprake van een consistent maar bescheiden effect van memantine bij patiënten met 
een MMSE-score::; 19. De effecten bij minder ernstige dementie zijn minder duidelijk. 
De huidige richtlijnen bevelen aan om per individuele alzheimerpatiënt vast te stellen of het 
middel werkzaam is. Dit wordt als volgt geoperationaliseerd : met het voorschrijven van de 
chE-1's en memantine wordt na een halfjaar minstens een stabilisatie bereikt in het cognitieve 
functioneren en ADL-functioneren, en er is volgens het klinische oordeel geen duidelijke ach-
teruitgang . Nauw monitoren van het beloop van de cognitie , het dagelijks functioneren en de 
klinische indruk is daarbij aangewezen, in principe gekwantificeerd met behulp van daartoe 
geschikte beoordelingsinstrumenten . 
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De keuze om met deze middelen te starten is mede afhankelijk van de wens van de patiënt 
of zijn vertegenwoordiger en vereist dus een goede informatievoorziening. Het moet bij de 
start ook duidelijk zijn dat de behandeling na zes maanden geëvalueerd wordt en zal worden 
gestaakt wanneer er geen effect (minstens stabilisatie) wordt waargenomen (stopcriteria). Ook 
bij de dementie met lewylichaampjes en dementie door de ziekte van Parkinson zijn (beperkte) 
positieve effecten van cholinesteraseremmers beschreven, vooral rivastigmine. Deze middelen 
zijn niet geïndiceerd bij andere vormen van dementie. 
Antipsychotica zijn weliswaar effectief in het bestrijden van agitatie, maar dit effect is beperkt: 
slechts rop de 5 patiënten met dementie heeft baat bij antipsychotica ten opzichte van behan-
deling met een placebo. Haloperidol is vooral werkzaam wanneer er ook sprake is van agressie . 
Van de nieuwere antipsychotica risperidon en olanzapine is eveneens een gunstig, maar beperkt 
effect aangetoond bij de behandeling van agitatie en/of agressie. Bij ouderen gaat het gebruik 
van alle antipsychotica gepaard met niet alleen een grote gevoeligheid voor extrapiramidale 
symptomen, maar ook een toename van cerebrovasculaire bijwerkingen en mortaliteit. Daarom 
is het van groot belang dat de middelen niet langer dan strikt noodzakelijk worden gebruikt , en 
dat herhaaldelijk wordt geprobeerd of stoppen mogelijk is. In de praktijk wordt aangeraden na 
een aantal (bijvoorbeeld drie) maanden de antipsychotica af te bouwen om langetermijnbijwer-
kingen te voorkomen en te zien of voorschrijven nog zin heeft. Van belang is voorts te vermel-
den dat antipsychotische middelen bij patiënten met dementie met lewylichaampjes kunnen 
leiden tot een verslechtering van de extrapiramidale stoornissen. Daarom zijn ze bij deze vorm 
van dementie gecontra-indiceerd. 
Deze overwegingen leiden verder tot de algemene aanbeveling dat antipsychotica pas mogen 
worden gebruikt wanneer psychologische interventies en interventies in de omgeving onvol-
doende effectief zijn gebleken . Een op het individu toegepaste behandeling , en evaluatie hier-
van, zijn aangewezen . 

8.2 Psychosociale behandeling 
De laatste jaren is het effect van een aantal psychosociale interventies systematisch onderzocht. 
Vanwege de methodologisch zwakke opzet van veel onderzoeken is het nog onduidelijk in hoe-
verre het cognitieve functioneren inderdaad met deze interventies verbeterd kan worden. Niet-
temin is een zeker optimisme gerechtvaardigd, zeker in vergelijking tot de nog zeer bescheiden 
resultaten die met farmacologisch onderzoek geboekt zijn . Daarom wordt geadviseerd de medi-
sche zorg te integreren in adequate psychosociale zorg , bijvoorbeeld door een ggz-instelling. 
Deze zorg is gebaseerd op persoonlijke aandacht en maakt gebruik van verschillende com-
ponenten, zoals psycho-educatie , counseling , ontspanningsoefeningen, systeeminterventies , 
cognitief-gedragsmatige interventies , en het inzetten van praktische ondersteuning , en zorg . 
Aandacht voor de primaire verzorgers van de patiënt met dementie is essentieel. Uit onderzoek 
is gebleken dat zij zelf een groot risico lopen depressief te worden . Goede voorlichting en bege-
leiding zijn in een vroeg stadium van de ziekte van belang omdat vooral in het begin tal van 
onzekerheden kunnen bestaan in de omgeving van de patiënt , die vaak ook gepaard gaan met 
schuldgevoel, schaamtegevoel en onbegrip . Groepen voor partners of familieleden van pati-
enten met dementie kunnen bij de verwerking en aanvaarding nuttig zijn . Later is ondersteu-
ning van de naasten met daadwerkelijke hulp van belang , zoals gezinszorg, wijkverpleging en 
mogelijk dagopvang. Uiteindelijk zal vaak plaatsing in een intramurale voorziening zoals het 
psychogeriatrisch verpleeghuis niet meer te vermijden zijn. 
Een aantal specifieke interventies is goed op effectiviteit onderzocht. De drie bekendste vormen 
zijn: realiteitsoriëntatietraining (reality orientation training-. ROT) , reminiscentietherapie en vali-
datie. 
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Realiteitsoriëntatietraining (ROT) 
Met realiteitsoriëntatietraining wordt gepoogd de intacte cognitieve functies te stimuleren om 
aldus desoriëntatie en verwarring tegen te gaan. Dit kan geschie den in aparte groepsbijeenkom-
sten met patiënten , maar ook gedurende de hele dag op alle momenten dat verzorgers met de 
patiën t in aanraking komen. 
De therapie is min der geschikt om gedrag of functioneren te beïnvloeden, zoals het vinden van 
de weg op een afdeling. Een gunstig, maar aspecifiek neveneffec t is dat met het invoeren van 
realiteitsoriëntatietraining op een afdeling over het algemeen een positievere en meer therapeu-
tische hou ding van de verzorgen de staf bereikt kan worden . Een nadelig effect van realiteits-
oriëntatietraining kan zijn dat patiënten vanwege de geregeld gepercipieer de confrontatie met 
hun cognitieve onvermogen onnodig gefrustreer d kunnen raken en een depressieve stoornis 
kunnen ontwikkelen . Ook hier geldt het adagium: 'zorg op maat'. 

Reminiscentietherapie 
In de reminiscentietherapie worden systematisch herinneringen opgehaald. Dit kunnen een-
voudige herinneringen zijn, om op een plezierige wijze over vertrouwde onderwerpen te kun-
nen communiceren, met het doel gevoelens van onzekerheid en stress te verminderen en de 
zelfwaardering te vergroten. Ook kan het gaan om beladen herinneringen uit het verleden, 
met het doel oude intrapsychische conflicten uit het verleden alsnog door bewustwording op 
te lossen. Je kunt gebruikmaken van oude fotoalbums, uitstapjes naar belangrijke plaatsen of 
persoonlijke voorwerpen. Reminiscentietherapie heeft vooral invloed op interactie tussen pati-
enten en hun verzorgers en niet zozeer op het cognitieve functioneren . 

Validatie 
Bij validatie wordt getracht op begrijpende en invoelende wijze de belevingswereld van de pati-
ent te verkennen en te bereiken dat de patiënt zich zekerder en meer geaccepteerd voelt. Vali-
datie is een vorm van belevingsgerichte zorg, een algemene term voor alle begeleidingsvormen 
die de belevingswereld van de patiënt centraal stellen en hierop zo veel mogelijk proberen aan 
te sluiten. 

Overige psychosociale interventies 
Overige psychosociale interventies zijn onder meer aromatherapie, muziektherapie , psy-
cho-educatie en mantelzorgondersteuning, zintuigactivering , het bieden van 'warme zorg ' (een 
benadering waarin de beleving van de patiënt centraal staat) en aandacht voor de 'passivitei-
ten van het dagelijks leven' zoals het zorgen voor een prettige houding van de patiënt. Daar-
naast zijn er gerichte behandelingen ontwikkeld voor 
specifieke problemen , zoals incontinentie en doelloos 
dwalen . Deze behandelingen zijn meestal gebaseerd op 
principes die aan de gedragstherapie zijn ontleend . Ook 
geniet de laatste jaren de geheugentraining een brede 
belangstelling. Doorgaans heeft trainen van het geheu-
gen in de letterlijke zin bij patiënten met dementie geen 
zin en werkt het vaak eerder frustrerend. In beginsta -
dia van de dementie kan het wel nuttig zijn aandacht te 
besteden aan de wijze waarop de patiënt met de cogni-
tieve symptomen omgaat. In een later stadium is bege-
leiding van directe verzorgers van de patiënt belangrij-
ker dan therapie . Daarnaast is continuïteit van de zorg 

Het Composite International Diagnostic Inter-
view (0 01, zie www.tijdschriftvoorpsychiatrie. 
nl onder Meetinstrumenten) is ontwikkeld om 
door getrainde onderzoeksverpleegkundigen 
te worden afgenomen , en kan zo in epidemio-
logisch onderzoek gebruikt worden . Een ander 
voorbeeld is het Structured Interview for Mental 
Disorders (soo, zie www.tijdschriftvoorpsychia-
trie .nl onder Meetinstrumenten) die ontwikkeld 
is voor wetenschappelijk onderzoek in de klini-
sche psychiatrie; de sc10 wordt door psychiaters 
of andere getrainde professionals afgenomen . 

'I 
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van groot belang, bijvoorbeeld door een casemanager die contact onderhoudt met de patiënt en 
diens naasten. 
Op macroniveau is de opstelling van de maatschappij van invloed op het welzijn en het func-
tioneren van de persoon met dementie. Er wor den steeds meer initiatieven voor een demen-
tievriendelijkere samenleving ontwikkeld, zoals campagnes die het begrip voor mensen met 
dementie vergroten, het openen van restaurants waar mensen met dementie beter ondersteund 
worden bij eventuele problemen met eten, en bijscholing voor politie en brandweer in het 
omgaan met mensen met dementie . 
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Samenvatting 
- Psychosespectrumstoornissen worden gekenmerkt door een of meer van de volgende sympto-

men : wanen , hallucinaties, en desorganisatie van het denken of gedrag . 
- Psychosesymptomen komen voor bij verschillende psychiatrische stoornissen , maar in dit hoofd-

stuk worden de stoornissen behandeld waarbij psychosesymptomen de kernsymptomen zijn: de 
psychosespectru mstoorn is sen. 

- Je onderscheidt de volgende psychosespectrumstoornissen. 
- schizofrenie; 
- schizofreniforme stoornis ; 
- schizoaffectieve stoornis; 
- waanstoornis ; 
- kortdurende psychotische stoornis ; 
- katatonie; 
- psychotische stoornis door een middel/medicatie; 
- psychotische stoornis door een somatische aandoening. 

- De symptomen van schizofrenie worden onderverdeeld in positieve , negatieve en cognitieve 
symptomen. 
- Positieve symptomen zijn (1) symptomen die gekenmerkt worden door een gestoord realiteits-

besef (wanen en hallucinaties) ; (2) symptomen die een uiting zijn van cognitieve desorganisatie 
(gedesorganiseerd spreken of gedrag). 

- Een negatief symptoom betekent dat uitingen ontbreken die normaal wel aanwezig zijn: vlak 
affect , initiatiefverlies , spraakarmoede en sociaal-terugtrekgedrag. 

- Cognitieve symptomen zijn symptomen van de aandacht, het geheugen, de executieve functies 
en de sociaal-cognitieve functies . 

- Schizofrenie kan gepaard gaan met langdurige handicaps. Psychotische recidieven komen vaak 
voor. Verreweg de meeste patiënten wonen zelfstandig of bij familie . Ongeveer 60% van de pati-
enten functioneert uiteindelijk redelijk tot goed . Stigma is vooral geassocieerd met de perceptie 
van onbehandelbaarheid en dreiging , terwijl de meeste problemen van mensen met schizofrenie 
goed te behandelen zijn , en agressie weinig voorkomt . De prevalentie van schizofrenie is wereld-
wijd iets minder dan 1%. 

- De kenmerken van de schizofreniforme stoornis komen grotendeels overeen met die van schizo-
frenie , maar bij de schizofreniforme stoornis duren de symptomen korter dan zes maanden . 

- De schizoaffectieve stoornis wordt beschouwd als een heterogene groep aandoeningen met zowel 
kenmerken van schizofrenie als van een stemmingsstoornis . Maar in de klinische praktijk komen 
psychotische symptomen en een ontregelde stemming vaak gelijktijdig of opeenvolgend voor . 
Deze realiteit blijkt moeilijk te vatten in een stabiele, betrouwbare en valide diagnostische classifi-
catie . 

- De waan stoornis (vroeger paranoia genoemd) is zeldzaam (geschatte prevalentie : 0,03% van de 
bevolking), en heeft doorgaans een chronisch beloop . Vaak voelen patiënten zich tekortgedaan 
of benadeeld door instanties of door een partner . Het functioneren van de patiënt buiten de 
' invloedssfeer' van de waan is betrekkelijk normaal. 

- Een kortdurende psychotische stoornis is de minst ernstige psychosespectrumstoornis . Na korte 
tijd volgt volledig herstel. Het is niet bekend hoe vaak deze stoornis voorkomt. 

- Er zijn sterke aanwijzingen dat genetische factoren (genetische variatie geassocieerd met dopami-
nereceptoren , glutamaterge neurotransmissie en immuniteit) in interactie met omgev ingsfacto-
ren (zoals cannabisgebruik , opgroeien in een stedelijke omgeving, psychotrauma in de kindertijd) 
bijdragen aan de kwetsbaarheid om een psychosespectrumstoornis te ontwikkelen . 
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- Zo rgvuldi ge vaststelling van indi vidue le kenm erken en variat ie in ernst en beloo p van verschil-
lende psychopath ologis che d imens ies is zi nvol voor een behandelin g op maat. 

- Psychoses pectr ums too rn issen wor den behandeld met antip sychoti ca, psycho-educatie en psycho-
sociale en psychotherape utisc he interven ti es. 

Inleiding 

Psychosespectrumstoornissen worden over het algemeen gekenmerkt door een of meer van 
de volgende symptomen: wanen, hallucinaties, en desorganisatie van het spreken of gedrag. 
Psychosesymptomen komen voor bij verschillende psychiatrische stoornissen, maar dit hoofd -
stuk beschrijft de stoornissen waarbij psychosesymptomen de kernsymptomen zijn: de psy-
chosespectrumstoornissen. In kader 8.r staan de psychosespectrumstoornissen die in de DSM-S 

worden onderscheiden. 

Kader 8.1 Classificatie van de psychosespectrumstoornissen (naar de DSM-5) 
- Schizofrenie 
- Schizofreniforme stoornis 
- Schizoaffectieve stoornis 
- Waanstoornis 
- Kortdurende psychotische stoornis 
- Katatonie 
- Psychotische stoorn is door een middel/medicatie 
- Psychotische stoornis door een somatische aandoening 

De stoornissen volgens deze onderverdeling en het syndroom katatonie kunnen betrouwbaar 
worden vastgesteld en zijn geschikt voor de communicatie tussen hulpverleners. Toch betreft 
het, afgezien van de psychotische stoornis door een middel of medicatie of door een somati-
sche aandoening en katatonie, waarschijnlijk geen afzonderlijke ziektebeelden met duidelijk te 
onderscheiden etiologie, pathogenese, klinische symptomen, beloop en behandeling. Binnen 
de ziektebeelden treedt een grote variatie op in symptomen, ernst van symptomen en beloop. 
Daarom wint de dimensionale benadering terrein: meer aandacht geven aan de mate waarin 
verschillende symptoomdimensies voorkomen, en minder nadruk op specifieke classificaties. 
Met voorgaande in het achterhoofd zullen we in dit hoofdstuk toch de huidige classificatie 
van de psychosespectrumstoornissen volgen. In dit hoofdstuk besteden we verreweg de meeste 
aandacht aan de schizofrenie, als over het algemeen de meest ingrijpende psychosespectrum-
stoornis. 

2 Syndromen 

2.1 Schizofrenie 
De symptomen van schizofrenie worden onderverdeeld in positieve, negatieve en cognitieve 
symptomen. Schizofrenie open baart zich meestal tussen het r6e en 3oe levensjaar. Zie voor de 
criteria volgens de de DSM-S kader 8.2. 
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Kader 8.2 Criteria voor schizofrenie (naar de DSM-5) 
A Twee (of meer) van de volgende kenmerken, waarvan elk in een periode van één maand een signifi-

cant deel van de tijd aanwezig is (of korter, wanneer succesvol behandeld) . Minstens een van deze 
moet (1), (2) of (3) zijn: 

wanen ; 
2 hallucinaties ; 
3 gedesorganiseerd spreken (bijvoorbeeld frequente ontsporing of incoherentie); 
4 ernstig gedesorganiseerd of katatoon gedrag; 
5 negatieve symptomen (zoals affectieve vervlakking of initiatiefverlies). 

B Voor een significant deel van de tijd sinds het begin van de stoornis ligt het niveau van func-
tioneren op een of meer belangrijke levensgebieden, zoals werk , interpersoonlijke relaties of 
zelfverzorging, duidelijk onder het niveau van voor het begin van de stoornis (of, als het begin 
tijdens de adolescentie ligt: het is niet gelukt om het verwachte niveau van functioneren op 
interpersoonlijk gebied, op school en in de studie, en beroepsmatig te bereiken) . 

C Symptomen van de stoornis zijn gedurende minstens zes maanden ononderbroken aanwezig. 
In deze periode van zes maanden moet er minstens een maand (of korter wanneer succes-
vol behandeld) sprake zijn van symptomen die voldoen aan criterium A, en mogelijk ook van 
prodromale of restsymptomen . Tijdens deze prodromale of restfase kunnen de symptomen van 
de stoornis bestaan uit alleen negatieve symptomen, of uit een afgezwakte vorm van twee of 
meer van de in criterium A genoemde symptomen (zoals vreemde overtuigingen , of ongebrui-
kelijke zintuiglijke ervaringen). 

Positieve symptomen 
Positieve symptomen worden onderverdeeld in : 
- symptomen van een gestoord realiteitsbesef: hallucinaties en wanen ; 
- symptom en die een uiting zijn van cognitieve desorganisatie : formele denkstoornissen , zoals 

onlogische verband en leggen , en incoherentie . 
Positieve symptom en komen meestal in episoden voor, maar kunnen ook persisteren . 

Hallucinaties 
De meest voorkomende hallucinatie bij schizofrenie is stemmen horen. De tijdsduur , de 
geluidssterkte, de inhoud en de uitwerking van deze auditieve hallucinaties zijn variabel. Het 
komt vaak voor dat deze 'stemm en ' kritiek geven op de patiënt , soms ronduit diskwalificerend . 
Soms geven stemmen opdrachten aan de patiënt (imperatieve hallucinaties) . In een ander geval 
sprek en meerder e stemmen met elkaar over de patiënt in de derde persoon, bijvoorbeeld: 'Zie 
hoe hij er weer bij loopt' . De uitwerking van de hallucinaties op de stemming en op het functi-
oneren van patiënten hangt vooral af van de autoriteit of macht die patiënten toekennen aan de 
stemmen die ze hor en . 

Wanen 
Wanen komen vaak voor bij patiënten met schizofrenie . De thema 's van de wanen verschillen . 
De patiënt kan zich bedreigd en achtervolgd voelen en ervan overtuigd zijn dat anderen tegen 
hem samenspannen. Betrekkingswanen zijn overtuigingen dat alledaagse gebeurtenissen een 

Wanen word en bizar genoemd als ze onmo-
gelijk waar kunnen zijn, bijvoorbee ld de waan 
afkomstig te zijn van de planeet Mar s. 

--. unieke en speciale betekenis hebben voor de patiënt. Zo 
kan de patiënt ervan overtuigd zijn dat in liedjes op de 
radio boodschappen worden doorgegeven die speciaal 
voor hem bedoeld zijn. 
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Wanen over het verloren gaan van de normale begrenzing van het eigen psychische functione-
ren , in het bijzonder het eigen denken, worden als karakteristiek voor schizofrenie gezien (hoe-
wel ze niet altijd of uitsluitend bij schizofrenie voorkomen). Het betreft overtuigingen dat ande-
ren gedachten uit het hoofd van de patiënt kunnen wegnemen (gedachteonttrekking) of juist 
kunnen inbrengen (gedachte-inbrenging), buiten de macht van de patiënt om (beïnvloedings-
wanen). Patiënten kunnen ook de overtuiging hebben dat zij hun gedachten kunnen uitzenden 
(gedachte-uitzending) en dat dit waarneembaar is door anderen, bijvoorbeeld dat anderen hun 
gedachten kunnen horen. Patiënten lijden vaak onder het verloren gaan van deze grenzen : 
ze verliezen immers het gevoel van psychische privacy. Soms ervaren ze gedachtestops (Sper-
rung), gekenmerkt door een abrupte onderbreking in de gedachtestroom . Een gedachtestap kan 
gepaard gaan met het gevoel en de overtuiging dat de gedachten van buitenaf worden belem-
merd (gedachtebelemmering). 
Patiënten kunnen ook de overtuiging hebben dat de gehele omgeving veranderd is. Soms zien 
zij familie en vrienden als dubbelgangers die het slecht met hen voorhebben. 

Vorm van het formele denken 
Formele denkstoornissen betreffen het tempo en de samenhang van het denken . Als de gedach-
tegang van een patiënt niet te volgen is, spreek je van incoherentie. Ook minder ernstige symp-
tomen van het denken komen voor: de patiënt maakt onlogische verbanden, of raakt de draad 
van zijn betoog kwijt. Voorbeelden hiervan zijn ontsporing (onderbreking van de gesproken taal 
door een opmerking die geen enkel verband lijkt te hebben met de voorafgaande), tangentia-
liteit (de patiënt praat steeds langs het onderwerp van de gesprekspartner heen) en verzanden 
(de patiënt spreekt aanvankelijk nog wel logisch en begrijpbaar is, maar wordt langzamerhand 
incoherent). Soms maakt een patiënt nieuwe woorden 
(neologismen: bijvoorbeeld psychehater). Sommige 
patiënten nemen abstracte begrippen letterlijk. Ook 
veranderingen in het denktempo komen voor, meestal 
vertragingen. 

Negatieve symptomen 

We noemen dit concretisme . Bijvoorbeeld op de 
vraag aan een patiënt welke vakken hij had op 
school antwoordde hij: 'Wij hebben geen vak-
ken, wij hebben kastjes '. 

Met negatieve symptomen bedoel je het ontbreken of verminderd aanwezig zijn van psychische 
uitingen die normaal wel aanwezig zijn. Negatieve symptomen zijn: 
- affectieve vervlakking (de emotionele reacties zijn minder sterk tot afwezig): de gelaatsuit-

drukking kan expressie missen: je spreekt dan van een geringe of afwezige mimiek; 
- initiatiefverlies (vermindering van het zelfstandig komen tot motorische activiteit en hande-

lingen); 
- apathie (gebrek aan nieuwsgierigheid en aan affectieve motivatie om tot handelen te komen); 
- gedachtearmoede (de patiënt ervaart weinig gedachten); 
- alogie of spraakarmoede (spreken wordt beperkt tot het hoogst noodzakelijke) , anergie (het 

ontbreken van fysieke energie) of sociaal-terugtrekgedrag. 
De zelfverzorging en andere taken worden minder goed uitgevoerd . 
Negatieve symptomen gaan vaak samen met cognitieve en sociale functiestoornissen. De aan-
doening debuteert dikwijls met negatieve symptomen: positieve symptomen ontwikkelen zich 
soms pas na jaren. Negatieve symptomen blijven vaak langdurig hinderlijk , ze zijn minder 
goed te beïnvloeden dan positieve symptomen. Langer bestaande ernstige negatieve sympto-
men hangen samen met een ongunstige prognose. 
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Bijvoorbeeld door verblijf op een afdeling voor 
chronisch e patiënten . 

Soms worden negatieve symptomen gedeeltelijk veroor-
zaakt door antipsychotica , soms trekken patiënten zich 
terug omdat ze vanuit hun wanen bang zijn voor ande-
ren , soms zijn de negatieve symptomen gedeeltelijk het 

gevolg van te weinig stimulatie. Deze zogeheten secundaire negatieve symptomen kunnen wel 
verminderen als de oorzaak wordt weggenomen. 
Het kan moeilijk zijn om negatieve symptomen te onderscheiden van depressiesymptomen . 
Bij een depressieve stoornis is er sprake van subjectieve somberheid : het gevoel dat de situ-
atie uitzichtloos is; geregeld zijn er schuldgevoelens en gedachten over suïcide. Bij negatieve 
symptomen ontbreken subjectieve klachten . Overigens maken zeer veel patiënten met schizo-
frenie een aanpassings- of rouwperiode, dan wel een depressieve episode mee. Bovendien kan 
er natuurlijk ook sprake zijn van zowel negatieve symptomen als depressiesymptomen. 
Anderzijds is het opvallend hoe weinig besef sommige patiënten hebben van hun stoornis: 
gebrek aan ziektebesef. Zelfs ernstig disfunctioneren lijkt hen niet op te vallen. Ze lijken deze 
niet als hinderlijk te ervaren en zien de noodzaak tot behandeling dan ook niet. 

Cognitieve symptomen 
De laatste jaren wordt veel onderzoek gedaan naar de cognitieve symptomen van schizofrenie . 
Er kan sprake zijn van een vertraging van de informatieverwerkingssnelheid, en van stoor-
nissen van de aandacht en het werkgeheugen . Daarnaast kunnen het verbale en het visuele 
geheugen en leren verminderd zijn. Een belangrijk probleem kan gevormd worden door execu-
tieve-functiestoornissen die vooral redeneren en probleemoplossing betreffen . Executieve-func-
tiestoornissen zijn geassocieerd met minder goed dagelijks functioneren . En er kan een overlap 
zijn met de autismespectrumstoornis in sociaal-cognitieve functiesymptomen : theory of mind, 
sociale kennis , sociale perceptie en sociale besluitvorming . 

Andere symptomen 
Behalve positieve , negatieve en cognitieve symptomen komen er vaak nog andere symptomen 
voor bij patiënten met de classificatie schizofrenie. In de DSM-5 worden, naast de in kader 8.2 
genoemde symptomen , de volgende dimensies onderscheiden : 
- de psychomotoriek: hieronder valt abnormaal of bizar gedrag ofkatatonie , maar ook psycho-

motorische vertraging en problemen bij het opeenvolgen en coördineren van motorische 
acties; 

- de stemming: depressiviteit of manie . 
Emotionele uitingen kunnen soms niet passen bij de situatie: zo kan een patiënt lachen terwijl 
hij iets treurigs vertelt. Je spreekt dan van inadequaat affect. Het vaststellen van de ernst van de 
symptomen binnen al deze dimensies is nodig bij het opstellen en evalueren van een behan-
delplan. 

2.2 Schizofreniforme stoornis 
De classificatiecriteria voor de schizofreniforme stoornis (zie kader 8.3) komen grotendeels 
overeen met die van schizofrenie (kader 8.2), maar bij schizofrenie duren de symptomen min-
stens zes maanden. Bij de schizofreniforme stoornis daarentegen duren de symptomen langer 
dan één maand maar korter dan zes maanden . Bovendien keert het functioneren na het ver-
dwijnen van de symptomen van de stoornis terug tot het premorbide niveau . De classificatie 
schizofreniforme stoornis wordt ook toegekend wanneer patiënten nog niet hersteld zijn maar 
minder dan zes maanden last hebben van alle symptomen van de stoornis. Ongeveer 70% van 
de patiënten bij wie een schizofreniforme stoornis is vastgesteld, blijkt later alsnog te voldoen 
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aan de criteria voor schizofrenie. Gunstige prognostische kenmerken zijn: een acuut begin 
(binnen vier weken na de eerste verandering in het functioneren); verward of perplex zijn op 
het hoogtepunt van de psychotische episode; goed premorbide functioneren; en afwezigheid 
van vlak affect. 

Kader 8.3 
Criteria voor de schizofreniforme stoornis (naar de DSM-5) 
A Voldoet aan criter ium A voor schizofren ie. 
B Een episode van de stoornis duurt mins tens een maand, maar minder dan zes maanden. 

2.3 Schizoaffectieve stoornis 
De schizoaffectieve stoornis wordt beschouwd als een heterogene groep van aandoeningen met 
zowel kenmerken van schizofrenie als van een stemmingsstoornis . Depressieve en/of mani-
sche symptomen moeten aanwezig zijn gedurende het grootste deel van de tijd dat de patiënt 
last heeft van de aandoening . Daarnaast moet er een periode van minimaal twee weken zijn 
geweest waarin wanen en hallucinaties aanwezig waren zonder prominente symptomen van 
een stemmingsstoornis. Wanneer patiënten alleen psychosesymptomen hebben gedurende een 
depressieve en/of manische episode , is er dus geen sprake van een schizoaffectieve stoornis 
maar van een stemmingsstoornis. 
Het beloop van een schizoaffectieve stoornis is gemiddeld genomen gunstiger dan dat van schi-
zofrenie, vooral als kenmerken van de stemmingsstoornis op de voorgrond staan . In de klini-
sche praktijk komen symptomen van een psychosespectrumstoornis en een stemmingsstoor-
nis vaak gelijktijdig of opeenvolgend voor. 

Kader 8.4 
Criteria voor de schizoaffectieve stoornis (naar de DSM-5) 
A Een ononderbroken ziekteperiode waarin een depressieve of manische stemmingsepisode aan-

wezig is gelijktijdig met kenmerken uit criterium A voor schizofrenie . 
B Gedurende twee of meer weken gedurende de gehele duur van de ziekte is er sprake van wanen 

of hallucinaties in afwezigheid van een depressieve of manische stemmingsepisode . 
C De symptomen die voldoen aan criteria voor een stemmingsepisode, zijn het grootste deel van 

de actieve en restfase van de ziekte aanwezig. 

2.4 Waanstoornis 
De waanstoornis is zeldzaam: de prevalentie wordt geschat op 0,03% van 
de bevolking. Een waanstoornis begint meestal rond het 4oe levensjaar 
en heeft doorgaans een chronisch beloop . De inhoud van de waan heeft te 
maken met de positie van de patiënt tegenover anderen . Vaak voelen pati-
enten zich tekortgedaan of benadeeld door instanties of door een partner. 

r 
De waanstoorn is 
werd vroeger paranoia 
genoemd . 

Voorbeelden van dergelijke paranoïde wanen zijn de vergiftigingswaan , de achtervolgingswaan 
en de ontrouwwaan (ook wel jaloersheidswaan genoemd). Maar ook grootheid swanen kunnen 
optreden , zoals de erotomane waan (de patiënt is ervan overtuigd dat een belangrijk iemand 
op hem verliefd is) of de paranormale waan (de patiënt is ervan overtuigd dat hij paranor-
male vermogens heeft) . De waan is niet bizar en het functioneren van de patiënt buiten de 
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\.. 

'invloedssfeer' van de waan is betrekkelijk normaal. Negatieve symptomen treden niet op. Pati-
enten zoeken geen behandeling , en ze wijzen deze vaak met kracht af. Het opbouwen van 
een therapeutische samenwerking is dan ook meestal bijzonder moeilijk. Soms lukt het om 
overeenstemming te bereiken om te praten over de gevolgen van de waanstoornis zonder deze 
als waanstoornis te omschrijven. Vereenzaming , relatieproblemen en conflicten kunnen zo 
het onderwerp van gesprek worden en soms kun je patiënten helpen dergelijke problemen te 
verminderen . Antipsychotica worden vrijwel nooit geaccepteerd. Wanneer antipsychotica bij 
bijvoorbeeld een parasietenwaan wel worden ingenomen , kan dit een duidelijke vermindering 
van de wanen geven. 

Kader 8.5 Criteria voor de waanstoornis (naar de DSM-5) 
A De aanwezigheid van een of meer wanen , met een duur van één maand of langer. 
B Aan criterium A voor schizofrenie is nooit voldaan . Hallucinaties , wanneer aanwezig , zijn niet 

prominent aanwezig en hangen samen met het waanthema (bijvoorbeeld de tactiele sensatie 
van insecten in de huid bij een parasietenwaan , of geluiden van de achtervolgers bij een parano-
ïde waan). 

C Afgezien van de invloed van de waan (wanen) of de consequenties daarvan is het functioneren 
niet duidelijk beperkt en is het gedrag niet onm iskenbaar vreemd of bizar. 

2.5 Kortdurende psychotische stoornis 
Een kortdur ende psychotische stoornis is de minst ernstige psychosespectrumstoornis. Na 
korte tijd volgt volledig herstel. Het is niet bekend hoe vaak deze stoornis voorkomt. Geregeld 
volgt de psychotische periode op een belastend e gebeurtenis. Rust en ondersteuning en kort-
durende behandeling met antipsychotica kunnen aangewezen zijn. Voor de kraambedpsychose 
oftewel post-partumps ychose , zie deel III over speciële psychiatrie: hoofdstuk 27, Peri-partum-
psychiatrie en transgenerationele psychiatri e. 

Kader 8.6 Criteria voor de kortdurende psychotische stoornis (naar de DSM-5) 
A Voldoet aan criterium A voor schizofrenie . 
B De duur van een episode is minstens één dag maar korte r dan één maand , met uiteindelijk een 

vol ledige terugkeer naar het premorbide niveau van functioneren . 

2.6 Katatonie 
Het syndroom katatonie kan voorkomen bij een aantal psychiatrische stoornissen . Katatonie 
treedt niet alleen op bij schizofreniespectrumstoornissen , maar kan ook bij veel andere ziekte-
beelden optreden, bijvoorbeeld bij de autismespectrumstoornis en bij bipolaire en depressieve 
stoornissen, maar ook bij somatische aandoeningen , bijvoorbeeld neoplasma 's, een schedel-
traumata, cerebrovasculaire aandoeningen , encefalitis en stofwisselingsziekten . 
Kenmerkend voor katatonie zijn opvallende psychomotorische symptomen. Daarbij kan de 

Geman iëreerde , bizar re, overdre ven bewegin-
gen van de gelaatsmusculatuur die automati sch 
tot stand l ijken te komen . 

motorische activiteit verminderd zijn , zoals bij een 
stupor of katalepsie , of er kan sprake zijn van over-
matige en eigenaardige motorische activiteit , zoals 
motorische manierismen, stereotypieën of grimasse-
ren . Daarbij kan het zijn dat de patiënt niet alleen de 
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woorden of zinnen van de onderzoeker voortdurend nadoet, maar ook diens bewegingen en 
zelfs diens mimiek (echomimie) . Bij neurologisch onderzoek van de patiënt kunnen katalepsie, 
negativisme of wasachtige buigzaamheid (flexibilitas cerea) vastgeste ld worden . Tijdens ernstige 
katatonie loopt de pati ënt risico om schade aan zichzelf of anderen toe te brengen, en op hoge 
koorts en uitputting. 

Kader 8.7 Criteria voor katatonie (naar de DSM-5) 
A Er is sprake van katatonie als drie (of meer) van de volgende symptomen op de voorgrond 

staan. 
Stupor (geen psychomotorische activiteit; geen actieve interactie met de omgeving). 

2 Katalepsie (het passief laten innemen van een houding die tegen de zwaartekracht in wordt 
volgehouden). 

3 Wasachtige buigzaamheid (lichte, gelijkblijvende weerstand tegen het in een andere houding 
plaatsen door de onderzoeker) . 

4 Mutisme (nauwelijks of geen verbale respons (uitsluiten wanneer afasie is vastgesteld)). 
5 Negativisme (verzet tegen, of geen reactie op instructies of externe stimuli). 
6 Poseren (spontaan en actief vasthouden van een houding tegen de zwaartekracht in). 
7 Motorische maniërismen (vreemde, overdreven karikaturen van normale handelingen) . 
8 Motorische stereotypieën (repeterende , abnormaal frequente , niet-doelgerichte bewegingen). 
9 Agitatie , niet onder invloed van externe stimuli . 
70 Grimasseren . 
11 Echolalie (anderen 'napraten') . 
12 Echopraxie (bewegingen van anderen 'nadoen '). 

3 Ontwikkeling, beloop en gevolgen 

Meestal vallen de eerste kenmerken van schizofrenie op gedurende de adolescentie ; bij vrouwen 
over het algemeen wat later dan bij mannen. Voorafgaand aan het optreden van schizofrenie 
of een schizofreniforme stoornis zijn er (achteraf gezien) vaak wel klachten en verschijnselen 
die wijzen op een zich ontwikkelende aandoening. Vaak vertoonden patiënten in hun jeugd 
bijzonder gedrag en/of trokken zij zich (enigszins) terug uit sociaal contact. Soms ontstaan de 
psychosesymptomen na een periode waarin patiënten zich verdiepen in filosofie, godsdienst 
of spiritualiteit. Ouders, vrienden en leerkrachten maken zich dan reeds zorgen , maar weten 
niet goed wat er aan de hand is . Prodromale symptomen kunnen bestaan uit een sombere, 
angstige of geïrriteerde stemming , cognitieve symptomen (afleidbaarheid en moeite met con-
centreren) , sociaal-terugtrekgedrag, compulsief gedrag en randpsychosesymptomen (illusoire 
vervalsingen, betrekkingsdeeën , magisch denken). Er zijn geen factoren of symptomen opge-
spoord die voldoende specifiek en sensitief een eerste psychotische decompensatie in het psy-
chosespectrum voorspellen. Wel is duidelijk dat sociaal-terugtrekgedrag bij jonge mensen met 
lichte psychosesymptomen samenhangt met een duidelijk verhoogde kans op transitie naar een 
psychosespectrumstoornis. Uit recent onderzoek is gebleken dat cognitieve gedragstherapie bij 
patiënten met een zogeheten ultrahoog risico een gunstig effect heeft op de kans op transitie 
naar een psychosespectrumstoornis en op de ernst van symptomen. In ieder geval is het zinvol 
om jongeren die slechter gaan functioneren , zich terugtrekken en lichte (oftewel subklinische) 
psychosesymptomen vertonen , nauwlettend te volgen zodat spoedig begonnen kan worden met 
behandeling wanneer er een psychose ontstaat. 
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Op het moment dat het anderen duidelijk wordt dat patiënt last heeft van een psychose, zijn er 
dus al vaak geruime tijd kenmerken van de aandoening aanwezig . Soms duurt het een lange tijd 
voordat patiënt anderen vertelt over wanen of hallucinaties. Sommige patiënten schamen zich 
voor de psychosesymptomen, of zijn bang om voor gek verklaard te worden . Ook komt het voor 
dat patiënten vanuit achterdocht niet open zijn over hun denkbeelden of ervaringen. 
Voor ouders en andere naastbetrokkenen is een psychotische decompensatie vaak een grote 
ramp . Ouders kunnen het gevoel hebben dat ze het contact met hun kind verliezen , raken in 
conflict met hun kind en hebben vaak de grootste moeite om hun zoon of dochter te bewegen 
hulp te zoeken . Omdat psychotische patiënten per definitie overtuigd zijn van hun denkbeelden 
en ervaringen en daarom vinden dat ze niet ziek zijn , is het logisch dat patiënten psychiatrische 
hulp mijden . Dat het nog geregeld voorkomt dat ook hulpverleners de psychotische decompen-
satie miskennen of bagatelliseren , is wrang. 
Ernstige psychosesymptomen gaan niet altijd samen met ernstig sociaal disfunctioneren en 
omgekeerd . Het is niet goed mogelijk om in het begin van de aandoening een betrouwbare 
inschatting te maken van het beloop. Na de eerste vijf tot tien jaar van de ziekte treedt er meestal 
stabilisatie op van het klinische beeld. In de latere fase neemt eventueel aanwezige onrust vaak 
af en wordt het klinische beeld gedomineerd door negatieve symptomen; soms treedt op mid-
delbare leeftijd een duidelijke verbetering op. Het beloop van schizofrenie is bij mannen slech-
ter dan bij vrouwen : mannen hebben vaker last van negatieve symptomen en een slechter soci-
aal functioneren . 

Kader 8.8 Factoren die worden geassocieerd met een minder gunstig beloop van 
schizofrenie 
- Een sluipend begin van de aandoening 
- Afwezigheid van luxerende factoren 
- Begin op jonge leeftijd 
- Slecht premorbide functioneren 
- Negatieve symptomen 
- Afwezigheid van depressiesymptomen 
- Schizofrenie in de familie 

Ongeveer 15 tot 25 jaar na aanvang van de eerste psychose is ruim 60% van de patiënten de 
laatste 2 jaar psychosevrij; zij functioneren redelijk tot goed. Na 15 jaar is slechts 5% van een 
incidentiecohort opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis en slechts 7% woont in een 
beschermde woonvorm . De overgrote meerderheid woont dus zelfstandig of bij familie en heeft 
voldoende aan ambulante hulp . 
Slechts ongeveer 25% van de patiënten met schizofrenie heeft een betaalde baan . In recent ont-
wikkelde behandelingen wordt dan ook terecht veel nadruk gelegd op het vinden en behouden 
van opleiding en werk. 
Patiënten met schizofrenie hebben een hogere mortaliteit ten gevolge van ongelukken , ziekte 
en suïcide . Ongeveer 6% van de patiënten met schizofrenie komt om het leven door suïcide . 
Het risico is het grootst bij jonge geïsoleerd levende mannen die veelvuldige psychotische reci-
dieven meemaken . De kans op suïcide is groter direct aansluitend aan een opname in een 
psychiatrisch ziekenhuis. 
Ongeveer 40% van de patiënten met schizofrenie is afhankelijk van alcohol, ongeveer 20% 
misbruikt cannabis en ongeveer 7% misbruikt cocaïne . Patiënten melden dat ze deze middelen 
gebruiken om zich prettiger te voelen en om angst en somberheid te verminderen. 
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Meer dan 75% van de patiënten met schizofrenie rookt sigaretten. Nicotine verlaagt de spiegel 
van antipsychotica en vermindert daardoor ook sommige bijwerkingen van deze middelen. Ook 
het metabool syndroom komt meer voor bij patiënten met schizofrenie en draagt samen met 
het roken bij aan de bovenmatige mortaliteit door hart- en vaatziekten van patiënten met schi-
zofrenie . Samenhangend met het voorafgaande : patiënten met schizofrenie hebben een levens-
verwachting die ongeveer vijftien tot twintig jaar korter is dan in de gemiddelde bevolking. 

4 Diagnostiek 

Onder de naam schizofrenie wordt een groep aandoeningen samengevoegd die verschillen in 
etiologie , klinische presentatie , beloop en reacties op behandeling . Het vaststellen van schizo-
frenie is geheel gebaseerd op de psychiatrische anamnese en het status-mentalisonderzoek. Dit 
wordt gecombineerd met de beschikbare informatie over de huidige episode en de hele ziekte-
geschiedenis: begin , aanleidingen (bijvoorbeeld middelengebruik: zie paragraaf 5, Differentiële 
diagnostiek) , duur, sociaal en professioneel functioneren en kwaliteit van leven. Bijzondere aan-
dacht gaat uit naar eventuele familiale belasting . 
In de acute fase is het soms moeilijk om met een patiënt in gesprek te raken . De patiënt heeft 
vaak geen ziekte besef en vindt dat er met hem niets aan de hand is . De patiënt observeren kan 
dan helpen om de stoornis vast te stellen. Bij een huisbezoek bij een psychotische patiënt kan 
zijn chaotische, onverzorgde huishouden opvallen . Soms worden idiosyncratisch geordende 
gebruiksvoorwerpen aangetroffen: spullen die worden gebruikt om afluisteren door de buren te 
voorkomen, en radiostraling af te weren. Ook kan de patiënt er zelf vreemd of onverzorgd uit-
zien . Achter het vreemde uiterlijk schuilen vaak psychotische verklaringen, waarover de patiënt 
vertelt , als je hem ernaar vraagt en mits er vertrouwen ontstaan is . Bij observatie kan gedrag 
worden gezien dat te maken heeft met de hallucinatoire belevingen : patiënten kijken in de rich-
ting vanwaaruit ze de stemmen horen, stoppen vingers in de oren of dragen een koptelefoon , of 
voelen op de plaats waar op hun huid straling valt. Soms is de patiënt zwijgzaam of reageert hij 
afwijzend en agressief. Heteroanamnestische gegevens van familie , buren , huisarts of politie 
zijn vaak onontbeerlijk voor het vaststellen van de stoornis. 
Als de patiënt bereid is en in staat is om met zijn onderzoeker te spreken , is de diagnostiek van 
schizofrenie niet moeilijk. Je vraagt of er sprake is van hallucinaties en wanen . Onsamenhan-
gend spreken of symptomen van het formele denken worden opgemerkt tijdens de anamnese . 
Ook symptomen van stemmingsstoornissen en gedragsstoornissen zijn in een gesprek goed te 
diagnosticeren. 
Wanneer er anamnestisch aanwijzingen zijn voor eerdere episoden (chronische schizofrenie) 
of achteruitgang in het premorbide functioneren, moet er bijzondere aandacht worden besteed 
aan de negatieve, cognitieve en depressiesymptomen. r------------------... 
Bij diagnostische twijfel blijft het beloopscriterium cru-
ciaal. 
De afgrenzing van andere aandoeningen uit het psycho-
sespectrum is soms moeilijk. Het voornaamste verschil 
tussen de schizofreniforme stoornis , de kortdurende 

Vroegdiagnose van sch izofrenie blijft een bij-
zon dere uitdag ing . Hierbij moe t bij adolescen-

ten en jongvo lwassenen in het bijzonder gelet 
worden op het samengaan van cognitieve ach-

teruitgang , sociaal disfunctioneren en (lichte) 
psychosesym ptomen . psychotische stoornis en schizofrenie ligt in de duur . '------------------De waanstoornis wordt gekenmerkt door niet -bizarre 

wanen en weinig tot geen hallucinaties; het begin en het beloop van de waanstoornis zijn res-
pectievelijk later en over het algemeen goedaardiger dan bij schizofrenie . Opvallende psycho-
motorische symptomen wijzen op katatonie. 
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5 Differentiële diagnostiek 

Er moet altijd aan de mogelijkheid gedacht worden dat het gebruik van een middel of medicatie 
de psychose heeft veroorzaakt (zie kader 8.9 en tabel 8.r). Amfetamine, cocaïne en cannabis , 
maar ook geneesmiddelen met anticholinerge werking of bijvoorbeeld L-dopa kunnen een psy-
chotische toestand veroorzaken. 

Kader 8.9 Criteria voor de psychotische stoornis door een middel/med icatie (naar de DSM-5) 
A Aanwezigheid van een van de volgende symptomen, of beide symptomen. 

Wanen. 
2 Hallucinaties . 

B Er zijn aanwijzingen vanuit anamnese , lichamelijk onderzoek of laboratoriumuitslagen voor 
voor zowel (1) als (2): 

de in criterium A genoemde symptomen zijn ontstaan tijdens of kort na de intoxicatie door of 
onttrekking van een middel, of na blootstelling aan een geneesmiddel, en: 

2 van het betreffende (genees) middel is bekend dat het de symptomen in criterium A kan veroor-
zaken. 

Na het staken van het gebruik van de middelen uit tabel 8.r verdwijnen de psychosesymptomen 
over het algemeen binnen enkele dagen . Wanneer dit niet zo is, is er geen sprake van een psy-
chosespectrumstoornis die uitsluitend door een middel wordt veroorzaakt. 
Vervolgens moet je nagaan of somatische aandoeningen de psychosesymptomen kunnen ver-
klaren . Vooral wanneer de eerste episode optreedt na de jongvolwassen leeftijd, is de kans gro-
ter dat psychosesymptomen samenhangen met een somatische aandoening . Voorbeelden van 
dergelijke aandoeningen zijn temporale epilepsie , infecties van het centrale zenuwstelsel en 
endocriene aandoeningen (zie tabel 8.2). 

Kader 8.10 Criteria voor de psychotische stoornis door een somatische aandoening (naar de 
DSM -5) 
A Prominent aanwezige wanen of hallucinaties. 
B Er zijn aanwijzingen vanu it anamnese , lichame lijk onderzoek of laboratoriumuits lagen dat de 

stoornis het directe pathofysiologische gevolg is van een somatische aandoening . 
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Tabel 8.1 Middelen en medicatie die een psychosespectrumstoornis kunnen veroorzaken 

Oorzaken Soorten middelen Middelen 
Gebruik en intoxicatie 

Onttrekking 

Alcohol en drug s 

Geneesmiddelen 

Toxische stoffen 

Alcohol en drugs 

Geneesmiddelen 

- Alco hol 

- Amfetaminen 

- Cocaïne 

- Cannabis 

- Fencyclidine 

- Lsd 

- Analgetica 

- Antichol i nergica 

- Antidepr essiva 

- Antihypertensiva 

- Antiparkinsonmiddelen 

- Antipsychotica 

- Cytostatica 

- Corticosteroïden 

- Zenuwgassen 

- Koolmonoxide en kooldioxide 

- Vluchtige stoffen zoals benzine en verf 

Alcohol 

Benzodiazepinen 

lsd: Lysergsäurediäthyfamid (lyserginezu u rdi-ethylamide) 

Tabel 8.2 Somatische aandoeningen die een psychosespectrumstoornis kunnen veroorzaken 

Gebied Aandoeningen 
Centrale zenuwstelsel 

Auto-immuunziekten waarbij het centrale 

zenuwstelsel betrokken is 

Hormonale aandoeningen 

Stofwisselingsziekten 

Symptomen van de vocht- en 

elektrolytenhuishouding 

- Epilepsie 

- Trauma capitis 

- Infectie 

- Dementie of delier 

- Doofheid ; beschadiging gehoorzenuw 

- Ziekte van Huntington 

- Neoplasma 's van de hersenen 

- Cerebrovasculaire aandoeningen 

- Migraine 

- Bijvoorbeeld lupus erythematodes disseminatus 

- Hypoadrenocorticisme 

- Hyper- en hypothyreoïdie 

- Hyper- en hypoparath yreoïdie 

- Hypoxie 

- Hypercapnie 

- Hypoglykemie 

- Lever- en nierziekten 
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Dit hoofdstuk behandelt alleen de stoornissen 
waarbij psychosesymptomen de kernsympto-
men zijn: de psychosespectrumstoorni ssen. 
Maar psychosesymptomen kunnen ook voorko -
men bij bijvoorbeeld een stemmingsstoornis , 
obsessieve-compulsieve en verwante stoornis-
sen, of een borderline-persoonlijkheidsstoornis. 

Na het uitsluiten van de middelen- , medicatie- en soma-
tische oorzaken van de psychose ga je na of de sympto-
men voldoen aan de criteria voor schizofrenie, voor de 
schizofreniforme stoornis , of voor de schizoaffectieve 
stoornis . Wanneer dit niet zo is, kun je nog denken aan 
een stemmingsstoornis met psychotische kenmerken, 
aan een waanstoornis of aan een kortdurende psychoti-
sche stoornis . Maar ook bij andere psychiatrische stoor-

nissen dan psychosespectrumstoornissen kunnen psychosesymptomen voorkomen , bijvoor-
beeld bij: 
- een delirium ; 
- bipolaire of depressieve stoornissen met psychotische kenmerken ; 
- obsessieve -compulsieve en verwante stoornissen ; 
- intoxicaties en onttrekkingssyndromen; 
- een schizotypische-persoonlijkheidsstoornis; 
- een borderline-persoonlijkheidsstoornis. 
Deze stoornissen zijn te onderscheiden van de psychosespectrumstoornissen doordat kenmer-
kende symptomen voorkomen , zoals beschreven in de betreffende hoofdstukken. 

6 Epidemiologie 

De incidentie van schizofrenie is ongeveer o ,2o/oo. De kans dat iemand in de loop van het leven 
schizofreni e ontwikkelt, bedraagt ongeveer o ,8%. Schizofrenie komt ongeveer 1,5 keer meer bij 
mannen dan bij vrouwen voor. De prevalentie van de aandoening is over de gehele wereld onge-
veer gelijk. In ontwikkelingslanden lijkt het beloop van de aandoening minder ernstig dan in de 
westerse wereld . Mogelijk komt dit doordat patiënten met schizofrenie in deze landen minder 
sociale exclusie ervaren . De incidentie is hoger in stedelijke gebieden van geïndustrialiseerde 
landen . De aandoening openbaart zich bij mannen meestal voor het 25e levensjaar , bij vrouwen 
gemiddeld 5 jaar later dan bij mannen. 

7 Etiopathogenese 

7.1 Neurobiologische correlaten 

Erfelijkheid 
De kwetsbaarheid voor het ontwikkelen van schizofrenie wordt voornamelijk bepaald door 
genetische factoren . Psychologische , sociale en andere omgevingsfactoren interacteren met 
genetische factoren en spelen een rol spelen bij het luxeren van de aandoening en bij het 
beloop . Iemand met een eerstegraads familielid met schizofrenie heeft een 5 tot 15 maal hogere 
kans om schizofrenie te ontwikkelen dan iemand zonder eerstegraads familieleden met schizo-
frenie . Het risico om ook schizofrenie te ontwikkelen voor iemand wiens monozygote tweeling-
broer of zus schizofrenie heeft, is ongeveer 50%. 
De kwetsbaarheid voor het ontwikkelen van schizofrenie hangt samen met meerdere geneti-
sche factoren die elk afzonderlijk frequent voorkomen in de bevolking . Genen kunnen in inter-
actie met elkaar en in interactie met omgevingsfactoren de kwetsbaarheid voor schizofrenie 
verhogen . Door de complexe relaties en de geringe bijdrage van afzonderlijke genen vordert 



Hoofdstuk 8 Psychosespectrum stoornis sen 285 

het onderzoek naar genetische factoren bij schizofrenie langzaam . Wel is er robuust bewijs 
gevonden voor de invloed van genen die betrokken zijn bij de glutamaterge en dopaminerge 
neurotransmissie en bij het immuunsysteem. 

Ontwikkeling en dopaminerge, glutaminerge neurotransmissie 
Men vermoedt dat de kwetsbaarheid voor schizofrenie samenhangt met een neurobiologische 
ontwikkelingsstoornis. Naarmate de cognitieve en negatieve symptomen ernstiger zijn, wor-
den er meer substantiële afwijkingen gevonden. Verstoringen bij de vorming van neurale net-
werken kunnen onder invloed van veranderingen gedurende de adolescentie aanleiding geven 
tot psychische-functiessymptomen . Ontregeling van de dopaminerge neurotransmissie (in 
samenhang met ontregeling van onder andere de glutaminerge neurotransmissie, waardoor 
GABA minder inhiberende invloed heeft op dopaminerge 
release) speelt waarschijnlijk een rol bij het ontstaan van 
negatieve en positieve symptomen . Grofweg wordt ver-
ondersteld dat frontale hypodopaminerge transmissie 
vooral samenhangt met negatieve symptomen. In com-
binatie met verminderde inhibitie geeft dit aanleiding 
tot een hyperdopaminerge transmissie in het limbische 
systeem , wat samenhangt met positieve symptomen . 
Er zijn veel aanwijzingen dat afwijkingen in de prefron-
tale cortex en het limbische systeem betrokken zijn bij 

\.. 

Uit long itudinaal onderzoek is geb leken dat 
in de loop van de aandoen ing de hoeveelheid 
grijze stof meer afneemt dan bij gezonde men -
sen. Er zijn aanw ijzingen dat de mate waarin 
deze afname progre ssief is, samenhangt met de 
prognose van schizofrenie . Mogelijk hangt pro-
gressie van de aandoen ing samen met to xicite it 
door glu taminerge ontrege ling . 

de pathofysiologie van psychosespectrumstoornissen . Er is een geringere hoeveelheid hersen-
weefsel bij patiënten met schizofrenie gevonden . Dit zou veroorzaakt kunnen worden door 
falende aanleg , maar ook door later volumeverlies. Mogelijk spelen naast een neurobiologische 
ontwikkelingsstoornis ook neurodegeneratieve processen een rol bij het beloop van schizo-
freni e. 

7.2 Psychosociale correlaten 
Er zijn aanwijzingen dat psychosociale factoren (bijvoorbeeld migratie, bevolkingsdichtheid) of 
factoren die daarmee samenhangen , invloed hebben op de incidentie van psychosespectrum-
stoornissen. Zo komt schizofrenie meer voor bij zowel de eerste als de tweede generatie van 
bepaalde groepen migranten. De incidentie is vooral relatief verhoogd als migranten in een 
bepaalde wijk een minderheidsgroep vormen (zie ook hoofdstuk 3-1, paragraaf r). Het zou kun-
nen dat de door deze migranten waargenomen discriminatie bijdraagt aan het risico om psy-
chotisch te worden. Mogelijk verhogen deze psychosociale factoren via een toegenomen gevoel 
van onzekerheid en gebrek aan vertrouwen de waakzaamheid en gevoeligheid voor impulsen en 
indrukken . Je veronderstelt dat dit samenhangt met een verhoogde gevoeligheid van de dopa-
minerge neurotransmissie. Hierdoor zou de incidentie van psychosespectrumstoornissen in 
bepaalde groepen migranten toenemen . 
Ook psychotraumatische gebeurtenissen in de jeugd , zoals mishandeling en seksueel misbruik, 
verhogen de kans op het ontstaan van een psychosespectrumstoornis. Deze psychotraumatische 
gebeurtenissen kunnen resulteren in een verhoogde gevoeligheid van de dopaminerge neuro-
transmissie. Daarnaast vormt het opgroeien in een drukke stedelijke omgeving een risicofactor. 
Cannabisgebruik komt voor bij 5-ro% van de jongeren . Er is een consistente associatie gevon-
den tussen cannabisgebruik en een tweevoudig risico op een psychosespectrumstoornis . Can-
nabisgebruik is een deeloorzaak die slechts in combinatie met andere factoren (bijvoorbeeld 
genetische variatie) een causaal effect heeft op het ontstaan van een psychosespectrumstoornis . 

,, 
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Tabel 8.3 Pre- en perinatale risicofactoren voor schizofrenie 

Soort risicofactor Specifieke risicofactoren 
Plaats en tijdstip geboorte - Winter 

- Stad 

Infectie - Prenatale influenza , rubella , to xoplasma 

- Neonatale infectie 

Ondervoeding - Eerste trimester in de hongerwinter 

Stress bij zwangere moeder - Overlijden partner 

- Oorlog 

- Depressieve stoornis moeder 

Obstetrische complicaties - Rhesusincompatibiliteit 

- Hypoxiegerelateerd 

- Perinatale hersenbeschadiging 

- Pre-eclampsie 

Het risico op het ontstaan van een psychosespectrumstoornis is vooral verhoogd als jongeren 
voor het 15e levensjaar starten met blowen, als ze veel blowen, en als ze m e-rijke en cannabidi-
olarme cannabisproducten gebruiken. 

8 Behandeling 

Psychosespectrumstoornissen worden behandeld met psycho-educatie, antipsychotica, psycho-
sociale en psychotherapeutische interventies . 

8.1 Psycho-educatie 
Behandeling moet worden ingebed in samenwerking en dient gepaard te gaan met voorlichting 
die het zelfvertrouwen vergroot (zie ook hoofdstuk 6.2). Psycho-educatie vindt plaats in inter-
actie tussen hulpverlener en patiënt. Je wisselt informatie uit en bespreekt strategieën om met 
de ziekte om te gaan. Goed behandelaarschap veronderstelt goede voorlichting over de ziekte , 
over de behandelmogelijkheden, over de bijwerkingen en over de gevaren van de behandeling. 
Uit onderzoek blijkt dat er beperkte gunstige langetermijneffecten zijn van psycho-educatie 
op sociaal functioneren en duur van heropnamen. Mede hierom moet psycho-educatie in elke 
behandeling verweven worden . Omdat er herhaaldelijk een verband is gevonden tussen ener -
zijds ziektebesef en anderzijds een lagere kwaliteit van leven en zelfwaardering , is het belang-
rijk om in de psycho-educatie zelfstigmatisatie te voorkomen en hoop op een betere toekomst 
te verschaffen . Er zijn goede ervaringen met het inschakelen van ervaringsdeskundigen bij 
psycho-educatie . 

8.2 Neurobiologische behandeling 
Behandeling met antipsychotica is de belangrijkste neurobiologische interventie. Antipsycho-
tica zijn werkzamer dan placebo . Toch is er in onderzoek ook een substantiële placeborespons. 
Globaal genomen verbetert 40% van de patiënten met schizofrenie tijdens behandeling met 
antipsychotica; in de placebogroep verbetert 24%. Positieve symptomen zijn meestal goed te 
behandelen, en depressiesymptomen nemen vaak af. Negatieve en cognitieve symptomen zijn 
moeilijker te beïnvloeden , hoewel er ook aanwijzingen zijn dat negatieve symptomen op de 
langere termijn kunnen verbeteren . 
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Zonder antipsychotica behandelen van patiënten met schizofrenie of een schizofreniforme 
stoornis wordt afgeraden, omdat hiervoor slechts zeer beperkte evidentie is . Recidieven (terug-
keer van een nieuwe psychotische episode) of exacerbaties (verergering van niet compleet ver-
dwenen psychosesymptomen) treden op bij ongeveer 
80% van de patiënten met schizofrenie die stoppen Dit blijkt onder andere uit het onde rzoeksre-
met het gebruik van antipsychotica. Voorafgaand aan sultaat dat binnen achttien maanden driekwart 
een recidief treden geregeld dezelfde symptomen op van de patiënten stopt met het antipsychoticum 
die voorafgingen aan de eerste psychotische episode waarmee ze begonnen waren . 

(bijvoorbeeld: verergering van negatieve symptomen , 
depressiviteit, en angst of agitatie). Ondanks de gunstige effecten van antipsychotica zijn pati-
enten vaak ontevreden over de balans tussen effect en bijwerking van antipsychotica. 

Keuze 
Er zijn geen klinisch belangrijke verschillen in effecti-
viteit aangetoond tussen antipsychotica die een voor-
keur voor een specifiek middel als eerstekeuzemiddel 
rechtvaardigen. Ook is er geen wezenlijk verschil tussen 
antipsychotica in subjectieve bijwerkingen of invloed op 
kwaliteit van leven. Voor deze effecten lijkt vooral de 
dosering belangrijk. 
Er zijn aanwijzingen dat amisulpride , clozapine , olanza-
pine en aripiprazol een iets gunstiger effect hebben op 

Een uitzondering is clozapine , waarvan is geble-
ken dat het werkzamer en effectiever is dan 
andere antipsychotica . Vanwege het risico op 
ernstige bijwerkingen is clozapine geen eerste-
keuzemiddel, maar wanneer andere ant ipsy-
chot ica onvoldoende effectief zijn , leidt behan-
deling met clozapine in ongeveer 60% van de 
gevallen tot een klinisch relevante verbetering . 

negatieve symptomen. Opvallend is echter dat ook haloperidol een gunstig effect laat zien op 
negatieve symptomen. Het gaat hier waarschijnlijk om verbetering van negatieve symptomen 
die secundair zijn aan positieve symptomen. Zo kan terugtrekgedrag verminderen als achter-
docht of angst afneemt. 
Amisulpride , clozapine , olanzapine , quetiapine , sulpiride en aripiprazol hebben in vergelijking 
met de andere antipsychotica een iets gunstiger effect op depressiesymptomen. Quetiapine 
is ook geregistreerd voor bipolaire stoornissen en heeft een gunstig effect bij de depressieve 
stoornis . 

Bijwerkingen 
Antipsychotica verschillen voornamelijk in de bijwerkingen die ze kunnen veroorzaken. Deze 
verschillen zijn zowel aanwezig binnen de al langer beschikbare antipsychotica als binnen de 
groep nieuwere middelen. De keuze bij een individuele patiënt kan op de verschillen in bij-
werkingen worden gebaseerd. Vele bijwerkingen hangen af van de hoogte van de dosering en 
daarom is het belangrijk om met een lage dosering te beginnen en voorzichtig de dosering te 
verhogen. Gebruikelijke doseringen van veelgebruikte antipsychotica staan vermeld in tabel 
8+ 

Bewegingssymptomen 
De meeste antipsychotica geven minder bewegingssymptomen dan haloperidol in een gemid-
delde dosis. De dosering van haloperidol beïnvloedt de kans op en de ernst van parkinsonisme. 
In het algemeen is bij het optreden van parkinsonisme tijdens behandeling met antipsychotica 
dosisverlaging geïndiceerd . Wanneer dit niet mogelijk is, kan een anticholinergicum worden 
toegevoegd. Maar anticholinergica hebben hun eigen bijwerkingen , zoals een droge mond , 
mictiesymptomen , wazig zien en obstipatie . Daarom verdient het de voorkeur om langdurig 
gebruik van anticholinergica te vermijden . 
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Bewegingsdrang en 
subjectieve gevoelens 
van onrust. 

Veelal pijnlijke trek-
kingen in een of meer 
spiergroepen . 

Acathisie komt voor bij ongeveer 30% van de patiënten . Acathisie is sterk 
dosisafhankelijk. Acute dystonie ontstaat vrijwel altijd binnen de eerste 
vier dagen na het starten of verhogen van de dosering van antipsychotica . 
Profylactisch geven van anticholinergica bij het toepassen van hoogpotente 
antipsychotica gedurende een week geeft meestal voldoende bescherming . 
Optredende acute dystonie wordt behandeld met anticholinergica (bijvoor-
beeld biperideen 5 mg) , veelal intramusculair. Binnen twintig minuten is er 
effect te verwachten . Daarna moet orale behandeling met anticholinergica 

'-...._ _______ __,,,, minstens twee dagen worden voortgezet. 
Tardieve dyskinesie ontstaat later en wordt gekenmerkt door vloeiende onwillekeurige bewe-
gingen zonder duidelijk doel. Het overgaan op een antipsychoticum met lage bindingsaffiniteit 
voor de dopamine D2 -receptor (bijvoorbeeld clozapine of quetiapine) is een eerste stap in de 
behandeling van tardieve dyskinesie. 

Subjectieve symptomen 
Het belang voor beloop en therapietrouw van een dysfore respons na een eerste dosering van 
een antipsychotisch middel is uitvoerig onderzocht. De mate van dopamine D 2 -bezetting door 
verschillende antipsychotica bepaalt het subjectieve welbevinden. Bij dysforie tijdens behan-
deling met antipsychotica kun je de dosering verlagen, of overgaan op een middel dat minder 
krachtig aan de dopamine D2 -receptor hecht. 
Sedatie kan samenhangen met de mate van dopamine D2 -bezetting door antipsychotica , maar 
ook met invloed op histaminereceptoren . 

Metabole symptomen 
Metabole symptomen kunnen het gevolg zijn van antipsychoticagebruik. Schizofrenie gaat 
gepaard met een ongeveer 20 jaar kortere levensverwachting. De cardiovasculaire mortaliteit 
bij schizofrenie is r,5 tot 2 keer zo hoog vergeleken met die in de algemene bevolking . Bij som-
mige antipsychotica neemt de eetlust (fors) toe. Bij kinderen en jeugdigen zijn deze effecten 
groter dan bij volwassenen, evenals bij patiënten die nog niet eerder behandeld zijn met anti-
psychotica. 
Overgewicht vermindert de kwaliteit van leven , verhoogt de kans op het ontstaan van diabetes 
mellitus en dyslipidemie en verkort daarmee de levensverwachting. Dit maakt het ontstaan van 
overgewicht tot een ernstige somatische complicatie. Tussen de 37 en 63% van de patiënten met 
schizofrenie heeft een metabool syndroom . Je spreekt van een metabool syndroom wanneer 
iemand voldoet aan minimaal drie van de volgende vijf criteria: 
- buikomvang bij mannen> 102 cm en bij vrouwen> 88 cm; 
- nuchter bloedglucosegehalte > 6,r mmol/1; 
- triglyceride > r,7 mmol/1; 
- nuchter HDL bij mannen< r,o mmol/1; bij vrouwen: < r,3 mmol/1; 
- systolische bloeddruk> 130 en diastolische bloeddruk > 85 mmHg. 
Clozapine of olanzapine geeft meer risico op overgewicht dan quetiapine of risperidon, en que-
tiapine of risperidon geeft weer meer risico dan aripiprazol of amisulpride . Alle patiënten die 
met antipsychotica behandeld worden, moeten gescreend worden op cardiovasculaire risicofac-
toren . De parameters zijn: gewicht, lengte en buikomtrek, nuchter glucose , cholesterol, HDL en 
LDL, triglyceriden, en bloeddruk en pols. Overweeg bij metabole symptomen bij antipsychotica-
gebruik de overstap naar een ander antipsychoticum, zoals aripiprazol of amisulpride . Stimu-
leer daarnaast altijd een gezonde leefwijze. 
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Seksuele symptomen 
Tijdens de behan deling met antipsychotica treden frequent seksue le symptomen op: vermin-
dering van libido, seksue le opwin ding, orgasme of ejaculatie. Risperidon veroorzaakt het fre-
quen tst seksue le symptomen (meer dan 40%), haloperidol wat min der (tot 40%), clozapine, 
olanza pine en quetia pine nog iets min der (tot 25%), en aripiprazol veroorzaakt nauwelijks 
seksue le symp tomen. Seksuele symptomen door antipsychoticagebruik hangen onder andere 
samen met een verhoging van de prolactinespiegel. Alleen aripiprazol (partiële dopamineago-
nist) verlaagt fysiologische prolactinespiegels in lichte mate. 

Cardiale aandoeningen 
Patiënten met ernstige psychiatrische aan doeningen hebben een tweemaal verhoogde kans op 
plotse hartdood. Het risico op plotselinge hartdood neemt toe bij hogere doses. Verlenging van 
het QTc-interval door diverse antipsychotica (onder andere droperidol en pimozide) zou hierbij 
een rol kunnen spelen . Het voorschrijven van een QT-tijd verlengend antipsychoticum in combi-
natie met andere QT-tijd verlengende geneesmiddelen verhoogt het risico van ritmestoornissen. 
Ook combinaties met bijvoorbeeld antidepressiva kunnen via interacties op het cytochroom 
P 450 zorgen voor hogere bloedspiegels , met een verhoogd risico op QTc-tijdverlenging . 
Behandeling met clozapine geeft vooral in de eerste maand van de behandeling een verhoogd 
risico op myocarditis (0,2%) en voor de maanden daarna op cardiomyopathie (o,r%). Angina 
pectoris , oedeem , kortademigheid of een verlaagde inspanningstolerantie kunnen wijzen op 
ernstige cardiale aandoeningen. 

Maligne neurolepticasyndroom ( M NS) 
Een zeldzame maar potentieel levensbedreigende bijwerking is het maligne neurolepticasyn-
droom (MNS). Dit wordt gekenmerkt door een combinatie van koorts, spierrigiditeit en een ver-
hoging van creatinekinase (creatine phosphokinase: CPK) in het serum. 

Agranulocytose 
Vanwege een risico van ongeveer r% op agranulocytose moet tijdens de behandeling met clo-
zapine nauwlettend worden gecontroleerd of er geen daling van de witte bloedlichaampjes 
optreedt. 

Optimale dosering 
De gemiddelde dosering haloperidolequivalent waarbij extrapiramidale symptomen ontstaan, 
is de zogeheten neuroleptic threshold. Deze is bij patiënten die nog niet eerder met antipsychotica 
zijn behandeld, ongeveer de helft van die van patiënten die wel eerder met antipsychotica zijn 
behandeld (2,r haloperidolequivalent versus 4,3 mg per dag). Overschrijden van deze drem-
peldosering geeft meer risico op bijwerkingen zonder dat de effectiviteit toeneemt. Maar de 
variatie in individuele gevoeligheid voor antipsychotica is groot. Dezelfde dosering kan bij de 
ene patiënt parkinsonisme veroorzaken terwijl bij de andere patiënt er sprake is van onderdose-
ring. De clinicus zal voor de acute behandeling per patiënt tot een optimale doseringsstrategie 
moeten komen . Zolang er geen bijwerkingen optreden kan , wanneer er onvoldoende effect is, 
de dosering worden verhoogd . 
Bij onderhoudsbehandeling zijn er nauwelijks aanwijzingen dat het zinvol is de dosering te ver-
lagen ten opzichte van de laagst effectieve dosering in de acute fase. Wanneer je dit toch wenst , 
is een doseringsverlaging met ongeveer 25% mogelijk. Je moet niet lager doseren dan de helft 
van de laagst effectieve dosering in de acute fase . Hierbij is het wel van belang dat ook voor de 
acute behandeling al de laagst mogelijke effectieve dosering moet worden gezocht. 
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Tabel 8.4 Aanbevolen dosering antipsychotica 

Stofnaam Dosering Frequentie 
Amisulpride 200-800 mg per dag 
Aripiprazol 10-30 mg per dag 
Clozapine 100-600 mg per dag 

Haloperidol 2-5 mg per dag 
Olanzapine 5-20 mg per dag 
Penfluridol 10-40 mg per week 
Perfenazi ne 10-4omg per dag 
Pimozide 2-5 mg per dag 

Quetiapine 150-750 mg per dag 
Risperidon 2-5 mg per dag 
Zuclopentixo l 10-4omg per dag 

Duur behandeling 
Hoelang moet medicamenteuze behandeling voortgezet worden na een psychose? Bij eerste-
episodepatiënten die binnen I jaar een volledige remissie bereiken kan worden overwogen of 
stoppen of intermitterende behandeling met antipsychotica mogelijk is. De kans op succesvol 
stoppen met antipsychotica na remissie is bij deze patiënten 20%. Na meerdere psychotische 
episoden is de kans op succesvol stoppen vrijwel nihil. Intermitterende behandeling waarbij 
de medicatie wordt onderbroken en opnieuw wordt gestart als er vroege symptomen terugke-
ren, blijkt tweemaal zoveel recidieven op te leveren bij patiënten die meerdere psychotische 
episoden hebben gehad . Maar bij eerste-episodepatiënten die geen terugkeer van symptomen 
hebben gekregen bij verlaging van de dosering antipsychotica , bleek intermitterende behande-
ling waarbij antipsychotica herstart werden bij prodromale symptomen even goed als onder-
houdsbehandeling. Daarom is een afbouwpoging verdedigbaar bij eerste-ep isodepatiënten die 
binnen een jaar volledig in remissie zijn geraakt en het extra recidiefrisico aanvaarden. Dit kan 
voor veel patiënten een overtuigende manier zijn om de noodzaak van onderhoudsbehandeling 
te onderzoeken . 
Er zijn enkele aanwijzingen dat een constante dopamine D2 -blokkade niet nodig is om een 
recidief te voorkomen . Dat zou kunnen impliceren dat minder frequent dan dagelijks doseren 
ook bij antipsychotica met korte halfwaardetijden goede resultaten kan opleveren . Er zijn aan-
wijzingen dat voortdurende blootstelling aan antipsychotica in de loop van de tijd de antipsy-
chotische effectiviteit doet afnemen en het risico op bijwerkingen zoals tardieve dyskinesie doet 
toenemen. 

Depot 
Meer dan 33% van de patiënten gebruikt na I maand niet meer de geadviseerde antipsychotica , 
of niet langer de geadviseerde dosis . Na 2 jaar is dit percentage opgelopen tot meer dan 75%. 
Onvoldoende gebruiken van antipsychotica hangt samen met klinische opnamen, verminderd 
sociaal functioneren en een verminderd vermogen om werk en relaties te behouden. Na een 
psychotische terugval is het meestal moeilijker om opnieuw een complete remissie te bereiken. 
De bij psychosespectrumstoornissen frequent voorkomende cognitieve symptomen , gebrek 
aan structuur, verminderd ziekte-inzicht en beperkte sociale steun vergroten de kans op inade-
quaat medicatiegebruik. Langdurig werkende antipsychotica kunnen een voordeel betekenen in 
het terugdringen van complianceproblemen . Maar ook bij gebruik van depotantipsychotica sta-
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ken patiënten frequent de behan deling. Wel wordt bij depotan tipsychotica de comp liance direct 
zichtbaar voor de behandelaar. Langdurig niet-onderbroken behan delen met depotantipsycho-
tica gaat gepaard met min der recidiefpsychosen per jaar (27%) in vergelijking met behandeling 
met orale antipsychotica (42% recidiefpsychosen per jaar). 

Additiestrategieën 
Lamotrigine toegevoegd aan vooral clozapine heeft een matig gunstig effect op negatieve symp-
tomen. Antidepressiva in combinatie me t antipsychotica geven een gering gunstig effect op 
depressieve en negatieve symp tomen. Het is van belang dat de psychiater zich ervan bewust 
is dat negatieve symptomen kunnen samenhangen met verschillen de, soms moeilijk te onder-
scheiden factoren zoals depressiviteit, demotivatie, extrapirami dale bijwerkingen, sociaal iso-
lement en onderstimulatie . Behandeling van negatieve symptomen moet altijd bestaan uit 
niet-farmacologische interventies. 
Wat betreft cognitieve symptomen zijn er nog geen bewezen werkzame en klinisch toepasbare 
additiestrategieën waarbij een geneesmiddel toegevoegd aan antipsychotica een verbetering 
geeft. 

Therapieresistentie 
Ongeveer 30% van de schizofreniepatiënten is (partieel) therapieresistent. Dan is een proefbe-
handeling met clozapine geïndiceerd . Wanneer er na vier maanden geen respons optreedt , is 
de kans op een latere respons zeer klein geworden . Clozapine moet voldoende hoog worden 
gedoseerd volgens een langzaam oplopend opbouwschema. Je moet voorzichtig zijn en moni-
toren vanwege initiële orthostatische hypotensie, risico op epileptische insulten en het risico op 
aganulocytose. 

8.3 Psychologische behandeling 
We behandelen hier zeven vormen van psychologische behandeling voor psychosespectrum-
stoornissen: 
- cognitieve gedragstherapie ; 
- gezinsinterventies; 
- psychomotorische therapie; 
- muziektherapie; 
- counseling en steunende psychotherapie ; 
- copingstrategieën bij hallucinaties; 
- cognitieve remediatie. 
Cognitieve gedragstherapie kan de patiënt helpen om psychosesymptomen te begrijpen en er 
een geruststellende betekenis aan te verbinden . Bij cognitieve gedragstherapie onderzoekt de 
patiënt verbanden tussen gedachten, gevoelens en gedrag die samenhangen met symptomen. 
Er wordt gezocht naar verklaringen voor de symptomen, en naar manieren van omgaan met 
die symptomen. De lijdensdruk die samenhangt met symptomen , wordt verminderd door de 
geloofwaardigheid van alternatieve betekenissen te vergroten . De patiënt wordt aangemoedigd 
om ondanks beperkingen rollen te vervullen die het leven hoopvol en betekenisvol maken . Uit 
onderzoek blijkt dat cognitieve gedragstherapie de uitwerking en de ernst van hallucinaties en 
depressiviteit vermindert. Uit een aantal onderzoeken blijkt ook dat cognitieve gedragstherapie 
gunstige effecten heeft op psychotisch recidief en heropname. Cognitieve gedragstherapie kan 
prima door getrainde verpleegkundigen worden uitgevoerd . Ernstige leerbeperkingen bij de 
patiënt vormen een contra-indicatie. 
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Gezinsinterventies hebben minimaal tot doel: voorlichting, probleemoplossing, of crisisma-
nagement. Het is aangetoond dat psycho-educatieve interventies met gezinnen en familieleden 
bij patiënten met schizofrenie leiden tot significant minder terugval en opnamen. Ook verbetert 
de medicatietrouw. Langer durende interventies hebben een grotere uitwerking op patiënten 
dan korter durende interventies. Hoewel gezinsinterventie de eerste evidence-based psycho-
sociale interventie is waarvan al bijna twee decennia de effectiviteit is aangetoond, is deze nog 
maar in zeer geringe mate in de zorg geïmplementeerd. 
Betreffende psychomotorische therapie en sporten zijn er duidelijke aanwijzingen dat dit verge-
leken met standaardzorg gunstige effecten heeft op psychomotorisch functioneren, op reactie-
tijd, op positieve en op negatieve symptomen, op globaal functioneren, op lichamelijke conditie, 
en op de mate van gespannenheid. Het is aannemelijk dat dieet gecombineerd met bewegings-
activering leidt tot gewichtsafname. Van muziektherapie in vergelijking met standaardzorg is 
een gunstig effect op negatieve symptomen aangetoond. 
Voor een aantal in de praktijk frequent toegepaste interventies is (nog) onvoldoende bewijs. In 
non-directieve interventiecounseling en steunende psychotherapie bepaalt de patiënt de inhoud 
van de sessies. Uit onderzoek blijkt dat deze therapievorm geen gunstige effecten oplevert 

r vergeleken met standaardzorg. Copingstrategieën bij 

'-

Denk aan oordoppen gebruiken, afleiding hallucinaties leveren in onderzoek geen consistente 
zoeken, gedachtestoptechnieken, neuriën of gunstige effecten op. 
zingen. Cognitieve beperkingen zijn zeer relevant voor het func-

tioneren. Adequaat toegepaste medicatie beïnvloedt 
deze beperkingen niet. Cognitieve remediatie is bedoeld om de aandacht, het geheugen en de 
probleemoplossing te verbeteren: door oefening, instructie en training. Hoewel het aanneme-
lijk is dat cognitieve remediatie een gunstig effect heeft op het visuele geheugen en op sociale 
cognitie , is er op dit moment onvoldoende bewijs om cognitieve remediatie aan te bevelen als 
behandeling bij cognitieve beperkingen. 

8.4 Psychosociale behandeling 
Belangrijke psychosociale interventies zijn: sociale-vaardigheidstraining en rehabilitatiepro-
gramma's voor bijvoorbeeld betaald of vrijwilligerswerk en woonbegeleiding. Er zijn aanwijzin-
gen dat vaardigheidstrainingen effectief zijn . Maar deze trainingen hebben een groot obstakel : 
de generalisatie van de vaardigheden naar de praktijk. Er is nauwelijks evidentie dat deze gene-
ralisatie optreedt. Daarom wordt in toenemende mate Individuele Plaatsing en Steun (Indivi-
dual Placement and Support: 1Ps) aangeboden: patiënten beginnen meteen in de praktijk. Zij 
worden naar hun individuele voorkeur en capaciteiten geplaatst in opleiding of werk en worden 
begeleid bij het beginnen en volhouden van hun werkzaamheden. Uit onderzoek blijkt dat IPS 

ongeveer tweemaal zo effectief is als programma 's waarin eerst wordt geoefend en pas daarna 
geplaatst wordt in werk of opleiding. 
Verschillende factoren moeten gewogen worden om tot een passend psychosociaal behandel-
aanbod te komen. Hierbij gaat het om factoren als: de mate waarin er sprake is van een psy-
chotische toestand; de fase van de aandoening; de verschillende mate van beperkingen (en 
talenten!); de persoonlijkheidskenmerken van de patiënt; en de steun uit de omgeving. 
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8.5 Integratie 

Kader 8.11 Basisvoorwaarden waaraan voldaan moet zijn bij het opstellen van een 
behandelplan 
- Is de persoonlijke veiligheid en die van anderen gegarandeerd? 
- Is er adequate huisvesting? 
- Is er voldoende ondersteuning? 
- Zijn er bijkomende lichamelijke of psychiatrische problemen (onder andere stoornissen in het 

gebruik van een middel)? 
- Heeft de patiënt structurele activiteiten? 
- Heeft de patiënt zelfvertrouwen en het gevoel dat hij verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn 

leven en herstel? 

De behandeling van patiënten met psychosespectrumstoornissen bestaat uit medicamenteuze 
en psychosociale interventies. Behandeling heeft enerzijds als doel om symptoomreductie en 
recidief en exacerbaties te voorkomen , en anderzijds om het sociale functioneren te verbeteren 
en de kwaliteit van leven te verhogen. 
De behandeling moet worden volgehouden omdat behandeling wel de gevolgen van de aandoe -
ning verbetert, maar niet genezend werkt. Vaak kost het geruime tijd om een vertrouwensband 
met patiënten te ontwikkelen. Als deze band is ontstaan, verdient het de voorkeur om de conti-
nuïteit van hulp en hulpverlener te waarborgen. 
Bij de behandeling moeten de naasten van patiënten betrokken worden: ook zij hebben voor-
lichting en steun nodig. Bovendien spelen familieleden een uiterst belangrijke rol in de zorg 
voor patiënten met psychosespectrumstoornissen. Zonder hulp van familie komen veel psycho-
tische patiënten niet in zorg en/of vallen zij spoedig uit 
de zorg . Gezinsinterventie leidt tot minder psychotisch 
recidief en heropname. Voorlichting aan patiënten en 
familieleden is dan ook een belangrijk onderdeel van de 
behandeling. 
Een behandelaar kan de kans op een succesvolle samen-
werking met psychotische patiënten vergroten door 
inzicht en begrip te ontwikkelen voor de positie van de 
patiënt. Vanuit dit inzicht en begrip is het gemakkelij-

Het is van groot belang dat deze voorlichting 
gegeven wordt op een hoopgevende wijze . Pati-
enten en hun familieleden en vrienden zijn niet 
overgeleverd aan een onontkoombare ernstige 
ziekte, maar kunnen het beloop en de gevolgen 
van de aandoening in gunstige zin beïnvloeden. 
Samenwerking in de behandeling met patiënten 
en hun famil ie heeft de hoogste prioriteit. 

ker om contact met patiënten te maken en te behouden. Patiënten zijn vaak overspoeld door 
wat zij meegemaakt hebben. Dat geldt zowel door de psychotische ervaring zelf als door de 
gevolgen hiervan: isolement , (gedwongen) psychiatrische opname, separatie en de toetreding 
tot 'de groep patiënten met psychiatrische aandoeningen' . Patiënten reageren hier verschillend 
op. Velen vertonen een opvallend gebrek aan besef van hun aandoening . Ze vinden zichzelf niet 
ziek, achten behandeling niet nodig, of verzetten zich daar expliciet tegen . Helaas kan gedwon-
gen opname nodig zijn . Dat is het geval wanneer er een gevaarlijke situatie ontstaat ten gevolge 
van de psychosespectrumstoornis van de patiënt; wanneer het gevaar niet op een andere wijze 
dan via opname kan worden afgewend; en wanneer de patiënt behandeling weigert. Andere 
patiënten beseffen zeer goed wat er aan de hand is en raken somber . De behandeling moet , 
uitgaande van de specifieke kenmerken van de patiënt en zijn situatie, praktische en psycho-
logische steun bieden en van daaruit zo veel mogelijk bijdragen aan het hervinden van het 
zelfvertrouwen van patiënten. Aangezien veel patiënten met schizofrenie levenslang zorg nodig 
hebben en de hulpbehoefte sterk kan wisselen , is het van belang dat er intensieve samenwer -
king is tussen ambulante hulp, klinische zorg, woonbegeleiding en hulp bij activiteiten . 
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Samenvatting 
- Kenmerkend voor de bipolaire-stemmingsstoornissen zijn recidieven van man ische, hypomani -

sche en depressieve episoden die afgewisseld worden door een korter of langer symptoomvrij 
interval. 

- Je ondersche idt de volgende bipolaire-stemm ingsstoornissen : 
- bipolaire-1-stoornis; 
- bipolaire-11-stoornis ; 
- cyclothyme stoornis ; 
- bipolaire-stemmingsstoornis door een middel/medicatie; 
- bipolaire-stemmingsstoornis door een somatische aandoening. 

- Vaak komen manische symptomen voor tijdens een depressieve episode, en omgekeerd (episode 
met gemengde kenmerken) . 

- De cyclothyme stoornis is een minder ernstige variant, waarbij wel afwisselend in lichte mate 
depressieve en manische symptomen aanwezig zijn, maar nooit volledige depressieve of volledige 
(hypo) manische episoden zijn opgetreden. 

- Het beloop is heterogeen . Sommige patiënten hebben in de loop van hun leven slechts enkele 
episoden en functioneren tussendoor zonder problemen , terwijl anderen frequent recidieven 
doormaken, en soms zelfs meerdere episoden per jaar, of een haast onafgebroken reeks van 
stemmingsepisoden (rapid cycling), en langdurig afhankelijk zijn van zorg . Bij de meeste patiënten 
overheersen de depressieve episoden in frequentie en duur. Toch zijn de manische episoden het 
meest verstorend. 

- De classificatie wordt toegekend op basis van het beloop van de stemmingsklachten . Bij minstens 
10% van de patiënten zal de aanvankelijke classificatie ' recidiverende depressieve stoornis ' over-
gaan in een classificatie 'bipolaire-1-stoornis ' of'bipolaire-11-stoornis '. 

- In de differentiële diagnostiek is het belangrijk om de bipolaire stoornis te onderscheiden van een 
'unipolaire' depressieve stoornis, van schizofrenie en van de borderline-persoonlijkheidsstoornis . 
Ook kan een stemmingsepisode van een bipolaire stoornis veroorzaakt zijn door een middel of 
medicatie , of door een somatische aandoening . 

- De stoornis komt voor bij ongeveer 2% van de populatie en begint meestal in de jonge volwassen-
heid . 

- De mate van erfelijkheid van de bipolaire stoornissen wordt geschat op 85%. 
- Levensgebeurtenissen kunnen stemmingsontregelingen geven, onder meer door een verhoogd 

stressniveau en doordat ze leiden tot veranderingen van het 24 uursritme en een verstoring van 
de slaap. 

- Preventie bij deze stoornissen houdt in: lijden en schade voorkomen door tijdig de juiste classi-
ficatie toe te kennen (bijvoorbeeld bij mensen met een herhaalde depressieve stoornis), en een 
onderhoudsbehandeling instellen . 

- Bij de behandeling onderscheid je acute behandeling (van stemmingsepisoden), voortgezette 
behandeling (terugval voorkomen) en onderhoudsbehandeling (nieuwe episoden voorkomen) en 
bestaat uit een combinatie van psyche-educatie, farmacotherapie of andere biologische behande-
lingen , psychosociale begeleiding, en op indicatie psychotherapie . 

- Zeker als er al meerdere episoden zijn opgetreden , wordt de onderhoudsbehandeling in principe 
op onbepaalde termijn voortgezet. 

- Met een adequate behandeling kunnen de ernst , duur en frequentie van episoden sterk vermin-
derd worden. 

- Tijdens een episode , maar ook nadien , moet er aandacht zijn voor preventie van suïcide . 
- Na een episode moet er aandacht zijn voor functioneel herstel , onder meer op gebied van inter-

persoonlijke relaties en werk. 
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Inleiding 

Bipolaire-stemmingsstoornissen zijn ernstige , recidiverende stoornissen die worden geken-
merkt door het afwisselen d optreden van depressieve, manische ofhypomanische symptomen 
met daartussen relatief symptoomvrije intervallen van 
kortere (dagen tot weken) oflangere (maanden tot jaren) 
duur . Vaak komen er manische symptomen voor tijdens 
een depressieve episode , en omgekeerd (gemengde ken-
merken) . De bipolaire-stemmingsstoornissen staan ook 
wel bekend als manisch-depressieve stoornissen. Het 
hoofdstuk bipolaire-stemmingsstoornissen is gerang-
schikt tussen dat over de psychosespectrumstoornissen 
en het hoofdstuk over de depressieve-stemmingsstoor -
nissen. Hiermee benadrukken we dat deze stoornissen 
zich op een continuüm bevinden en dat de afgrenzing 
in sommige gevallen moeilijk is. 
Bipolaire-stemmingsstoornissen worden onderschei-
den in verschillende typen , waarvan de bipolaire-1-stoor-
nis het typerendste is . Bij de bipolaire- 1-stoornis treden 

Mania (dolheid) en melancholia (zwartgallig-
heid) zijn al in de oudheid door Hippocrates 
beschreven als belangrijke psychiatrische 
stoornissen en werden toen toegeschreven aan 
een onbalans van bepaalde lichaamsvechten 
('humeuren'). 

De cyclothyme stoornis is een goed voorbeeld 
van het continuüm tussen normale stem-
mingswisselingen , passend bij bepaalde tem-
perament volle personen , en evident gestoorde 
stemm ingen. Deze grenzen zijn niet altijd 
scherp te trekken. We spreken pas van een 
stoorn is als deze subjectie ve lijdensdruk of een 

depressieve en manische episoden op. Bij de bipolai- verstoord functioneren met zich meebrengt . 
re-11-stoornis komen er naast de depressieve episoden "------------------~ 
alleen hypomanische episoden voor, die bovendien vaak onopgemerkt blijven , zodat er ogen-
schijnlijk sprake is van een recidiverende depressieve stoornis. De cyclothyme stoornis is een 
minder ernstige variant , waarbij er over een lange periode wel elkaar frequent afwisselende 
depressieve en manische symptomen aanwezig zijn , maar er nooit volledige depressieve of 
(hypo)manische episoden zijn opgetreden. Figuur 9 .1 geeft een schematische weergave van 
deze subtypen. De cyclothyme stoornis wordt in dit hoofdstuk niet verder besproken omdat 
deze vanwege de geringe ernst zelden leidt tot een hulpvraag. 

Kader 9.1 Classificatie van de bipolaire-stemmingsstoornissen (naar de DSM-5) 
- Bipolaire-1-stoornis 
- Bipolaire-11-stoornis 
- Cyclothyme stoornis 
- Bipolaire-stemmingsstoornis door een middel/medicatie 
- Bipolaire-stemmingsstoornis door een somatische aandoening 

2 Syndromen 

Het kernkenmerk van bipolaire stoornissen is het optr eden van (hypo)manische episoden (zie 
figuur 9.2). Bij een (hypo)manische episode is er sprake van een eufore en/of prikkelbare stem-
ming . Maar het kenmerkendste van de (hypo)manische episode is de toegenomen activiteit , 
waarbij de patiënt buitensporig energiek is en een verminderde behoefte aan slaap heeft. Zijn 
activiteiten kunnen in een hypomanie nog doelmatig zijn , maar in een ernstigere manie is de 
patiënt roekeloos , ongeremd en chaotisch , waardoor hij in ernstige problemen kan komen met 
relaties , werk en financiën . 
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Figuur 9.1 Subtypen van de bipolaire-stemmingsstoorn issen 
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Schematische voorstelling van de belangrijkste typen van de bipolaire-stemmingsstoornissen zoa ls geclassificeerd in de 

DSM-5. De tijd verloopt van links naar rechts. De groene lijn symbol iseert een normale stemmingstoestand; boven de 

lijn staan manische (rood) en hypomanische (geel) episoden, onder de lijn depressieve episoden (blauw). De hoogte 

van de vlakken staat voor de ernst van de symptomen. De volgorde van de episoden is per patiënt versch illend. Als er 

alleen een of meerdere manische episoden zijn opgetreden, wordt ook een bipolaire-1-stoornis geclassificee rd. 

Kader 9.2 Criteria voor de manische episode (naar de DSM-5) 
A Een duidelijk herkenbare periode met een abnorma le en voortdurend verhoogde, expansieve of 

prikkelbare stemming, en tevens een abnormale en voortdurend verhoogde doelgerichte activiteit 
of energie, gedurende minstens een week. 

B Tijdens de stoornis en de toegenomen energie of activiteit zijn drie of meer van de volgende 
symptomen in significante mate aanwezig: 

opgeblazen gevoel van eigenwaarde of grootheidsideeën ('grandiositeit'); 
2 verminderde behoefte aan slaap ; 
3 spraakzaamheid of spreekdrang; 
4 gedachtevlucht of gejaagde gedachten; 
5 verhoogde afleidbaarheid ; 
6 toename van doelgerichte activiteit of psychomotorische agitatie; 
7 zich excessief bezighouden met activiteiten waarbij een grote kans bestaat op pijnlijke gevolgen. 

C De symptomen veroorzaken duidelijke beperkingen in het werk, in normale sociale activiteiten, en 
in relaties met anderen, of maken opname in een ziekenhuis noodzakelijk om schade voor zichzelf 
of anderen te voorkomen, of er zijn psychosesymptomen . 
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Figuur 9.2 Voorbeelden van het beloop van bipolaire stoornissen 
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Voorbee lden van het dagelijks vastgelegde beloo p gedurende een jaar bij vier pat iënte n met een vo rm van 

bipolaire-1- of Il -stoornis . Rood zijn de manische ofhy pomanische episoden, blauw de depressieve episoden. 

Tijdens de paars ingekleurde perio de was een klinische opname nodig. Tijdens de groen ingekleur de periode waren er 

psychosesym ptomen. 

Bron: Stanley Foundation Bipo lar Network 

Manische episode 
Een mani e (kader 9.2 ) kan gepaard gaan m et psychotische kenm erken in de vorm van groot-
heidswan en (bijvoorbeeld de waan een god te zijn of een goddelijke opdracht te hebben) en 
met ernstig e oordeelss ymptomen. Door het vaak afwezige ziekte besef is de manisch ontremd e 
pati ënt ni et me er voor rede vatbaar en kan hij zichzelf en de mens en in zijn naaste omg eving 
schade toebreng en. Soms moet hij dan tegen zichzelf beschermd worden door opname , eventu-
eel zelfs in de vorm van een dwangopname , wat achteraf bijzonder pijnlijk kan zijn. 

Hypomanische episode 
Hypomanische episoden (kader 9.3) leiden per definitie niet tot grote moeilijkh eden , en de pati-
ent ervaart deze episoden som s als positief vanwege een toegenom en activiteit en creativiteit. 
De patiënt heeft het gevoel 'eindelijk weer echt te leven', zeker als de hypomani e volgt op een 
depre ssieve episode . Soms kunnen manische ofhypomani sche en depressieve episoden elkaar 
snel afwisselen: rapid cycling (wanneer minstens vier episoden in een jaar voorkomen) . Een 
rapid -cyclingfase (zie figuur 9.3 en paragraaf8 .r) is over het algemeen moeilijker te behandelen . 
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Kader 9.3 Criteria voor de hypomanische episode (naar de DSM-5) 
A Een duidelijk herkenbare periode met abnormaal en persisterend verhoogde , expansieve of prik-

kelbare stemming, en een abnormaal en persisterend verhoogde doelgerichte activiteit of energie , 
gedurende minstens vier achtereenvolgende dagen . 

B Tijdens de periode van de verhoogde stemming en de toegenomen energie en activiteit zijn drie 
of meer van de volgende symptomen in significante mate aanwezig : 

opgeblazen gevoel van eigenwaarde of grootheidsideeën ('grandiositeit'); 
2 verminderde behoefte aan slaap; 
3 spraakzaamheid of spreekdrang; 
4 gedachtevlucht of gejaagde gedachten; 
5 verhoogde afleidbaarheid; 
6 toename van doelgerichte activiteit of psychomotorische agitatie; 
7 zich excessief bezighouden met activiteiten waarbij een grote kans bestaat op pijnlijke gevolgen. 

C De episode gaat gepaard met een onmiskenbare verandering in het functioneren die niet kenmer-
kend is voor de betrokkene wanneer deze symptoomvrij is. 

D De episode is niet ernstig genoeg om duidelijke beperkingen in het sociale of beroepsmatige func-
tioneren te veroorzaken of een opname in een ziekenhuis noodzakelijk te maken, en er zijn geen 
psychotische kenmerken. 

Tabel 9.1 Manische versus depressieve episoden 

Onderwerp Manische episode Depressieve episode 
Contact 
Aandacht en concentratie 

Tempo van het denken 
Samenhang van het denken 

Inhoud van het denken 

Gevoel van eigenwaarde 

Lichamelijke mogelijkheden 
Stemming 
Eetlust 
Psychomotoriek en spraak 
Spraak 
Sociaal gedrag 

Energieniveau 

Overrompelend 
Hypervigiliteit (verhoogde 
waakzaamheid) 
Verhoogde afleidbaarheid 

Gestuwd, gejaagd 
Verhoogd associatief ('van de hak op 
de tak') 
Grootheidswanen 

Overmatige zelfverzekerdheid en 
zelfoverschatting 
Onkwetsbaarheid 
Eufoor of dysfoor 
Toegenomen (soms afgenomen) 
Versneld 

Versneld (tachyfrenie) 
Overactief 

Expansief (opdringerig en overmatig 
mededeelzaam) 
lntrusief (grensoverschrijdend) 
Hoog 

Aarzelend 
Hypovigiliteit (verminderde waakzaamheid) 

Verstoorde concentratie 
Geremd 
Inefficiënt ('doelloos in kringetjes denken ') 

Depressieve wanen (schuld-, zonde-, 
armoede-, negatiewanen) 
Gevoel van insufficiëntie (terkortschieten) 

Somatische wanen 
Somber 
Afgenomen (soms toegenomen) 
Vertraagd 
Vertraagd (bradyfrenie) 
Teruggetrokken, vermijdend 

Laag 
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Depressieve episode en onderscheid met depressieve stoornis 
Het is vaak lastig om te onderscheiden of depressiesymptomen horen bij een depressieve of bij 
een bipolaire stoornis . De criteria voor een depressieve episode zijn bij beide typen stemmings-
stoornissen in principe gelijk. Het onderscheid tussen beide wordt immers bepaald door de 
eerdere aanwezigheid van (hypo)manische episoden. 
Tabel 9.r vergelijkt de kenmerken van manische episoden met die van depressieve episoden , 
kader 9-4 noemt de algemene kenmerken van de depressieve episode, en kader 9.5 noemt 
enkele verschillen tussen de twee grote stoornisgroepen : depressieve episoden bij een bipolaire 
stoornis (bipolaire depressieve episoden) versus de depressieve episoden bij een depressieve 
stoornis (de zogeheten unipolaire depressieve episoden) . 

Kader 9.4 Criteria voor de depressieve episode (naar de DSM-5) 
A Vijf (of meer) van de volgende symptomen zijn binnen dezelfde periode van twee weken aanwezig 

geweest en wijken af van het eerdere functioneren; minstens een van de symptomen is (1) of (2) 
(ofwel een sombere stemming, ofwel verlies van interesse of plezier): 

sombere stemming (kan bij adolescenten ook prikkelbare stemming zijn), gedurende het groot-
ste deel van de dag en bijna elke dag, zoals blijkt uit ofwel subjectieve mededelingen (bijvoor-
beeld: zich verdrietig, leeg of hopeloos voelen), ofwel uit observatie door anderen (bijvoorbeeld: 
heeft tranen in de ogen) ; 

2 duidelijk verminderd(e) interesse of plezier in alle of bijna alle activiteiten, gedurende het groot-
ste deel van de dag, bijna elke dag (zoals blijkt uit een subjectieve beschrijving of observatie 
door anderen); 

3 s ignificant gewichtsverlies zonder dat dieet wordt gehouden, of een gewichtstoename (bijvoor-
beeld meer dan 5% van het lichaamsgewicht binnen een maand), of bijna elke dag een afgeno-
men of toegenomen eetlust); 

4 insomnia of hypersomnia, bijna elke dag; 
5 psychomotorische agitatie of vertraging, bijna elke dag (waarneembaar door anderen, en niet 

alleen subjectieve gevoelens van rusteloosheid of geremd worden); 
6 vermoeidheid of verlies van energie, bijna elke dag; 
7 gevoelens van waardeloosheid of excessieve of onterechte schuldgevoelens (die het karakter 

van een waan kunnen hebben), bijna elke dag (niet alleen zelfverwijt of schuldgevoel over het 
ziek zijn); 

8 verminderd vermogen tot nadenken of zich concentreren , of besluiteloosheid, bijna elke dag 
(ofwel subjectief beschreven ofwel geobserveerd door anderen) ; 

9 recidiverende gedachten aan de dood (niet alleen de vrees om dood te gaan), recidiverende 
suïcidegedachten zonder een specifiek plan, of een suicidepoging, of een specifiek plan om 
suïcide te plegen. 
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Kader 9.5 Aanwijzingen voor een bipolaire stoornis bij patiënten die zich melden met 
depressieve klachten 

Kenmerken depressieve episode bipolaire stoornis 
- Snel begin en snel einde van een episode 
- Korte episoden (< 2 weken) 
- Psychotische kenmerken 
- Atypische kenmerken 
- Psychomotorische vertraging en anergie 
- Hypersomnolentie 
- Stemmingslabiliteit 
- Ongunst ige respon s op antidepres siva 
- Gun stige respons op lithium 
Langetermijnbeloop en voorgeschiedenis bipolaire stoornis 
- Familieanamne se met bipolaire-stemmingsstoornissen 
- Eerste episode op jonge leeftijd (< 25 jaar) 
- Frequente episoden 
- Eerdere korte depressieve episoden 
- Eerdere manie of hypomanie 
- Eerdere door antidepressi vum geïnduceerde manie of hypomanie 
- Eerdere post-partumdepre ssie 
- Cycloth ym of hyperthym tempe rament 

Figuur 9.3 Voorbeelden rapid-cyclingbeloop bij bipolaire-1-stoornissen 

Bipolair 1 (vrouw, 48) 

Bipolair 1 (man, 67) 

Bipolair 1 (man, 46) 

manie 

1 jaar 

episode met 
gemengde kenmerken 

1 

Voorbeelden van het dagelijks vastgelegde beloop gedurende een jaar bij drie patiënten met een complexe (rapid-

cycling-) bipolai re-1-stoornis. Rood zijn de manische ofhypomanische episoden , blauw zijn de depressieve episoden . 

Tij dens de donke rgroen ingekleur de episoden was een klinische opname nodig . 

Bron: Stanley Foundation Bipolar Netwo rk 
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Afwisseling van episoden 
Patiën ten met een bipolaire stoornis hebben overigens vaker en langdur iger last van hun 
depress ieve dan van hun (hypo)manische episoden. Soms bestaan manisc he en depressieve 
symptomen naast elkaar, of wisse len ze elkaar in hoog tempo af; je spreekt dan van een mani-
sche of van een depressieve episode me t gemeng de kenmerken (zie ook rapid-cyclingbeloop: 
figuur 9.3 en paragraaf8 .r). 

3 Ontwikkeling, beloop en gevolgen 

Bipolaire stoornissen beginnen veelal in de jonge volwassenhei d (early onset), maar kunnen zich 
ook op latere leeftijd voor het eerst manifesteren (late onset). Het beloop is heterogeen, met een 
grote interin dividuele variatie. Vaak is er aanvankelijk alleen sprake van (terugkerende) depres -
sieve episoden voordat de eerste manie of hypomanie optreedt. Geschat wordt dat ruim ro% 
van de patiënten met een aanvankelijke unipolaire depressieve stoornis na kortere of langere 
tijd een eerste manie of hypomanie doormaakt , waardoor de classificatie verandert naar een 
bipolaire stoornis. Soms treedt de eerste manie of hypomanie korte tijd na het begin van een 
behandeling met een anti depressivum op (zie figuur 9.4 ). 
Sommige patiënten hebben in de loop van hun leven slechts enkele episoden en functione-
ren tussendoor zonder problemen , terwijl anderen frequent recidieven doormaken : soms zelfs 
meerdere episoden per jaar of een haast onafgebroken reeks van stemmingsepisoden (rapid 
cycling). Bij de meeste patiënten overheersen de depressieve episoden in frequentie en duur . 
Maar de manische episoden zijn het meest verstorend . Geschat wordt dat zonder behande-
ling manische episoden gemiddeld 2 maanden duren , depressieve episoden 2-5 maanden en 
gemengde episoden 5-12 maanden. Maar kortere, maar ook langere episoden zijn zeker geen 
uitzondering . Bij vrouwen treedt de eerste episode nogal eens op in de periode post partum . 
Zeker als de aandoening op jonge leeftijd optreedt en niet tijdig wordt herkend en behandeld , 

Figuur 9.4 Omslag van depressieve naar bipolaire-Il-stoornis na start met een 
antidepressivum 

Depressie (man, 63) 

start 
antidepressivum 

depress ie 

1 jaar 

hypoman ie 

Voorbeeld van het dagelijks vastgelegde beloo p gedurende een jaar bij een patiënt d ie enkele weken na het begin van de 

behandeli ng met een (ander) antide pressivum na een aanvanke lijke en vrij abru pte verbeteri ng ma nische sym pto men 

en stem mingsw isselingen kreeg. Rood is de manische of hypoma nische episode, blauw is de depressieve episo de. 

Bron: Stanley Found ati on Bipolar Network 
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kan deze een grote invloed hebben op de persoonlijke, relationele en beroepsmatige ontwik-
keling van de patiënt. Nadat een manische of depressieve episode symptomatisch is hersteld, 
duurt het vaak maanden voordat er ook een functioneel herstel is opgetreden en de patiënt weer 
zijn normale rollen in werk en gezin kan oppakken. 
Ondanks dit herstel blijven ook veel patiënten problemen houden, wat zich dan uit in een 
niet-optimaal functioneren en verminderd welbevinden. Het gaat dan veelal om depressieve 
restsymptomen of stemmingsinstabiliteit, maar daarnaast kan het ook gaan om comorbide 
psychiatrische aandoeningen (zoals angststoornissen en stoornissen in het gebruik van een 
middel) en/of bijwerkingen van de medicatie . Patiënten met een bipolaire stoornis hebben niet 
zelden (subtiele) cognitieve symptomen, die ook tussen de episoden aanwezig blijven. Het gaat 
daarbij vooral om symptomen van het verbale geheugen , werkgeheugen en planningstaken. De 
patiënten kunnen hiervan hinder ondervinden in werk , huishouden en interpersoonlijk func-
tioneren . De neiging om dergelijke symptomen toe te schrijven aan medicatie, is niet zonder 

meer terecht , omdat ook medicatievrije euthyme pati-
Het geheugen voor cijfers, letters en woorden. enten dit patroon van cognitieve symptomen kunnen 

vertonen . 
Geschat wordt dat ongeveer 35% van de patiënten met een bipolaire stoornis minstens eenmaal 
in het leven een suïcidepoging doet. Suïcidepogingen komen vaker voor bij vrouwen , bij patiën-
ten bij wie de bipolaire stoornis op jonge leeftijd is begonnen , tijdens een depressieve episode , 
bij comorbide middelengebruik, bij de angststoornis , en bij de (borderline-)persoonlijkheids-
stoornis , en als een eerstegraads familielid suïcide heeft gepleegd . Geschat wordt dat het risico 
op een geslaagde suïcide ro tot 30 maal hoger is dan in de algemene populatie . Suïcide bij pati-
enten met een bipolaire stoornis komt vaker voor bij mannen, en als een eerstegraadsfamilielid 
suïcide heeft gepleegd. Het suïciderisico is hoger vroeg in het beloop van de aandoening en kort 
na ontslag uit het ziekenhuis. 
Wanneer je eenmaal een bipolaire stoornis hebt , blijft het risico van een recidief bestaan : de 
stoornis gaat met het klimm en der jaren niet over, zoals veel mensen hopen . Een goede preven -
tieve onderhoudsbehandeling is daarom in de meeste gevallen aangewezen , ook om de beschre-
ven bijkomende problematiek te behandelen of hanteerbaar te maken . 

4 Diagnostiek 

De diagnostiek van bipolaire-stemmingsstoornissen berust geheel op de anamnese en het sta-
tus-mentalisonderzoek , waarbij een reconstructie van het voorafgaande ziektebeloop essentieel 
is. Er zijn geen laboratoriumonderzoeken of beeldvormende technieken die de classificatie kun-
nen ondersteunen. 
Tijdens een manische episode van de bipolaire-1-stoornis zijn de kernsymptomen meestal dui-
delijk herkenbaar. Toch kan het manisch ontremde gedrag tijdens het bezoek aan de psychiater 
onzichtbaar blijven , en zal de patiënt zijn disfunctioneren verhullen , bagatelliseren , ontkennen , 
of er een andere verklaring voor geven. Je moet rekening houden met het afwezige ziektebesef 
en vooral ook op de informatie van derden varen . 
Als psychosesymptomen op de voorgrond staan , of als er gelijktijdig manische en depressieve 
symptomen voorkomen, kan de classificatie moeilijker te bepalen zijn. Ook tijdens een hypo-
manische episode is de diagnostiek lastig , omdat hypomanische episoden moeilijk te onder-
scheiden zijn van het normale functioneren , en soms enkel te herkennen zijn door iemand die 
de patiënt goed kent. 
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Als de patiënt bij een psychiater komt met een depressieve stoornis, wordt de stoornis geclas-
sificeerd als een bipolaire stoornis wanneer er eerder manische of hypomanische episoden 
zijn opgetreden . Het is aan te raden om alle mensen die zich met een depressieve stoornis 
me lden, hierop te screenen . Daartoe zijn korte screeningsvragenlijs ten beschikbaar, bijvoor-
beeld de Stemmingsstoornis Vragenlijst (MDQ- NL, zie www.kenniscentrumbipo laires toornissen. 
nl/bipolaire -stoornis/meetinstrumenten). Je moet ook informeren naar het voorkomen van 
bipolaire-stemmingsstoornissen bij eerstegraads familieleden . Gegeven het voorafgaan de kan 
niet genoeg benadrukt worden dat een nauwkeurige heteroanamnese in alle gevallen waarbij 
een bipolaire stoornis wordt vermoed een essentiële aanvulling is op de anamnese en het onder-
zoek van de patiënt zelf. 

5 Differentiële diagnostiek 

... 
Zoals in het voorafgaande is uiteengezet, is de belangrijkste differentiële classificatie die tussen 
de bipolaire stoornis en de unipolaire depressieve stoornis . Soms blijkt pas na vele jaren van 
recidiverende depressieve episoden dat de stoornis een bipolair karakter heeft. Daarnaast kan 
bij manische of depressieve episoden met psychotische kenmerken het onderscheid met schi-
zofrene psychosen moeilijk zijn en pas door het beloop duidelijk worden. Een episodisch beloop 
met tussenliggend herstel , en vooral het verdwijnen van psychosesymptomen als de stemming 
normaliseert, pleiten dan voor een bipolaire stoornis. Bovendien zijn bij de bipolaire stoornis 
de wanen tijdens de manie en de depressieve episode vaak stemmingscongruent (grootheids-
wanen respectievelijk depressieve wanen). Wanneer de patiënt over langere tijd kenmerken 
heeft van zowel schizofrene psychosen als van een bipolaire stoornis , wordt gesproken van een 
schizoaffectieve stoornis, bipolaire type . 
Patiënten met een bipolaire stoornis met zeer frequente r 
en kortdurende stemmingswisselingen (ultra rapid 
cycling) zijn soms moeilijk te onderscheiden van pati-
enten met een borderline -persoonlijkheidsstoornis. Dit 
geldt zeker als er sprake is van een bipolaire-11-stoor-
nis , en er dus nooit een volledig manische episode is 
geweest. Maar bij de borderline-persoonlijkheidsstoor-
nis staan interpersoonlijke problemen en identiteitspro-
blemen vaker op de voorgrond , en zijn de stemmings-

Bij stemmingsstoornissen kunnen ook 'stern-
mingsincongruente ' wanen voorkomen, bijvoo r-
beeld achtervolgingswanen of betrekkingswa-
nen. Uite indelijk bepalen vooral de veranderde 
stemming en het beloop de classificatie , en niet 
de inhoud van de wanen. Het geeft echter aan 
dat psychose een 'transdiagnostisch ' psych ia-
trisc h begrip is. 

wisselingen vaak een reactie daarop ; bovendien hebben de moeilijkheden eerder een continu 
dan een episodisch karakter . Bij sommige patiënten komen beide stoornissen naast elkaar voor 
( comorbiditeit). 
Sommige somatische aandoeningen , en het gebruik van diverse geneesmiddelen en andere 
psychoactieve stoffen , kunnen leiden tot manische symptomen (secundaire manie) (zie tabel 
9.2). Een bekend voorbeeld is de hypomanie die door een antidepressivum wordt geïnduceerd 
(zie figuur 9-4). Stemmingsepisoden die worden veroorzaakt door het gebruik van (genees)-
middelen , zoals door antidepressiva , of door door een lichamelijke ziekte, worden apart geclas-
sificeerd (zie kader 9 .6 en 9.7). 
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Kader g.6 Criteria voor de bipolaire-stemmingsstoornis door een middel/medicatie (naar de 
DSM -5) 
A Een prominente en persisterende stemmingsstoornis, die in het klinisch beeld op de voorgrond 

staan en worden gekenmerkt door een verhoogde, expansieve of prikkelbare stemming , met of 
zonder sombere stemming, of een duidelijk verminderd (e) interesse of plezier in alle of bijna alle 
activiteiten. 

B Er zijn aanwijzingen vanuit anamnese, lichamelijk onderzoek of laboratoriumuitslagen voor 
zowel (1) als (2): 

De in criterium A genoemde symptomen zijn ontstaan kort na de intoxicatie door of onttrekking 
van een middel, of na blootstelling aan een geneesmiddel. 

2 Van het betreffende (genees)middel is het bekend is dat het de in criterium A genoemde symp-
tomen kan veroorzaken . 

De behandeling van een bipoaire-stemmingsstoornis door een (genees)middel bestaat uit het 
afbouwen en zo mogelijk staken van dat (genees)middel. Wanneer de klachten ontstaan door 
onttrekking , moet je minder snel afbouwen, zo nodig ondersteund door symptoombestrijding . 
Vaak is een causaal verband tussen de verhoogde of prikkelbare stemming en het gebruik van 
het geneesmiddel of de psychoactieve stof niet onomstotelijk vast te stellen, maar is het ver-
band aannemelijk wanneer de stemmingsepisode binnen enkele weken na het starten van de 
medicatie is begonnen, en er bovendien bij die patiënt nog niet eerder sprake was van een 
(spontane) stemmingsepisode . Bovendien zullen de symptomen relatief snel afnemen als het 
middel wordt gestaakt . Als de stemmingsstoornis toch persisteert , verandert de classificatie van 
bijvoorbeeld 'bipolaire-stemmingsstoornis veroorzaakt door een antidepressivum, met mani-
sche kenmerken ' in 'bipolaire-1-stoornis' en wordt dan als zodanig behandeld . 
Somatische ziekten die (mede) oorzaak kunnen zijn van een manie , zijn samengevat in tabel 
9.2. Bij een stemmingsepisode die voor het eerst op latere leeftijd optreedt (dat wil zeggen : 
boven het 4oe jaar bij een - ook bij goed doorvragen - blanco psychiatrische voorgeschiedenis) 
moet je denken aan een somatische oorzaak , en dan vooral aan cerebrale , cerebrovasculaire of 
endocriene aandoeningen . Bij een stemmingsstoornis veroorzaakt door een somatische aan-
doening wordt die somatische aandoening optimaal behandeld . In die gevallen zullen de stem-
mingsklachten dan verbeteren of verdwijnen . 

Kader 9.7 Criteria voor de bipolaire-stemmingsstoornis door een somatische aandoening 
(naar de DSM -5) 
A Een prominente en persisterende periode met een abnormaal verhoogde , expansieve of prikkelbare 

stemming en een abnormaal verhoogde activiteit of energie staat op de voorgrond in het klinische 
beeld. 

B Er zijn aanwijzingen vanuit anamnese, lichamelijk onderzoek of laboratoriumuitslagen dat de 
stoornis het directe pathofysiologische gevolg is van een somatische aandoening . 
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Tabel 9.2 Somatische aandoeningen en (genees)middelen die manische symptomen kunnen 
veroorzaken (secundaire manie) 

Oorzaken Specifieke oorzaken 
Neurologisch - CVA 

- Tumor cerebri 

- Trauma capitis 

- Epilepsie 

- Multiple sclerose 

- Postanoxische encefalopathie 

- Infectie (onder andere syfilis , hiv, cryptokokken) 

System isch - Hyperth yreoïdie 

- Ziekte van Addison 

- Ziekte van Cushing 

- Vitamine B,,-deficiëntie 

- Anemie 

(Genees)middelen - Corticosteroïden 

- Dopamineagonisten 
- Sympathicomimetica 

- Antibiotica 

- Oestrogenen 

- Schildklierhormoon 

- Antidepressiva 

- Antipsychotica 
- Benzodiazepinen 

- Drugs (vooral cocaïne en amfetamine) 

- Alcohol 

- Anabole steroïden 

Bron: Van Lam meren e.a., 20 11 ; Van Gerpen e.a., 1999 

6 Epidemiologie 

Bipolaire stoornissen kunnen zich op elke leeftijd manifesteren , maar beginnen het vaakst in 
de adolescentie en de jonge volwassenheid , dus tussen het 15e en 25e levensjaar met een tweede 
(lagere) piek tussen het 45e en 55e levensjaar. De bipolaire stoornis ontstaat zeer zelden bij 
kinderen voor de puberteit. In het recentste epidemiologische onderzoek in Nederland, Nether-
lands Mental Health Survey and Incidence Study 2 (NEMES1s-2), bedraagt de levensprevalentie 
van de bipolaire+ en bipolaire-11-stoornis samen , in de volwassen bevolking (18 tot 64 jaar) bij 
mannen 1,2% en bij vrouwen 1,4%. De 12-maandsprevalentie bedroeg respectievelijk 0 ,7% en 
1,0%, wat relatief hoog is en duidt op een sterke neiging tot recidivering dan wel chroniciteit. 
In recent Amerikaanse onderzoek , de National Comorbidity Survey Replication , was de levens-
prevalentie van de bipolaire-1-stoornis bij personen van 18 jaar en ouder 1,0% (mannen o ,8% en 
vrouwen 1,1%) en van de bipolaire-11-stoornis 1,1% (mannen 0 ,9% en vrouwen 1,3%). 
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7 Etiopathogenese 

7.1 Neurobiologische correlaten 
Op basis van familieonderzoek, tweelingonderzoek en moleculair genetisch onderzoek wordt 
de erfelijkheid van de bipolaire stoornissen geschat op 85%. De grote hoeveelheid verschillende 
kandidaat-allelen wijst op een complexe polygene overerving en er is bovendien overlap met 
kandidaat -allelen die voorkomen bij schizofrenie en de unipolaire depressieve stoornis. Het 
betreft bijvoorbeeld genen die betrokken zijn bij de serotonine- , dopamine- en NMDA-glutamaat-
transmissie , of genen die in verband zijn gebracht met de werking van lithium . Ook CLOCK-ge-
nen , die verantwoordelijk zijn voor het circadiane ritme , gegenereerd in de suprachiasmatische 
kern van de hypothalamus , zijn met de bipolaire-1- of II-stoornis in verband gebracht. Mutatie 
van een CLOCK-gen bij muizen leidt tot maniform gedrag, met een verminderde slaap behoefte , 
een verhoogde motorische activiteit en een toegenomen zucht naar cocaïne en sacharose. 
Er zijn aanwijzingen dat stemmingsstoornissen geassocieerd zijn met een verhoogde activering 
van het immuunsysteem en een veranderd evenwicht tussen pro-inflammatoire cytokinen (1L-r, 
IL-6, IL-8 en TNF-alfa) en anti-inflammatoire cytokinen (1L-2 en IL-4). Hiermee samenhangend is 
er een verhoogde activering van de hypothalamus-hypofyse-bijnieras met een verstoorde gevoe-
ligheid van de centrale glucocorticoïdenreceptor waarbij het negatieve feedbackmechanisme 
niet adequaat verloopt. 
Op intracellulair niveau bestaan er veranderde signaaltransductiecascaden , die gevolgen heb-
ben voor het energiemetabolisme van de cel en gentranscriptie . Brain.-derived n.eurotrophic fa ctor 
(BDNF) heeft een beschermende functie voor neuronen en zorgt voor groei van neuronen. Bij de 
bipolaire+ of II-stoornis zijn BDNF-spiegels verlaagd en fluctueren ze met het beloop en met de 
medicamenteuze behandeling. 
Uit structurele beeldvorming (structural magnetic reson.an.ce imagin.g: SMRI) blijkt dat bij de bipolai-
re-,- of II-stoornis, in tegenstelling tot bij schizofrenie , het totale hersenvolume niet is afge-
nomen. De consistentste bevindingen zijn vergrote ventrikels en een toename van het aantal 
wittestofl.etsels. De vergroting van de ventrikels kan een gevolg zijn van celdood door neuro-in-
fl.ammatoire processen en excitotoxiciteit. De hyperintense laesies in de witte stof kunnen te 
maken hebben met vasculaire isch emie. Beide kunnen een verstoring van vezelverbindingen 
veroorzaken. Vooral in de prefrontale cortex blijkt de organisatie van deze vezelverbindingen 
verstoord te zijn. Aangezien dit zowel bij jongeren als bij volwassenen is gevonden , wijst dit 
in de richting van een verstoorde neuronale ontwikkeling . Van de amygdala is zowel een volu-
meafname (door een veranderde neuronale ontwikkeling en episodegerelateerde celtoxiciteit) 
als een volumetoename (door de beschermende effecten van stemmingsstabiliserende medica-
tie) beschreven. Magnetische resonantiespectroscopie (MRS) wijst in de richting van prefrontaal 
neuronaal celverlies en bij de bipolaire depressieve episode in de richting van een verstoord 
metabolisme en afbraak van de fosfolipide celwandmembranen in de basale ganglia . Bevindin-
gen van functioneel MRI-onderzoek (fMRI-onderzoek) wijzen op verminderde cognitieve controle 
bij een toegenomen responsiviteit op emotieregulatietaken . 
Recente modellen gaan ervan uit dat circadiane-ritmeverstoringen van belang zijn. Men veron-
derstelt dat sociale regulatoren (Zeitgebers), zoals zonsopgang en zonsondergang, werk en maal-
tijden , van invloed zijn op de stabiliteit en instabiliteit van het biologische ritme. Een versto -
ring van het biologische ritme zou een rol spelen bij het ontstaan van manische of depressieve 
episoden. Het leren herkennen van de samenhang tussen circadiane verstoringen en externe 
factoren heeft therapeutisch een plek gekregen in verschillende psychotherapeutische behande-
lingen , specifiek in de interpersoonlijke en sociaalritmetherapie (IP-SRT). 
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7.2 Psychologische correlaten 
Hoewel de bipolaire-1- of 11-stoornis waarschijnlijk in hoge mate neurobiologisch bepaald is, 
kunnen psychologische factoren op verschillende wijzen bijdragen aan het optreden van stem-
mingsepisoden. De episoden worden meestal voorafgegaan (geluxeerd) door emotionele stress-
factoren . Daarbij wordt wel verondersteld dat deze stressfactoren (onder meer) leiden tot een 
verandering van het normale leefpatroon , c.q. van het 
circadiane ritme (24 uursritme) en vooral een verstoring r 
van de slaap, waardoor uiteindelijk een stemmingsepi-
sode wordt uitgelokt. 
Zowel positieve als negatieve levensgebeurtenissen 
kunnen leiden tot een depressieve of een manische epi-
sode, maar positieve levensgebeurtenissen leiden vaker 
tot een manie dan negatieve . 

7.3 Omgevingsfactoren 

'" 

Voorbee lden zijn de uitdaging van een nieuwe 
baan, een nieuwe relatie , een belangrijk exa-
men , die ook bij gezonde mensen aanleiding 
kunnen zijn voor een uitbundige stemming , 
korter slapen en een toename van motivatie, 
activiteit en energie. 

Vroege negatieve omgevingsinvloeden zoals seksueel misbruik en andere vormen van mishan-
deling op de kinderleeftijd zijn geassocieerd met een eerdere ontstaansleeftijd en een ernstiger 
beloop van de bipolaire stoornis , met bijvoorbeeld frequentere en ernstigere episoden en meer 
suïcidepogingen . Daarnaast bestaat er een sterke evidentie voor het gegeven dat recente nega-
tieve levensgebeurtenissen geassocieerd zijn met het optreden van depressieve episoden. 
Ook een gebrekkige sociale ondersteuning en weinig sociale activiteiten zijn geassocieerd met 
een ongunstig beloop. Een hoge mate van expressed emotion (EE) - een combinatie van kritiek , 
vijandigheid , overbetrokkenheid en overbezorgdheid van gezinsleden tgenover de patiënt - kan 
leiden tot een trager herstel en een snellere recidivering . 
Verschuiving van het dag-nachtritm e bij intercontinentale reizen door verschillende tijdzones 
(jetlag), en werken in wisselende ploegendiensten kunnen bij sommige patiënten sterk ontre-
gelend werken , en vooral manische ofhypomanische episoden uitlokken . 

7.4 Integratie 
Een model dat wordt gehanteerd om neurobiologische en psychologische factoren alsook omge-
vingsfactoren te integreren, is dat van het Behavioral Approach System (BAS), een systeem dat 
de formatie van doelgericht gedrag aanstuurt. Bij relevante prikkels wordt het BAS geactiveerd 
en stuurt het doelgericht gedrag aan door een toename van de stemming , het zelfvertrouwen , 
het energieniveau en de spraakzaamheid: gedragingen om het doel te kunnen nastreven. Bij 
de bipolaire stoornis zou er sprake zijn van een disregulatie van dit systeem , waardoor er bij 
gebeurtenissen of omstandigheden die een toename van doelgericht handelen noodzakelijk 
maken , een overmatige activering van het BAS optreedt , wat uiteindelijk leidt tot manische 
symptomen. Andersom zouden gebeurtenissen die worden gekenmerkt door falen of door 
een oncontroleerbaar verlies , gepaard gaan met een abnormale BAs-deactivering , resulterend in 
depressiesymptomen zoals een verminderde activiteit , een afname van energi e en anhedonie. 

8 Behandeling 

De behandeling van de patiënt met een bipolaire stoornis heeft als doel de ernst en de duur van 
de stemmingsepisoden te verminderen , nieuwe episoden te voorkomen , en het interepisodisch 
functioneren te optimaliseren . De behandeling van de bipolaire- 1-stoornis is gericht op mani-
sche en depressieve episoden , bij de bipolaire-11-stoornis staat de behandeling van depressieve 
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Figuur 9.5 Terminologie van het beloop en de behandeling van bipolaire stoornissen, met als 
voorbeeld de manische episode 
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De onderbroken lijn geeft het veronderstelde natuurlijke (onbehandelde) beloop van de episode aan. Voor de 
depressieve episode geldt dezelfde terminologie als voor de man ische episode, en ook als de manie en de depressieve 
episode elkaar opvolgen (zie ook figuur 9.6). 

Figuur 9.6 Multidisciplinaire behandeling bipolaire stoornissen: aard en timing van 
onderdelen in verschillende fasen 
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episoden op de voorgrond. De behandeling wordt onderscheiden in acute behandeling van de 
huidige manische of depressieve episode, voortgezette behandeling om terugval op de korte 
termijn te voorkomen, en onderhoudsbehandeling om de frequentie en de ernst van toekom-
stige episoden te beperken , of deze zelfs geheel te voorkomen, zodat de patiënt ondanks zijn 
aandoening zo goed mogelijk kan functioneren (figuur 9.5). Farmacotherapie, ondersteunende 
begeleiding en psycho-educatie vormen in elke fase van de bipolaire stoornis de hoeksteen van 
de behandeling . Daarnaast is er op indicatie ook plaats voor psychotherapie (figuur 9 .6). 
De behandeling van een patiënt met een bipolaire stoor-
nis is het intensiefste in de acute fasen van de aandoe- r 

ning. Nadien moet veel aandacht gegeven worden aan 
het aanvaarden van de aandoening, het bevorderen van 
functioneel herstel, en therapietrouw op lange termijn. 
Psycho-educatie kan zowel individueel als in groepsver-
band plaatsvinden. Meestal zijn dit cursussen van 6-12 

Voor details over de behandelingsmoge lijkhe-
den, inclusief farmacotherapie , en de achter-
eenvolgens te nemen stappen , wordt verwezen 
naar de Nederlandse Multidisciplinaire richtlijn 
bipolaire stoornissen (2015) . 

sessies voor patiënten met een partner , familielid of vriend. Naasten bij behandeling en begelei-
ding betrekken is van belang omdat de naasten, samen met de patiënt zelf, alert kunnen blijven 
op eerste tekenen van een manische of depressieve episode. Hiertoe wordt ook een zogenoemd 
persoonlijk signaleringsplan opgesteld , waarin staat hoe te handelen bij een dreigend recidief. 
Bovendien hebben naastbetrokkenen zelf ook begeleiding nodig, zeker bij ernstige manische 
of depressieve episoden. 

8.1 Neurobiologische behandeling 
De farmacotherapie van een bipolaire stoornis is complex door de verschillende fasen van de 
aandoening, die elk andere eisen stellen aan de aard en intensiteit van de behandeling. Daar-
naast reageren patiënten met eenzelfde stoornis niet hetzelfde op de verschillende vormen van 
farmacotherapie. Welke medicatie wordt toegepast (stemmingsstabilisatoren , antidepressiva , 
antipsychotica, benzodiazepinen) hangt af van de fase 
van de behandeling en de ernst van de klachten. Op de 
langere termijn is het gebruik van stemmingsstabili-
satoren in de onderhoudsbehandeling essentieel. Het 
effect van lithiumcarbonaat is het best onderzocht en 
dit is tevens de meest gebruikte stemmingsstabilisator. 
Vaak worden combinaties van medicijnen gebruikt. 

Behandeling van een manische episode 

Overigens moet worden opgemerkt dat niet alle 
medicijnen die in richtlijnen worden aangera-
den voor de verschi llende fasen van de bipolaire 
stoornissen, in Nederland zijn geregistreerd 
voor deze toepassing, en dan dus off label wor-
den voorgeschreven. 

De eerste stap in de behandeling van een manische patiënt is het nagaan of de patiënt een anti-
depressivum gebruikt en zo ja: dit te staken . De behandeling van de acute fase van een manie 
hangt af van de ernst van de manie . Bij een ernstige manie heeft het de voorkeur te behandelen 
met een antipsychoticum (vooral haloperidol, olanzapine , quetiapine of risperidon) , eventueel 
aangevuld met een stemmingsstabilisator (lithium of valproïnezuur) . Bij een minder ernstige 
manie kun je er ook voor kiezen om alleen met een stemmingsstabilisator te behandelen . Het 
is belangrijk om zo snel mogelijk een adequate dosering te geven (wanneer een antipsychoti-
cum is gekozen) , dan wel een adequate bloedspiegel te bereiken van een stemmingsstabilisator 
(zie tabel 9 .3). Als er tevens sprake is van een slaapstoornis of ernstige onrust , kan tijdelijk een 
benzodiazepine worden toegevoegd . Wanneer er met dit beleid na twee weken geen verbetering 
(respons) is bereikt , moet de medicatie worden aangepast door een ander antimanisch middel 
te kiezen. 
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Bij een ernstige manie die niet reageert op een adequaat uitgevoerde medicamenteuze behan-
deling , of wanneer er een gevaar is voor de patiënt of zijn omgeving, hoge doses sedativa nodig 
zijn , of de manische symptomen de patiënt dreigen uit te putten, kan besloten worden tot elek-
troconvulsieve therapie (EcT). 

Behandeling van een bipolaire depressieve episode 
Een depressieve episode die optreedt in het beloop van een bipolaire-1-stoornis, wordt nooit 
alleen met een antidepressivum behandeld, omdat er een (mogelijk) verhoogde kans bestaat op 
het induceren van een manie ofhypomanie. De medicamenteuze behandeling verschilt dus van 
die van een unipolaire depressieve stoornis. 
Bij een depressieve episode in het kader van een bipolaire-11-stoornis kan behandeling met een 
antidepressivum als monotherapie worden overwogen als er geen gemengde kenmerken zijn . 
Voor de behandeling van een bipolaire depressieve episode is werkzaamheid aangetoond van de 
antipsychotica quetiapine en lurasidon , van de combinatie van het antipsychoticum olanzapine 
met het antidepressivum fluoxetine , van het anticonvulsivum lamotrigine , en voor minder ern-
stige depressieve episoden ook van lithium en valproïnezuur . Als je een antidepressivum toe-
voegt, genieten serotonerge antidepressiva (selectieve serotonineheropnameremmers : ssR1's) 
de voorkeur boven de tricyclische antidepressiva , omdat het risico van manische ontremming 
waarschijnlijk kleiner is bij ssR1's. Hierbij moet worden opgemerkt dat de effectiviteit van anti-
depressiva bij de bipolaire depressieve episode veel minder is onderzocht dan bij de unipolaire 
depressieve stoornis, en dat je altijd alert moet zijn op een mogelijk destabiliserend effect. Net 
als bij de unipolaire depressieve stoornis kun je na 4-6 weken een respons verwachten , zo niet 
dan moet een andere behandelstrategie gekozen worden . In tegenstelling tot de behandeling 
van de recidiverende unipolaire depressieve stoornis wordt een antidepressivum na de voortge-
zette behandelfase in veel gevallen gestopt , waarna de onderhoudsbehandeling met een stem-
mingsstabilisator wordt voortgezet. 
Als een bipolaire depressieve episode een uitgesproken seizoensgebonden karakter heeft (win-
terdepressie), kan deze met lichttherapie worden behandeld . Dit gebeurt dan in combinatie met 
een stemmingsstabilisator , om inductie van manie ofhypomanie te voorkomen . 
Bij ernstige depressieve episoden , bij uitgesproken suïcidaliteit , bij psychotische kenmerken , 
bij katatone kenmerken , of als een medicamenteuze behandeling niet effectief is, kan besloten 
worden tot elektroconvulsieve therapie (ECT.). Deze wordt net zo uitgevoerd als bij de unipolaire 
depressieve stoornis. 

Rapid cycling 
Een bijzondere situatie bestaat als stemm ingsepisoden elkaar frequent en/of zonder duidelijk 
interval afwisselen. Je spreekt dan van rapid cycling. Risicofactoren voor het optreden van rapid 
cycling, zoals een stoornis in het gebruik van middelen (inclusief cafeïne) , schildklierdisfunctie , 
of een verstoring van het circadiane ritme, en het gebruik van antidepressiva, moeten worden 
nagegaan en eventueel aangepakt. Antidepressiva worden bij een rapid-cyclingbeloop bij voor-
keur vermeden, omdat zij dit waarschijnlijk juist in de hand werken . 
Deze beloopsvorm reageert over het algemeen minder goed op medicamenteuze behandeling , 
waardoor vaak combinaties nodig zijn om een (partiële) remissie te bereiken . Het zorgvuldig 
documenteren van het ziektebeloop (bijvoorbeeld door het bijhouden van een stemmingsgra-
fiek) kan helpen om in de behandeling de juiste keuzes te maken . 
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Onderhoudsbehandeling 
Nadat de acute klachten zijn verdwenen, is er een aanzienlijk risico voor een toekomstig recidief 
(een nieuwe manische of depressieve episode), zeker wanneer er al meerdere episoden zijn 
geweest. Het wordt aanbevolen om de indicatie voor onderhou dsbehan deling in elk geval te 
stellen wanneer iemand in zijn leven drie episoden (waarvan minstens één manie ofhy poma -
nie) heeft doorgemaakt. Als een eerstegraa ds familielid ook lijdt aan een bipolaire stoornis, is 
onderhoudsbehandeling al geïndiceerd na één manische episode of twee ernstige stemmings-
episoden . 
De eerste keus voor een onderhoudsbeha ndeling is lithium. Zeker in de laatste jaren is de 
evidentie voor de effectiviteit van lithium verder toegenomen. Als tweede kan gekozen worden 
voor quetiapine , valproïnezuur , olanzapine of lamotrigine , zeker wanneer iemand in de acute 
behande ling goed op dat middel gereageerd heeft. Bij lamotrigine is het profylactische effect 
beperkt tot het voorkomen van depressieve episoden. Onderhoudsbehandeling met alleen 
lamotrigine is dus geschikt voor de bipolaire-rr-stoornis , maar niet voor de bipolaire+stoornis. 
De dosering in de onderhoudsfase kan op geleide van de bloedspiegel aangepast worden (zie 
tabel 9 .3). Bij een aantal medicijnen kan de bloedspiegel dienen om de hoogte van de effectieve 
dosis te bepalen, maar de klinische respons zal altijd de doorslag geven. Lithium heeft een 
relatief smalle therapeutische breedte. Daardoor moet zowel de patiënt als de behandelaar alert 
blijven op intoxicatiesymptomen. Voor de patiënt is het starten van een onderhoudsbehande-
ling vaak moeilijk omdat hij op dat moment geen klachten meer heeft en omdat hij niet weet of 
hij wel tot de groep behoort die na het staken van de medicijnen daadwerkelijk zou terugvallen. 
Daarom is het belangrijk het advies toe te lichten en patiënten in te lichten over de aanzienlijke 
kans op een verloop met terugkerende episoden. 

Tabel 9.3 Doseringen en bloedspiegels van de meest toegepaste middelen bij de 
onderhoudsbehandeling van bipolaire-stemmingsstoornissen 

Groep Middel Dagdosis Bloedspiegel in Bloedspiegel in 
acute fase onderhoudsbehandeling 

Lithium Lithiumcarbonaat 600-1600 mg 0 ,8-1,2 mmol/ 1 - o ,6-o ,8 mmol / 1 
(normaal therapeutisch) 

- 0, 8-1,2 mmol / 1 
(hoog therapeutisch) 

- 0, 4-0 ,6 mmol / 1 
(laag therapeutisch) 

Anti-epilept ica Valproïnezuur 900-2500 mg 80-120 mg/ 1 - 60-80 mg/ 1 
(normaal therapeutisch) 

- 80-120 mg/1 (hoog therapeutisch) 

- 4 0 -60 mg/ 1 (laag therapeutisch) 

Carbamazepine 400-1600 mg 8-12 mg/ 1 - 6-8 mg/1 (normaal therapeutisch) 

- 8- 12 mg/ 1 (hoog therapeutisch) 
- 4-6 mg/1 (laag therapeutisch) 

Lamotrigine 100-400 mg/ dag Niet bekend Niet bekend 

Antipsychotica Olanzapine 10-20 (max 30 ) mg Niet bekend Niet bekend 

Quet iapine 300 -800 Niet bekend Niet bekend 

(max 1200 ) mg 
Aripiprazol 15-30 mg Niet bekend Niet bekend 
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Voor het kunnen volhouden van een onderhoudsbehandeling moet de patiënt een goed inzicht 
hebben in de aard van de aandoening en de behandeling , en beide ook accepteren. Dit laatste 
blijkt vaak een hele opgave, mede door de veronderstelde levenslange duur van de bipolaire 
stoornis en de last die patiënten kunnen ervaren van een langdurige (medicamenteuze) onder-
houdsbehandeling. Daarbij kan het zowel om bijwerkingen van de medicatie gaan als om twij-
fel over de noodzaak van langdurige behandeling of weerzin tegen het steeds weer moeten 
innemen van medicatie. Psycho-educatie is een belangrijk middel om het inzicht te vergroten 
en mede daardoor de therapietrouw te bevorderen, evenals het als behandelaar openstaan voor 
bijwerkingen en bezwaren . 
Medicamenteuze onderhoudsbehandeling kan een vervolg zijn op de behandeling in de acute 
en voortgezette behandelfase, of kan gedurend e een symptoomvrij interval gestart worden . In 
het eerste geval is er enige voorkeur om door te gaan met het middel dat in de acute fase effec-

'I 
tief was . 

Een onderhoudsbehandeling wordt in principe Wanneer je de behandeling start tijdens een symptoom-
voor onbepaalde tijd voortgezet. Het is daarom vrij interval , heeft lithium de voorkeur. Als monothera-
van belang om eventuele ongewenste lange- pie bij adequate dosering en bloedspiegels onvoldoende 
termijneffecten van de medicatie te herkennen effectief is , kan worden gekozen voor een combinatie 
en samen met de patiënt te zoeken naar oplos- van verschillende middelen . 
singen. Als de patiënt langere tijd stabiel is, uit hij vaak de wens 

om met de onderhoudsbehandeling te stoppen . Voor-
en nadelen moeten dan zorgvuldig samen met de patiënt worden afgewogen. In het algemeen 
geldt dat je een effectieve profylaxe bij een patiënt die meerdere episoden heeft doorgemaakt 
liever niet moet stoppen, gezien de grote kans op een recidief. Wanneer toch wordt besloten de 
medicatie te staken, is het belangrijk dit geleidelijk te doen in een periode van drie maanden om 
onttrekkingssymptomen en een snel recidief te voorkomen. 

Samenvatting 
Tabel 9-4 vat de neurobiologische behandelingen samen. 

Voorzorg en controle bij het gebruik van stemmingsstabilisatoren 
Voor aanvang van het toepassen van een stemmingsstabilisator moet met anamnese, lichame-
lijk onderzoek en laboratoriumonderzoek een aantal aandoeningen worden uitgesloten, waarbij 
deze middelen (relatief) zijn gecontra-indiceerd (zie tabel 9.5). Speciale aandacht moet uitgaan 
naar: 
- schildklieraandoeningen (lithium); 
- nierfunctiestoornissen (lithium); 
- cardiovasculaire stoornissen (lithium, carbamazepine); 
- hematologische aandoeningen (anticonvulsiva) ; 
- leveraandoeningen (anticonvulsiva); 
- reeds bestaand overgewicht (antipsychotica, valproïnezuur). 
Daarnaast is het belangrijk van een aantal laboratoriumbepalingen een uitgangswaarde te heb-
ben, omdat stemmingsstabilisatoren bij bepaalde organen op den duur schade kunnen veroor-
zaken (zie tabel 9.5 voor contra-indicaties) . De keuze van het middel hangt hiermee samen . 
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Tabel 9.4 Farmacotherapie in de verschillende fasen van de bipolaire-1- of Il-stoornis (vaak 
worden middelen gecombineerd) 

Groepen Middelen Manische episode Bipolaire depressieve episode Onderhoudsbehandeling 

Ant iconvulsiva 

Antip sychotica 

Antidepr essiva 

Benzodiazepinen 

Lithium 

Valproïn ezu u r 

Carbamazepine 

Lamotri gine 

+++ eerstekeuzemiddel 

++ effectief 

+ enigszins of mogelijk effectief 

o niet effectief 

++ + 
++ + 
++ 0 

0 ++ 
+++ +/++/+++ (a) 

+/++ (d) 

++ (e) + (e) 

-/+ soms geïndiceerd , maar opletten voor negatieve effecten 

gecon t ra-i ndiceer d 

+++ 
++ 
+ 
++ (b) 

+/++ (c) 

·/+ 
·/+ (e) 

(a) olanzapine enigszins effectief , quetiapine (eerste keuze) en lurasidon effectief bij bipolaire depressieve episoden 

(b) vooral tegen depressieve episoden 

(c) toe passen wanneer effectief gebleken in de acute fase; olanzapine en aripiprazo l vooral tegen manische episoden , 

quetia pine tegen manische en depressie ve episoden ; 

(d) er is nog onvoldoende onderzoek beschikbaar over de effectiviteit van antidepressi va bij bipo laire depressieve 

episoden 

(e) benzodiazepinen alleen tijdelijk geven: voor bijkomende slaapstoornissen , angst of onrust 

Tabel 9.5 (Relatieve) contra-indicaties voor middelen bij bipolaire stoornissen 

Middel of geneesmiddelengroep Contra-indicaties 
Lithium - Ernstig nierlijden 

- Recent hartinfarct 

- AV-blo k 

- Ernst ige hersenaandoening (bijvoorbeeld epilepsie) 

- Ziekte van Addison 

- Acne of psoria sis 

Carbamazepine - AV-blok of verlengd PQ-inte rval 

- Porfyrie of eerdere bloedbeeldafwijkingen 

Valpr oïnezuur - Lever- of pancreasfunc tiestoo rni ssen 

- Hemo rragische diathese 

- Porfyrie 

Antipsychot ica - Nauwe-kamerhoekg laucoom (bij olanzapi ne) 

- Voorzic hti gheid geboden bij: 

- ouderen 

- hartge leidings problemen 

- hypertensie 

- card iovasculaire aandoeningen 

- cerebrovascu laire aandoe ningen 

- d iabetes mel litus 

- convu lsies in de voo rgeschiedenis 

AV-blok: atrio ventriculair blok 
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8.2 Psychologische behandeling 
Psycho-educatie, waarin uitleg wordt gegeven over de diagnose, de aard en mogelijke conse-
quenties van de aandoening, de invloed van leefstijl en middelengebruik, de behandeling op de 
korte en langere termijn, en de effecten van medicatie , vindt bij voorkeur vroeg in de behande-
ling plaats. Dit kan individueel of in groepsverband (psycho-educatiecursus) gebeuren , waar-
voor behalve de patiënt ook de partner of een ander familielid wordt uitgenodigd. 
Er zijn verschillende Nederlandse zelfhulpboeken en websites beschikbaar. Er zijn daarnaast 
verschillende vormen van psychotherapie specifiek ontwikkeld voor de bipolaire-1- of II-stoor-
nis. Daarbij gaat het vooral om behandelingen die recidieven helpen te voorkomen , en dus in 
een relatief stabiele fase worden aangeboden in combinatie met medicamenteuze behandeling. 
Ook kan psychotherapie worden toegepast bij de bipolaire depressieve episode . 

De manische patiënt is meestal nauwel ijks 
toegankelijk voor psychotherapie in engere zin ; 
daarbij zal in de begeleiding vooral de nadruk 
liggen op ziektebesef bevorderen , moti veren 
voor medicatie, structuur bieden , dag-nacht-
ritme herstellen , en helpen om grenzen te stel-
len aan het impulsieve gedrag. 

, Alle psychotherapievormen bevatten veel psycho-edu-
catieve elementen . De specifieke elementen verschil-
len per psychotherapievorm. Cognitieve gedragsthera-
pie (CGT) en interpersoonlijke en sociale-ritmetherapie 
(IP-SRT) zijn afgeleid van vergelijkbare behandelingen bij 
depressieve stoornissen. Bij CGT ligt de nadruk op het 
corrigeren van disfunctionele opvattingen, zoals een 
negatieve kijk op zichzelf , op de omgeving en op de 

________________ __, toekomst bij de depressieve episode, en het overschat-
ten van de eigen mogelijkheden, het onderschatten van risico 's en het impulsieve beslissingen 
nemen bij de hypomanie . Bij IP- SRT ligt de focus op het hanteerbaar maken van interpersoon-
lijke problemen (relatieproblemen , verlieservaringen , rolveranderingen) en het bevorderen van 
een regelmatige levensstijl en activiteiten- en rustpatroon . Bij een gezinsgerichte therapie staat 
het verbeteren van de communicatie binnen het gezin van de patiënt centraal , waardoor er beter 
wederzijds begrip ontstaat , het probleemoplossend vermogen toeneemt en een overbetrokken 
en overmatig kritische houding afneemt. 

8.3 Psychosociale behandeling 
Elke patiënt met een bipolaire stoornis behoeft een meer of minder intensieve psychosociale 
begeleiding , afhankelijk van de ernst van de klachten en de fase van de aandoening. Deze kan 
worden uitgevoerd door de behandelend psychiater of door een psycholoog of een (gespeciali-
seerd) verpleegkundige. Diverse van de genoemde thema 's kunnen daarbij aan de orde komen, 
met een speciale aandacht voor stressregulatie en het helpen oplossen van (interpersoonlijke) 
problemen , die soms zowel aanleiding als gevolg kunnen zijn van een episode. Soms moet 
de patiënt gestimuleerd worden om zijn leefstijl aan te passen en het gebruik van alcohol en 
drugs onder controle te krijgen . Daarbij wordt ook gebruikgemaakt van technieken uit de spe-
cifieke psychotherapieën. Daarnaast is er veel aandacht voor het bevorderen van zelfmanage-
ment , waarbij bij voorkeur ingespeeld wordt op de sterke kanten van de patiënt. De patiënt kan 
beter inzicht krijgen in het patroon van stemmingswisselingen door een stemmingsgrafiek 
(LifeChart) bij te houden . Daarnaast kan een signaleringsplan worden opgesteld , waarin vroege 
signalen van een stemmingsepisode en de dan te ondernemen actie staan vermeld. Ook re-inte-
gratie in het arbeidsproces is een belangrijk aandachtspunt na de acute fase. 
In alle fasen van de behandeling is een goede samenwerking tussen de behandelaar(s) , de pati-
ent , en diens naastbetrokkene(n) van belang om deze te laten slagen . De behandeling van een 
patiënt met een bipolaire stoornis is soms moeilijk, vaak effectief , en altijd langdurig. 
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Samenvatting 
- Kenmerkende symptomen van depressieve-stemmingsstoornissen zijn somberheid en/of verlies 

van interesse of plezier. 
- Je onderscheidt bij volwassenen de volgende depressieve-stemmingsstoornissen: 

- depressieve stoornis; 
- persisterende depressieve stoornis ; 
- premenstruele stemmingsstoornis ; 
- depressieve-stemmingsstoornis door een middel/ medicatie; 
- depressieve-stemmingsstoornis door een somatische aandoening . 

- Depressieve-stemmingsstoornissen hebben een variabel verloop. 
- Bij de diagnostiek van de depressieve stoornis wordt gespecificeerd: eenmalige en recidiverende 

depressieve episoden , met begin peri partum , met een seizoensgebonden patroon, met katatonie , 
en met de aanwezigheid van angstige spanning , gemengde kenmerken , melancholische , psychoti-
sche en atypische kenmerken . 

- In de differentiële diagnostiek moeten diverse somatische aandoeningen uitgesloten worden , 
evenals het gebruik en de onttrekking van bepaalde (genees) middelen die een rol kunnen spelen 
bij de etiologie . Tevens moet onderscheid gemaakt worden met een rouwreactie en met een aan-
passingsstoornis met sombere stemming. 

- De levens prevalentie van alle depressieve-stemmingsstoornissen tezamen is 19%. 
- De dexamethasonsuppressietest levert bij 50% van de patiënten met een ernstige depressieve 

stoornis afwijkende waarden op. Dat kan te maken hebben met een verhoogde uitscheiding van 
cortiso l door de bijnierschors, of met een verminderde gevoeligheid van de glucocorticoïdenre-
ceptor . 

- Hoe hoger de score op een neuroticismevragenlijst , hoe kwetsbaarder iemand is om een depres-
sieve-stemmingsstoornis te ontwikkelen. 

- De depressieve stoornis kan vaak voorkomen worden door geïndiceerde preventie bij mensen met 
beginnende depressieklachten . 

- Lichte depressieve stoornissen kunnen het beste eerst gedurende drie maanden gevolgd worden 
met een 'vinger aan de pols' -contact na psyche -educatie, eventueel gecombineerd met preven-
tieve en/ of e-interventies . Bij uitblijven van spontaan herstel kun je het beste psychotherapie aan-
bieden . Antidepressiva hebben bij lichte depressies namelijk relatief weinig effect. Antidepressiva 
en psychotherapie hebben bij matig ernstige depressieve stoornissen een vergelijkbaar effect, 
behalve wanneer de depressieve stoorn is zo ernstig is dat de patiënt cognitief niet in staat is om 
van psychotherapie te profiteren. De keuze wordt onder andere bepaald door pat iënten voorkeur, 
eerder behaalde behandelresulaten en behandelgeschieden is. 

- Combinatietherap ie van antidepressiva met psychotherapie is aan te bevelen als monotherapie 
onvoldoende effect heeft. 

- Evidence-based psychotherapievormen bij de depressieve stoornis zijn cognitieve gedragsthera-
pie, gedragstherapie en interpersoonlijke psychotherapie. 

- Steeds moet in een behandeling volledige remissie worden nagestreefd , omdat de kans op terug-
val kleiner is als je van een depressieve stoorn is volledig bent hersteld. 
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1 Inleiding 

Verdriet of somberheid is een normale emotie die gezonde mensen vaak ervaren, als reactie 
op een vervelende levensgebeurtenis . Emoties wisselen spontaan: de ene dag kan iemand zich 
vrolijk voelen, terwijl hij zich zonder duidelijke aanleiding een andere dag somber kan voelen. 
We noemen een sombere stemming pathologisch wanneer de intensiteit en de duur niet in ver-
houding staan tot de aanleiding. In dat geval is de sombere stemming een depressieymptoom 
dat in combinatie met een aantal andere symptomen tot een stoornis wordt: tot een depressieve 
episode. Bij de depressieve-stemmingsstoornissen komen alleen depressieve episoden voor, in 
tegenstelling tot bij de bipolaire-stemmingsstoornissen (hoofdstuk 9) . 

Kader 10.1.1 Classificatie van de depressieve-stemmingsstoornissen (naar de DSM-5) 
- Depressieve stoornis 
- Persisterende depressieve stoornis 
- Premenstruele stemmingsstoornis 
- Depressieve-stemmingsstoornis door een middel/medicatie 
- Depressieve-stemmingsstoornis door een somatische aandoening 

2 Syndromen 

2.1 Depressieve stoornis 
De depressieve stoornis wordt gekarakteriseerd door het optreden van een of meer depressieve 
episoden. Bij het klinische beeld valt op dat affectieve symptomen vooropstaan . Verwant hier-
aan zijn de ervaren somatische klacht en . Daarnaa st komen bij de depressieve stoornis cogni-
tieve en conati eve symptomen voor. 

Kader 10.1.2 Criteria voor de depressieve episode (naar de DSM-5) 
A Vijf (of meer) van de volgende symptomen zijn binnen dezelfde periode van twee weken aanwezig 

geweest en wijken af van het eerdere functioneren; minstens een van de symptomen is (1) of (2) 
(ofwel een sombere stemming , ofwel verlies van interesse of plezier) : 

sombere stemming (kan bij adolescenten ook prikkelbare stemming zijn) , gedurende het groot-
ste deel van de dag en bijna elke dag, zoals blijkt uit ofwel subjectieve mededelingen (bijvoor-
beeld: zich verdrietig, leeg of hopeloos voelen}, ofwel uit observatie door anderen (bijvoorbeeld : 
heeft tranen in de ogen) ; 

2 duidelijk verminderd (e) interesse of plezier in alle of bijna alle activiteiten, gedurende het groot-
ste deel van de dag, bijna elke dag (zoals blijkt uit een subjectieve beschrijving of observatie 
door anderen) ; 

3 significant gewichtsverlies zonder dat dieet wordt gehouden , of een gewichtstoename (bijvoor-
beeld meer dan 5% van het lichaamsgewicht binnen een maand). of bijna elke dag een afgeno-
men of toegenomen eetlust); 

4 insomnia of hypersomnia , bijna elke dag; 
5 psychomotorische agitatie of vertraging , bijna elke dag (waarneembaar door anderen , en niet 

alleen subjectie ve gevoelens van rusteloosheid of geremd worden) ; 
6 vermoeidheid of verlies van energie, bijna elke dag; 
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7 gevoelens van waardeloosheid of excessieve of onterechte schuldgevoelens (die het karakter 
van een waan kunnen hebben), bijna elke dag (niet alleen zelfverwijt of schuldgevoel over het 
ziek zijn); 

8 verminderd vermogen tot nadenken of zich concentreren, of besluiteloosheid, bijna elke dag 
(ofwel subjectief beschreven ofwel geobserveerd door anderen) ; 

9 recidiverende gedachten aan de dood (niet alleen de vrees om dood te gaan), recidiverende 
suïcidegedachten zonder een specifiek plan, of een suicidepoging, of een specifiek plan om 
suïcide te plegen. 

Affectieve symptomen 
Onder affectieve symptomen versta je somberheid en verlies van interess e of plezier in dage-
lijkse bezigheden (anhedonie) . Van deze twee symptomen moet er altijd minstens één aanwe-
zig zijn om van een depressieve stoornis te kunnen spreken . Daarom heten ze kernsymptomen. 
Daarnaast kan de stemming wanhopig, prikkelbaar en angstig zijn . De somberheid wordt vaak 
anders ervaren dan 'normaal' verdriet. De patiënt voelt zich ellendig . Patiënten met anhedonie 
tonen geen enthousiasme meer voor activiteiten en hobby 's waar zij vroeger plezier in hadden . 
Vaak trekken zij zich terug uit sociale activiteiten. In lichte vorm leidt anhedonie tot vermin-
derde levenslust. Wordt de depressiviteit erger dan klaagt de patiënt dat hij alle belangstelling 
heeft verloren voor zaken die hij vroeger als plezierig ervoer. In het ergste geval verliest hij zijn 
gevoel voor zijn directe naasten, zoals de partner en de eventuele kinderen (onthechting). De 
patiënt kan niet meer huilen en het leven verliest zijn betekenis . De anhedonie kan zo sterk 
zijn dat de patiënt helemaal niets meer voelt, ook geen somberheid (anesthesie van het gevoels-
leven). De stemmingsklachten kunnen in ernst schommelen gedurende de dag. Bij de meest 
kenmerkende dagschommeling voelt de patiënt zich 's morgens het slechtst terwijl hij zich in 
de loop van de dag wat beter gaat voelen. 

Somatische symptomen 
Een depressieve stoornis gaat vaak gepaard met lichamelijke klachten , zoals moeheid , aner-

( ) 
~ . slaapsymptomen , anorexie (afgenomen eetlust) , 

Het ontbreken van fysieke energie. gewichtsverlies , obstipatie , libidoverlies , en amenorroe 
bij vrouwen. 

Er zijn verschillende slaapsymptomen. Het meest kenmerkende voor de depressieve stoornis 
is vroeg wakker worden. De patiënt wordt enkele uren eerder wakker dan normaal, gaat liggen 
piekeren en valt niet meer in slaap . Maar het komt ook voor dat de patiënt moeilijk in slaap valt 
en vervolgens vaak wakker wordt. Sommige patiënten slapen juist extreem veel zonder zich na 
afloop uitgerust te voelen. 
Het gewichtsverlies is dikwijls groter dan verklaard kan worden door de eetlustvermindering. 
Er zijn ook patiënten die juist veel meer eten dan normaal en in gewicht aankomen . 

Cognitieve symptomen 
Cognitieve symptomen liggen vooral op het gebied van de concentratie , het geheugen, het 
oordeelsvermogen en de vorm en inhoud van het denken. De patiënt is gepreoccupeerd met 
het idee waardeloos te zijn. Er is sprake van overwaardige en/of misplaatste schuldgevoelens , 
besluiteloosheid , gedachten van uitzichtloosheid , hopeloosheid, hulpeloosheid en preoccupatie 
met de dood dan wel zelfmoord . 
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Pessimis tische of depressieve denkbeelden ten gevolge van de sombere stemming kunnen 
gedachten zijn over het heden, de toekomst en het verleden. In het heden ziet de patiënt elke 
gebeur tenis van de negatieve kant, denkt dat hij in alles wat hij doet faalt en dat andere mensen 
hem als een mis lukking zien . Hij is zijn zelfvertrouwen kwijt en heeft het gevoel nog tot weinig 
in staat te zijn. Voor de toekomst verwacht de patiënt het ergste, hij denkt te mislukken in zijn 
werk, denkt financië le problemen te hebben, verwacht onge luk voor zijn gezin en gezondheid. 
Hij kan zich nauwelijks voorstellen dat er betere tijden zullen aanbreken en dat zijn depres-
sieve stoornis zal opklaren. Dit alles maakt hem hopeloos. Hij raakt ervan overtuig d dat het 
leven niet langer de moeite waard is en gaat naar de dood verlangen. Suïcidale gedachten kun-
nen in suïcidep lannen overgaan . De patiënt piekert ook over het verleden. Hij heeft vaak last 
van inadequate schuldgevoelens en zelfverwijten over onbelangrijke zaken. Hij herinnert zich 
vooral nare gebeurtenissen , mislukkingen en tegenslagen . Dit soort negatieve herinneringen 
komt vaker voor naarmate de ernst van de depressieve stoornis toeneemt. 
Het tempo van het denken kan vertraagd zijn ; de patiënt kan remming of zelfs stilstand van 
het denken ervaren of het kwellen de gevoel hebben niet helder meer te kunnen denken , niet 
meer tot een besluit te kunnen komen, doelloos in een kringetje te denken (inefficiëntie van 
het denken) . 
Een bijzondere vorm is de depressieve stoornis met psychotische kenmerken . Bij een ernstig 
sombere stemming kan de patiënt met zijn pessimistische gedachten het contact met de rea-
liteit kwijtraken . De inhoud van het denken wordt dan bepaal d door zogeheten stemmingscon-
gruente depressieve wanen , zoals de schuldwaan (de patiënt is ervan overtuigd dat hij zijn 
plichten heeft verzaakt en anderen groot onrecht heeft aangedaan) , de zondewaan (de patiënt is 
ervan overtuigd dat hij gestraft wordt voor de grote zonden die hij heeft begaan) , de armoede-
waan (de patiënt is ervan overtuigd dat hij niets bezit) , de hypochondrische waan (de patiënt is 
ervan overtuigd dat hij een ernstige lichamelijke ziekte heeft) , en in extreme gevallen de nega -
tiewaan (de patiënt is ervan overtuigd dat hij zelf niet bestaat , of zijn lichaam , zijn organen, of 
de hele wereld) . 

Conatieve symptomen 
Conatieve symptomen zijn bij de lichte depressieve stoornis niet altijd even duidelijk aanwezig , 
maar bij matige tot ernstig depressieve beelden komen zij vaak voor. Zowel de psychomotoriek 
als de motivatie en het gedrag veranderen bij een depressieve stoornis . De psychomotorische 
kenmerken betreffen zowel remming als agitatie. De remming van de psychomotorische acti-
viteiten is het meest typisch voor de aandoening. Deze uit zich in vertraagde motoriek, vermin-
derde mimiek, armoede aan spontane bewegingen , een 
ineengezakte houding en terneergeslagen blik en ver- Psychom otorische agitat ie uit zich in rusteloos-
traagde , vaak monosyllabische antwoorden . Bij ernstige heid, ijsberen en handen wringen. 
psychomotorische vertraging kan de patiënt stuporeus 
worden . 

2.2 Persisterende depressieve stoornis 
De persisterende depressieve stoornis kenmerkt zich door grotendeels dezelfde affectieve, 
somatische, cognitieve en conatieve symptomen als die bij de depressieve stoornis beschre -
ven zijn , maar de diagnose kan worden gesteld bij een kleiner aantal symptomen dan bij de 
depressieve stoornis . Er is sprake van als de sombere stemming lang duurt (minstens twee jaar) 
waarbij het aantal symptomen in de tijd enigszins kan variëren . 
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Kader 10.1.3 Criteria voor de persisterende depressieve stoornis (naar de DSM-5) 
A Sombere stemming gedurende grootste deel van de dag, meer dagen wel dan niet aanwezig, zoals 

blijkt uit ofwel subjectieve mededelingen ofwel observatie door anderen, gedurende minstens twee 
jaar (bij adolescenten kan de stemming prikkelbaar zijn en moet de duur minstens een jaar zijn). 

B Aanwezigheid, tijdens de depressiviteit, van twee (of meer) van de volgende kenmerken : 
- slechte eetlust of te veel eten; 
- insomnia of hypersomnia; 
- weinig energie of vermoeidheid; 
- gering gevoel van eigenwaarde; 
- slechte concentratie of moeite met beslissingen nemen; 
- gevoelens van hopeloosheid . 

C Gedurende de periode van twee jaar (één jaar voor adolecenten) van de stoornis is de betrokkene 
nooit langer dan twee maanden achtereen vrij geweest van de symptomen in de criteria A en B. 

D Criteria voor een depressieve stoornis kunnen gedurende twee jaar continu aanwezig zijn. 
E Er is nooit sprake geweest van een manische of hypomanische episode en er is nooit voldaan aan 

de criteria voor een cyclothyme stoornis. 

2.3 Premenstruele stemmingsstoornis 
Bij de premenstruele stemmingsstoornis is er sprake van stemmingslabiliteit, prikkelbaarheid , 
somberheid en angstklachten die met grote regelmaat optreden voorafgaand aan de menstru-
atie en die een groot effect hebben op het welbevinden en op het sociale en beroepsmatige 
functioneren . In de folliculaire fase , na het begin van de menstruatie , bestaan er geen of zeer 
weinig klachten. Het patroon wordt herhaaldelijk waargenomen bij verschillende cycli. Er zijn 
naast lichamelijke symptomen stemmings- en/of angstsymptomen aanwezig . Het systematisch 
(dagelijks) vastleggen van de klachten gedurende meerdere cycli is vereist voor de classificatie. 

Kader 10.1.4 Criteria voor de premenstruele stemmingsstoornis (naar de DSM-5) 
A Tijdens de meeste mentruatiecycli dienen minstens vijf symptomen aanwezig te zijn in de laatste 

week voor de aanvang van de menstruatie , die binnen een paar dagen na het begin van de menstru-
atie afnemen, en minimaal of volledig afwezig zijn in de week na de menstruatie . 

B Een (of meer) van de volgende symptomen dient aanwezig te zijn: 
- duidelijke affectieve labiliteit (zoals stemmingsschommelingen , plotseling verdrietig of hui lerig 

zijn, of verhoogde gevoeligheid voor afwijzing [interpersoonlijke sensitiviteit]) ; 
- duidelijke prikkelbaarheid of boosheid , of een toename van interpersoonlijke conAicten; 
- duidelijke sombere stemming, gevoelens van hopeloosheid of gedachten van zelfdepreciatie ; 
- duidelijke angst, spanning en/of het gevoel opgedraaid of opvliegend te zijn . 

C Een (of meer) van de volgende symptomen moet daarnaast aanwezig zijn om tot een totaa l van vijf 
symptomen te komen in combinatie met de symptomen in criterium B: 
- verminderde interesse in de gewoonlijke activiteiten , zoals werk , school , vrienden , hobby 's; 
- subjectief ervaren moeite met concentreren; 
- lethargie, snel vermoeid zijn, of een duidelijk gebrek aan energie; 
- duidelijke veranderingen van de eetlust, overeten , of hunkeren naar specifieke voedingsmiddelen; 
- hypersomnia of insomnia; 
- het gevoel overspoeld te worden door emoties of zichzelf niet in de hand te hebben; 
- lichamelijke klachten zoals gevoelige of gezwollen borsten, gewrichts- of spierpijn , een 'opgebla-

zen gevoel' of gewichtstoename . 
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3 Ontwikkeling, beloop en gevolgen 

De symptomen van een depressieve stoornis ontstaan doorgaans in de loop van dagen of weken. 
Klachten van angst en een licht sombere stemming kunnen weken- of maan denlang bestaan 
voordat er een volledige depressieve episode onts taat. 
In deze prodromale fase hebben mensen een aantal symptomen, zoals een vervelend gevoel, 
angstig zijn, piekeren of prikkelbaarhei d. Er wordt niet aan alle criteria voor een depressieve 
stoornis voldaan, maar de kans hierop is sterk verhoog d. Dit kan reden zijn om een simpele 
(e-health)interventie aan te bieden. Een volgend stadium is de eerste depressieve episode. Na 
eventuele behandeling en herstel is het van belang om te achterha len of de patiënt restsympto-
men houdt. Restsymptomen verhogen de kans op terugval en hebben een negatieve invloed op 
het functioner en . In het volgende stadium , recidiefepisoden , is het belangrijk om maximaal te 
behandelen en ook extra aandacht te geven aan terugvalpreventie , in de vorm van voortgezette 
medicamenteuze behandeling, maar ook in de vorm van preventieve cognitieve gedragsthera-
pie . Een signaleringsplan , dat duidelijk maakt hoe je tekenen van terugval zo vroeg mogelijk 
kunt onderkennen en aanpassingen kunt doen om verergering te voorkomen , is essentieel. 
Het laatste stadium is de persisterende depressieve stoornis , waarbij intensievere vormen van 
psychotherapie en farmacotherapie geïndiceerd zijn. Bij onvoldoende effect is er ook plaats voor 
begeleidende maatregelen voor rehabilitatie. 
De duur van een depressieve episode is variabel en de ernst van de symptomen varieert over de 
tijd . Uit bevolkingsonderzoek blijkt dat bij 50% van de mensen met een depressieve stoornis 
na 3 maanden herstel is opgetreden . Bij 20% van de patiënten worden de klachten chronisch. 
Van groot belang is dat - ook na herstel - de kans op recidief groot is: na een eerste depressieve 
episode wordt deze geschat op 50%, na een tweede op 70% en na een derde of meer zelfs op 
90% . Al met al krijgt een grote meerderheid van de patiënten recidieven , met een gemiddelde 
van vier episoden. Daarbij is aangetoond dat hoe vaker iemand een recidief heeft doorgemaakt , 
hoe minder stressvolle levensgebeurtenissen nodig zijn om opnieuw een depressieve stoornis 
te krijgen (kindling eff ect). 
De invloed van een depressieve stoornis op het leven 
van patiënten is zeer groot. Vaak zijn er beperkingen in 
het sociale functioneren: in de rol van partner, ouder , of 
binnen vriendschappen. Ook kan er een beperking zijn 
in de belastbaarheid op het gebied van studie of werk. 
Bovendien kunnen er belangrijke negatieve effecten op 
de lichamelijke gezondheid zijn , ook nadat de depres -
sieve stoornis in remissie is gegaan . Ditzelfde geldt voor 
cognitieve beperkingen die kunnen ontstaan en die ook 
na remissie van invloed zijn op het functioneren . 

4 Diagnostiek 

De invloed op het functioneren wordt in onder-
zoek u itgedrukt in years lived with disability (vLD), 
en de depre ss ieve stoornis beh oo rt stee vast tot 
de aandoen ingen met de hoog ste zie ktela st , 
ook wanneer wordt vergeleken met ern stige 
som at ische aandoeningen . Bij pat iënten met 
somat ische ziekten zoal s diabete s of hart - e n 
vaatz iekten , is een com o rbide depres sieve 
stoorn is gea ssoc ieerd met een ongun st ige r 
beloop , een groter aantal complicat ies, en een 
hoge re sterfte . 

Bij de matig ernstige en ernstige depressieve stoornis valt in het eerste contact vaak de slechte 
uiterlijke verzorging op. De patiënt met een depressieve stoornis die bij de huisarts komt , kijkt 
en kleedt zich somber . Soms wordt geen oogcontact gemaakt. Patiënten met depressieklachten 
kunnen zich nogal eens bij een arts melden met zorgen over niet-specifieke en lichamelijke 
klachten zonder dat er direct psychische klachten voor het voetlicht gebracht worden. Vooral bij 
ouderen komt dit voor. Klachten over een van tevoren bestaand lichamelijk probleem worden 
vaak erger, waarbij zich dan ziekteangst -preoccupaties kunn en ontwikkelen . 
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Voordat de classificatie depressieve stoornis of persisterende depressieve stoornis wordt toe-
gekend , moet worden uitgesloten dat deze klachten worden veroorzaakt door een somatische 
aandoening of door een middel (zie paragraaf 5, Differentiële diagnostiek) . Vervolgens kun je 
de ernst van de stoornis bepalen door te exploreren hoezeer de patiënt door de klachten beperkt 
is in het functioneren , en door het aantal symptomen te registreren dat aanwezig is boven het 
aantal dat nodig is om de classificatie toe te kennen . Je kunt de ernst van de klachten kwantifice-
ren met vragenlijsten, zoals de Beek Depression Inventory (BDI) (niet vrij raadpleegbaar), of de 
Inventory of Depressive Sympatology, Clinician version (rns-c) (www.ids-qids.org/translations / 
dutch/IDS-C-NL.pdf) . Je spreekt van een lichte , matige of ernstige depressiev e stoornis. Daar-
naast wordt de depressieve stoornis nader gespecificeerd volgens tabel 10.r.r. 

5 Differentiële diagnostiek 

Wanneer je geneesmiddelen en andere psychoactieve stoffen (alcohol en drugs) gebruikt , kan 
dit leiden tot stemmingsklachten . Dit geldt voor diverse gene esmiddelen en psychoactieve stof-
fen, en voornamelijk bij voorgeschreven gebruik en intoxicatie: veel minder bij onttrekking van 
het middel. Middelen die stemmingsklachten kunnen induceren , staan gerubriceerd in tabel 
I O .I.2 . 

Kader 10.1.5 Criteria voor de depressieve-stemmingsstoornis door een middel/medicatie 
(naar de DSM-5) 
A Een promi nente en persiste rende stemmingsstoorn is die in het klin ische beeld op de voorgrond 

staat en wor dt gekenmerk t door een som bere stemming of een duidelijk verminderd (e) interesse of 
plezier in bijna alle act ivitei ten. 

B Er zijn aanwijzingen vanui t anamnese , lichamelijk onderzoek of labora toriumonderzoek voor de 
volgen de twee kenmerken. 

De in cri terium A genoem de symptomen zijn onts taan tij dens of kort na intoxica t ie door of 
ontt rekking van een mi ddel, of na blootste lling aan een geneesmi dd el. 

2 Van het betreffende (genees)mid del is bekend dat het de in criterium A genoemde symptomen 
kan veroorzake n. 

De behandeling van een depressieve-stemmingsstoornis door een middel bestaat uit het afbou-
wen en zo mogelijk staken van het (genees)mi ddel. Wanneer de klachten ontstaan door ont-
trekking , moet je min der snel afbouwen, zo nodig ondersteund door symptoombestrijding . De 
meeste stemmingsklachten zullen verdwijnen of verbeteren wanneer het middel uitges lopen 
is. Mocht de stemmingsstoornis blijven bestaan dan verandert de classificatie van bijvoorbeeld 
'depressieve-stemmingsstoornis door alcohol' in 'persisterende depressieve stoornis ' en wordt 

De belangrijks te soma t ische ziekten d ie (mede) 
oorzaak kunnen zijn van de depressieve- stem -
mingsstoornis , staan in tabel 10. 1-3. 

deze behandel d zoals beschreven in paragraaf 8. 
Aangezien depressieve-stemmingsstoornissen veroor -
zaakt kunnen worden door somatische ziekten , moet 
adequa te somatische diagnostiek worden verricht (zo-
wel lichamelijk als labora toriumonderzoek) . 
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Tabel 10.1.1 Subtypen van depressieve stoornissen (naar de DSM-5) 

Subtype Toelichting 
Met angstige - Aanwezigheid van twee of meer van de volgende symptomen: 

spanning - opgedraaid of gespannen gevoel; 

Met 

gemengde 

kenmerken 

Met 

seizoens-

gebonden 

patroon 

- uitzonderlijke rusteloosheid; 

- moeite met concentreren door ongerustheid; 

- de angst dat er iets verschrikkelijks kan gebeuren; 

- het gevoel de zelfbeheersing te verliezen. 

Gaat gepaard met hogere kans op suïcide, en slechtere respons op behandeling. 

- Minimaal drie manische kenmerken uit: 

- verhoogde of expansieve stemming; 

- opgeblazen gevoel van eigenwaarde; 

- verhoogde spreekdrang ; 

- gedachtevlucht; 

- toegenomen energie of activiteiten; 

- toename riskante activiteiten op diverse gebieden (zakelijk , seksueel, geld uitgeven). 

Deze symptomen verhogen de kans op het ontwikkelen van een bipola ire stoornis met 25%. 
- Een herhaald optredend verband tussen het begin van de depressieve episode en een bepaalde 

periode van het jaar. Typisch is een seizoensgebonden patroon in de herfst en in de winter, met 

herstel in voorjaar en zomer. 

- Verdere kenmerken die vaak worden aangetroffen zijn: 

- stemmingsreactiviteit; 

- grotere behoefte aan slaap; 

- hyperorexie (toegenomen eetlust) ; 

- verlammende vermoeidheid; 

- gewichtstoename. 

Lichttherapie (5 .000-10 .000 lux/ dag gedurende 5-10 dagen) is vaak effectief. 

Met - Vitale kenmerken zijn: 

melancholische - verlie s van plezier in alle activiteiten ; 

(vitale) - geen stemmings verbetering als reactie op positieve gebeurtenissen, 

kenmerken - duidelijke andere kwaliteit van de stemming dan verdriet ; 

- dagschommeling (slechter in de morgen); 

- vroeg wakker worden ; 

- psychomotor ische remming of agitatie ; 

- eetlustvermindering en/ of gewichts verlies ; 

- buitensporige of onterechte schuldge voelens. 

Bij de behandeling wordt vaak voor een tricyclisch antidepre ssivum gekozen. 

Met - Naast het depressieve syndroom bestaan symptomen van een psychose. Typisch zijn stem-

psychotische mingscongruente wanen zoals de schuldwaan, de zondewaan, de armoedewaan en de hypo-

kenmerken chondrische waan. 

Bij de antidepressieve behandeling met een tricyclisch antidepressivum kan het nodig zijn een 

antipsychoticum toe te voegen. 

Met atypische - Reactiviteit van de stemming (de stemming klaart op in reactie op feitelijk of potentie el positie ve 

kenmerken gebeurtenissen) in combinatie met specifieke somatische symptomen zoal s: 

- gewichtstoename ; 

- hypersomn ia; 

- dodelijke vermoeidheid; 

- een patroon van overgevoeligheid voor intermensel ijke afwijzing (interpersoonlijke sensit iv iteit). 

Bij de behandeling kan als eerste of tweede stap een klassieke MAO -remmer worden overwogen . 

MAO : monoamineo xidase 
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Tabel 10.1 .2 (Genees)middelen die dep ressieve -stemmingsstoornissen kunnen veroorzaken 

Gebruik Soort middel Stof 
Gebruik en intoxicatie Geneesmiddelen - Anticholinergica 

- Cimetidine 

- Corticosteroïden 

- Cytostatica 

- lndometacine 

- Methyldopa 

- Orale anticonceptiva 

Toxische stoffen - Insecticiden 

- Zware metalen, zoals thallium, kwik 

Onttrekking Alcoho l en drugs - Alcohol 

- Amfetam inen 

- Cocaïne 

- Nicotine 

Geneesmiddelen - Benzodiazepinen 

Bij een depressieve-stemmingsstoornis veroorzaakt door een somatische aandoening wordt de 
behandeling van de somatische aandoening geoptimaliseerd . In de meeste gevallen zullen de 
stemmingsklachten verbeteren of verdwijnen. Wanneer dit niet het geval is, verandert de clas-
sificatie van bijvoorbeeld 'depressieve-stemmingsstoornis door hypothyreoïdie ' in bijvoorbeeld 
'depressieve stoornis, eenmalig, matig van ernst' . 
Een andere reden om goed somatisch onderzoek te verrichten, is dat veel patiënten naast hun 
depressieve stoornis ook nog klachten hebben die een lichamelijke oorzaak kunnen hebben , 
zoals pijnklachten , verminderde concentratie , geheugenstoornissen, vertraagd spreken , moe-
heid , eetlustvermindering en gewichtsverlies (comorbiditeit). 

Kader 10.1.6 Criteria voor de depressieve-stemmingsstoornis door een somatische 
aandoening (naar de DSM-5) 
A Prominente en persisterende periode met een sombere stemming of du idelijk verminderd (e) 

interesse of plez ier in bijna alle activiteiten , die in het klinisch beeld op de voorgrond staat. 
B Er zijn aanwijzingen vanuit anamnese, lichamelijk onderzoek of laboratoriumonderzoek dat de 

stoornis het directe pathofysiologische gevolg is van een somatische aandoening. 

In de differentiële diagnostiek is een aantal andere psychiatrische stoornissen van belang die 
verward kunnen worden met een stemmingsstoornis: angststoornissen , schizofrenie, dementie 
en persoonlijkheidsstoornissen . 
Een lichte depressieve stoornis is soms moeilijk te onderscheiden van een angststoornis. De 
juiste classificatie hangt af van het vaststellen van de relatieve ernst van angst versus depressivi-
teit en van de volgorde in de tijd waarin de symptomen verschenen zijn . 
De classificatie kan moeilijk zijn wanneer een patiënt zowel depressiesymptomen als wanen 
heeft. Het onderscheid kan meestal wel gemaakt worden door vast te stellen of de wanen zijn 
ontstaan na de depressiesymptomen of andersom , en of de wanen stemmingscongruent zijn. 
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Tabel 10.1.3 Somatische aandoeningen die depressieve-stemmingsstoornissen kunnen 
veroorzaken 

Gebied Aandoening 
Centr ale zenuwstelsel - Ziekte van Parkinson 

- Mul tipl e sclerose 

- Hersentum oren 

- Ziekte van Alzheimer 

- Trauma capitis 

- Partiële epilepsie 

- Slaapapneu 
- Cerebrovasculaire aandoening 

Hormonale aandoeningen - Hyper- en hypothyreoïdie 
- Hyperparathyreoïdie 

- Hypopituïtarisme 

- Ziekte van Addison 

- Ziekte van Cushing 

- Diabetes mellitus 

Auto-immuunziekten - Lupus erythematodes 

- Reumatoïde artritis 
1 nfecties - Influenza 

- Toxoplasmose 

- Hepatitis 

- Ziekte van Pfeiffer 
- Hiv 

- Syfili s 

Overig - Maligniteiten buiten de hersenen 
- Anemie 

- Vitamine B,,-tekort 

- Myocardinfarct 

Op oudere leeftijd kun je een depressieve stoornis soms 
moeilijk onderschei den van dementie , omdat sommige 
patiënten met een depressieve stoornis klagen over ver-
geetachtigheid en omdat veel patiënten met dementie 
depressief zijn. 
Bij een depressieve stoornis ontstaat het geheugenpro-
bleem deels omdat slechte concentratie en desinteresse 
tot inadequate registratie leiden. Soms is een proefbe-

Het kan zinvol z ijn om de pat iënt om een voor-
beeld te vragen van een keer dat hij iets verge-
ten is. Een patiënt met dementie zou het u vaak 
niet kunnen vertellen , terwijl een patiënt met 
depressie ve stoorni s nog wel eens een goed 
voorbeeld weet ('Laatst w ilde ik mijn fiets pak-
ken, maar ik kon nergens mi jn sleutels vinden '). 

handeling met een anti depressivum de enige wijze om erachter te komen of er sprake is van 
een depressieve stoornis. 
De door de depressieve stoornis aangescherpte premorbide persoonlijkheidstrekken kunnen 
soms zo sterk het klinische beeld overheersen dat de classificatie depressieve stoornis gemist 
wordt en ten onrechte de classificatie persoonlijkheidsstoornis wordt toegekend. Na behande-
ling van de depressieve stoornis verdwijnt deze schijnbare 'persoonlijkheidsproblematiek' weer. 
Omgekeerd komen depressieklachten voor in het kader van een persoonlijkheidsstoornis zon-
der dat voldaan wordt aan de criteria voor een depressieve stoornis . 
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Van een rouwreactie spreek je wanneer de 
depressieklachten zijn ontstaan na het verlies 
van een dierbaar persoon. Het onderscheid zit 
vooral in het feit dat iemand met een rouwre-
actie zijn sombere stemming als 'normaal' ziet 
voor de situatie. Wanneer er sprake is van een 
ernstige stemmingsstoornis na het overlijden 
van een dierbare, waarbij de betrokkene bij-
voorbeeld in het geheel niet meer eet en alleen 
nog maar in bed ligt, kan er sprake zijn van een 
depressieve stoornis. 

Wanneer er bij de patiënt sprake is van een sombere 
stemming , er geen somatische ziektebeelden zijn die de 
klachten kunnen verklaren, er geen gebruik of onttrek-
king van (genees)middelen is, en de patiënt bovendien 
niet voldoet aan de criteria voor een depressieve stoor-
nis, kan er sprake zijn van een rouwreactie of van een 
'aanpassingsstoornis met sombere stemming'. 

Kader 10.1.7 Rouwreactie versus depressieve stoornis 
Wanneer er bij een patiënt na de dood van een dierbaar persoon sprake is van de volgende symptomen , 
moet een depressieve stoornis worden overwogen in plaats van een rouwreactie . 
- Schuldgevoelens 
- Gedachten aan de dood 
- Preoccupatie met het gevoel waardeloos te zijn 
- Psychomotorische remming 
- Langdurige en duidelijke beperkingen in functioneren 
- Hallucinatoire belevingen anders dan dat de patiënt denkt de stem te horen of het beeld te zien van 

de overleden persoon 

6 Epidemiologie 

De levensprevalentie van alle depressieve-stemmingsstoornissen tezamen is 19%. Bij vrouwen 
komt deze aandoening ongeveer 2 keer zo vaak voor als bij mannen . Een depressieve-stem-
mingsstoornis kan op elke leeftijd beginnen . Ongeveer 40% van de patiënten heeft de eerste 
episode tussen het r5e en het 35e levensjaar. Daarna daalt de kans op een eerste episode gelei-
delijk. 
Kinderen van ouders met een depressieve stoornis of een angststoornis hebben een sterk ver-
hoogde kans om deze zelf ook te ontwikkelen. Nederlands onderzoek laat zien dat op het 2oe 
jaar 38% van hen zelf een dergelijke stoornis te hebben, op het 35e jaar is dit zelfs 65%. 

7 Etiopathogenese 

Uit familie-, tweeling- en adoptieonderzoeken blijkt dat de kwetsbaarheid voor een depres-
sieve stoornis voor een belangrijk deel erfelijk bepaald is, maar dat omgevingsfactoren ook een 
belangrijke rol spelen. Eerstegraadsfamilieleden van patiënten hebben ruim tweemaal zoveel 
kans om ook een stemmingsstoornis te krijgen als mensen uit de algemene bevolking. Maar 
vergeleken met de bipolaire stoornissen is de invloed van erfelijke belasting minder groot en 
die van omgevingsfactoren, zoals stressvolle gebeurtenissen, juist groter. Vooral mensen met 
een verhoogde genetische kwetsbaarheid hebben kans om na een stressvolle gebeurtenis een 
depressieve stoornis te ontwikkelen. Ook de biologische respons op een stressor wordt waar-
schijnlijk mede verklaard door de genetische kwetsbaarheid van een persoon. 
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7.1 Neurobiologische correlaten 
Een aantal neum -endocriene en monoaminerge hersen-
systemen is betrokken bij de pathogenese van depres-
sieve stoornissen. Op neum-endocrien gebied speelt een 
afwijkende stressregulatie een belangrijke rol, wat zich 
kan uiten in hyperactiviteit van de hypothalamus-hy-
pofyse-bijnier-as (HPA-as). Zo blijkt een groot deel van 
de patiënten een verhoogde cortisoluitscheiding door 
de bijnierschors te hebben, of een verminderde gevoe-

r 

Interessant is te beseffen dat neurohormonen 
die in de hypothalamus worden geproduceerd , 
zoals corticotropine- 'releasing ' hormoon, vaso-
pressine en oxytocine , niet alleen via de bloed-
baan en de hypofyse hun signalen doorgeven , 
maar ook als neurotransmitter aan de hersenen 
zelf. 

ligheid van de glucocorticoidenreceptor, die de negatieve feedback op de hypothalamus zou 
moeten verzorgen. De dexamethasonsuppressietest , die deze feedback meet , levert bij 50% van 
de patiënten met een ernstige depressieve stoornis afwijkende waarden op. 
Van alle monoaminen worden noradrenaline, dopamine en serotonine (5-hydroxytryptamine: 
5HT) het sterkst betrokken geacht bij de pathogenese van depressieve stoornissen (monoamine-
hypothese) . Noradrenaline , geproduceerd in de locus coeruleus, en serotonine, geproduceerd 
in de raphekernen , beïnvloeden elkaar zowel in de hersenstam als in de corticale projectiege-
bieden . 
Het serotoninesysteem vertoont bij een deel van de patiënten afwijkingen zoals verhoogde affi-
niteit of aantal (upregulatie) van postsynaptische 5HT2 -receptoren en presynaptische 5HT1.-re-
ceptoren. Een acute verlaging in het bloed van de concentratie van tryptofaan , de precursor 
voor serotonine , leidt bij mensen met een depressieve stoorni s in remissie vaak tot een terugval 
(tryptofaandepletietest) . 
De meeste antidepressiva worden verondersteld de synaptische beschikbaarheid van monoami-
nen te verhogen door een blokkering van de heropname of een vermindering van de afbraak. 
Antidepressiva en elektroconvulsieve therapie leiden vaak tot een toegenomen productie van de 
brain derived neurotrophic fa ctor (soNF), die een antidepressief effect zou kunnen hebben via het 
versterken van neuronale connecties binnen emotieregulerende hersensystemen. 
Waarschijnlijk is er niet één hers ensysteem dat verantwoordelijk is voor het ontstaan van 
depressieve stoornissen , maar meerdere , die elk een aantal symptomen kan verklaren. Zo wordt 
een verstoring van het noradrenerge systeem in verband gebracht met aandachts- en concentra-
tiesymptomen , het serotonerge systeem met stemmingsdaling , het dopaminerge systeem met 
het onvermogen om te genieten, de prefrontale cortex met gebrek aan initiatieven , de HPA-as 
met inadequate stressregulatie en slaapstoornissen , de 
biologische klok met verstoorde dag-nacht- of seizoens-
ritmiek , het immuunsysteem met lichamelijke klachten 
(sickness-syndroom) , vasopressine met suïcidaliteit en 
oxytocine met verminderde eetlust. 
Het is nog onduidelijk welke van de gevonden afwijkin-
gen oorzaak dan wel gevolg zijn en hoe de verschillende 
systemen hierbij interacteren . 

7.2 Psychosociale correlaten 

Vasopre ssine speelt ook een belangr ij ke rol 
bij de activiteit van de H PA-as en opvallend is 
dat beide betro kken zijn bij de regulat ie van 
de bloeddruk . De relatie tus sen bloedruk en 
depressie ve stoorni ssen is echter nog niet 
geheel opgehelderd. 

Psychosociale factoren kunnen predisponeren tot het ontstaan of onderhouden van een depres -
sieve stoornis. Er zijn veel verschillende predisponerende factoren in onderzoek gevonden. Zo 
blijkt uit epidemiologische onderzoeken dat psychotraumatische ervaringen in de jeugd pre-
disponeren tot depressieve stoornissen en dat mensen met een persoonlijkheidsstoornis een 
grotere kans hebben om een depressiev e stoornis te ontwikkelen . Dit geldt ook voor mensen die 
pr emorbide hog er dan gemiddeld op neuroticisme scoren . 
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Neuroticisme is een persoonlijkheidskenmerk dat goed gemeten kan worden. Neuroticisme 
bestaat uit emotionele instabiliteit, fysiologische hyperreactiviteit, interpersoonlijke sensiti-
viteit (sterke gevoeligheid voor (vermeende) afwijzing door anderen) en een verlaagde drem-
pel om negatieve emoties te ervaren zoals angst , boosheid, irritatie en somberheid. Verder is 
aangetoond dat patiënten met een depressieve stoornis negatieve ervaringen generaliseren en 
dat zij zich nare gebeurtenissen beter herinneren dan prettige ervaringen . Zij hebben indrin-
gende negatieve gedachten over zichzelf, zoals: 'Ik ben als moeder een mislukking'. Verder 
kunnen zij irreële overtuigingen hebben, zoals 'Ik kan alleen gelukkig zijn als iedereen van mij 

Daarom kan het opnemen van een biografische 
anamnese als de patiënt nog depressief is, een 
vertekend beeld geven. Een heteroanamnese is 
dan belangrijk. 

houdt ' . Deze manier van denken verhoogt het risico op 
depressiviteit en is tijdens depressieve stoornissen meer 
uitgesproken . Mensen die na een depressieve stoornis 
hersteld zijn en nog steeds deze negatieve gedachten 
hebben , hebben meer risico op terugval. 
Psychosociale risicofactoren , persoonlijkheidskenmer-

ken en depressieve stoornissen zijn onderling verweven . Zo geldt voor persoonlijkheidsstoor-
nissen , neuroticisme en negatieve denkpatronen , dat zij mede terug te voeren kunnen zijn op 
stressvolle of psychotraumatische ervaringen in het verleden, terwijl de laatsten weer geassoci-
eerd zijn met depressieve stemmingsstoornissen . 

8 Behandeling 

De behandeling begint met psycho-educatie. Deze wordt ondersteund met voorlichtingsma-
teriaal , zoals de pagina 'Depressie ' op Thuisarts .nl (www.thuisarts.nl/depressie) en de patiën-
teninformatie over depressie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (www.nvvp.net/ 
website/patienteninformatie) . Ook kunnen patiënten geattendeerd worden op websites van 
professionals en op patiëntenverenigingen (Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie : 
www.nedkad .nl ; de Nederlandse Depressie Vereniging: www.depressievereniging .nl; Depres-
sie Alliantie: www.depressie .org ; en www.upsendowns .be en www.vvgg.be). Voor uitgebreidere 
publieksinformatie kan de arts de patiënt verwijzen naar boeken over dit onderwerp , zoals Diag-
nose depressie en Zorgboek depressie van Stichting Pandora . 
Veel patiënten kunnen zich niet voorstellen dat de somberheid ooit weer overgaat. Zij vereen-
zelvigen zich volledig met de klachten . De voorlichting en de websites kunnen erkenning, her-
kenning en hoop geven . Verder krijgt de patiënt in het kader van de psycho-educatie het advies 
om een goed dagritme aan te houden, voldoende te bewegen en geen depressogene middelen te 
gebruiken , zoals overmatig alcohol of drugs . Eventueel kunnen deze adviezen aangevuld wor-
den met eenvoudige interventies, zoals bibliotherapie , zelfmanagement , of activerende begelei-
ding . De eerste twee hiervan worden ook als e-healthmodulen aangeboden . Als een depressieve 
stoornis korter dan drie maanden bestaat kan hiermee worden volstaan. Het advies is wel de 
patiënt actief te volgen door bijvoorbeeld maandelijkse consulten te plannen . 
Als lichte klachten van depressiviteit langer dan drie maanden bestaan , kunnen deze interven-
ties worden aangevuld met - ongeveer vijf gesprekken durende - vormen van psychotherapie , 
zoals probleemgerichte therapie (problem solving therapy: PST). Als de klachten hierna nog aan-
wezig zijn, of als de depressieklachten matig tot ernstig zijn , komen de specifiekere neurobi-
ologische en psychologische depressiebehandelingen in aanmerking : zie paragraaf 8.r en 8.2. 
Bij depressieve stoornissen is de effectiviteit van medicatie vergelijkbaar met die van psychothe-
rapie , behalve wanneer de depressieve stoornis zo ernstig is dat de patiënt cognitief niet in staat 
is om van psychotherapie te profiteren . De keuze voor een interventie wordt altijd in overleg 
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met de patiënt gemaakt en wordt mede bepaald door de patiëntenvoorkeur, eerder behaalde 
behandelresulaten en behandelgeschiedenis, eerder behaalde behandelresultaten bij een eer-
stegraadsfamilielid, beoogd effect op bijvoorbeeld het slaappatroon, (verwachte) bijwerkingen 
en interacties , en door pragmatische overwegingen, zoals wachttijden . 
Als monotherapie met medicatie of psychotherapie onvoldoende effect heeft, kan worden over-
gegaan op een combinatiebehandeling. Hoe verder deze stapsgewijze behandeling wordt door-
lopen hoe meer patiënten herstellen: uiteindelijk herstelt ongeveer 75%. 
Therapietrouw is bij de depressiebehandeling vaak een probleem. Het is van groot belang tij-
dens een ambulante behandeling de patiënt regelmatig terug te zien om het effect van de thera-
pie te monitoren , de therapie aan te passen en de patiënt 
te blijven motiveren om de behandeling voort te zetten . 

8.1 Neurobiologische behandeling 

Antidepressiva 
De werking en bijwerkingen van antidepressiva staan 
beschreven in hoofdstuk 6-3- Voordat antidepressiva 
worden gegeven , wordt nagevraagd of de patiënt eerder 

Wat dit betreft zijn er interessante ontwikke-
lingen binnen e-health gaande. Er worden 
mobiele applicaties ontwikkeld die beter dan 
anamnese en vragenlijsten het verloop van 
depressieve klachten kunnen volgen en de 
behandeling daarom kunnen ondersteunen . 

depressief of (hypo)manisch is geweest en eerder is behandeld met antidepressiva (middel , 
duur, dosering , spiegel). Daarnaast wordt geïnventariseerd of de patiënt (genees)middelen 
gebruikt (tabel ro .r.2 ) of een somatische aandoening heeft (tabel ro .1.3), die de depressieve 
episode kunnen veroorzaken. Als de patiënt medicatie gebruikt, wordt nagegaan of die met de 
antidepressieve medicatie kan interfereren. Verder is de inschatting van de huidige suïcidaliteit 
van belang , evenals van suïcidaliteit in het verleden of van familieleden. De patiënt moet onder-
zocht worden op de aanwezigheid van (relatieve) contra-indicaties . 
Tricyclische antidepressiva (TcA's) zijn gecontra-indiceerd bij een recent myocardinfarct en 
relatief gecontra-indiceerd bij urineretentie, prostaathyperplasie, cardiovasculaire aandoenin-
gen, lever- en nierinsufficiëntie , glaucoom en epilepsie. Voor niet-TcA's , zoals selectieve sero-
tonineheropnameremmers ( SSRI' s) of serotonine-norepinefrineheropnameremmers ( SNRI 's), 
venlafaxine en mirtazapine bestaan er veel minder (relatieve) contra-indicaties . 
Bij het begin en tijdens de behandeling met antidepressiva is intensieve begeleiding van de 
patiënt en voorlichting over medicamenteuze behandeling nodig. Wat in ieder geval ter sprake 
moet komen , is dat medicatie niet abrupt kan worden gestopt vanwege het risico op het anti-
depressiva-discontinueringssyndroom met symptomen als lichtflitsen zien , gevoelens van 
elektrische schokjes , hyperresponsiviteit voor geluid- of lichtprikkels , angstige voorgevoelens , 
paniek, tinnitus en niet kunnen slapen . Maar er is geen risico op verslaving . Wel is er risico op 
gewoontevorming en angst voor terugval, waardoor patiënten toch vaak minder gemakkelijk 
met antidepressivagebruik kunnen of willen stoppen . 
Verder is van belang te melden dat het gewenste effect op de depressieve stoornis vaak pas na 
weken merkbaar wordt , terwijl de bijwerkingen al eerder kunnen optreden . Bespreek ook dat 
in deze eerste weken van de behandeling er tevens een benzodiazepine geïndiceerd kan zijn , 
vanwege de kans op slaapstoornissen , angst, agitatie, of aan deze symptomen gerelateerde su-
icidaliteit. Bereid de patiënt erop voor dat hij de antidepressiva na herstel nog minimaal een 
halfjaar moet innemen om terugval te voorkomen. 
De meeste antidepressiva kunnen eenmaal daags worden ingenomen. Je start over het alge-
meen met een lage dosis. Na drie dagen verhoog je deze dosering op geleide van de bijwerkin-
gen en bij een tricyclisch antidepressivum (TCA) tevens op geleide van de bloedspiegels. Dose-
ring op geleide van het effect is moeilijk omdat dit pas na enkele weken optreedt. 
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Antidepressiva zijn bij de helft van alle patiënten met een depressieve stoornis binnen zes 
weken effectief. De effectiviteit van deze verschillende groepen antidepressiva lijkt globaal wei-
nig te verschillen , maar TCA's zijn, zeker bij dosering volgens bloedspiegelbepalingen , effec-
tiever bij ernstige depressieve stoornissen met melancholische of psychotische kenmerken . 
Amitriptyline , clomipramine, imipramine en nortriptyline zijn de enige antidepressiva waar-
van therapeutische bloedspiegels bekend zijn, wat de effectiviteit, de therapietrouw en de tole-
rantie aanmerkelijk verbetert. Maar het blijkt dat van de patiënten die een dergelijk middel in 
een standaarddosering voorgeschreven krijgen , tot 50% geen adequate bloedspiegel heeft. Een 
belangrijke verklaring hiervoor is het verschil in snelheid van het metabolisme door erfelijke 
verschillen in werkzaamheid van de cytochroom r450-enzymen (cYr-enzymen) in de lever, die 
een factor 20 tot 40 kunnen verschillen tussen personen . De meeste antidepressiva worden 
gemetaboliseerd door CYP2c19 en CYP206 . Enkele antidepressiva en andere geneesmiddelen zijn 
sterke remmers van de cytochroom r450-enzymen . De keuze van een specifiek antidepressi-

Het is stee ds gebruikelijker aan het worden om 
deze variaties al voorafgaande aan de behande-
ling te bepalen op het niveau van de genetische 
variaties die hieraan ten gronds lag liggen . 

vum zal dus deels bepaald worden door de comedicatie 
van een patiënt. De verschillende antidepressiva ver-
schillen in bijwerkingen . 
De niet-TcA's lijken over het algemeen iets beter verdra-
gen te worden dan de klassieke TCA's en zijn veiliger bij 

..__ ________________ _,,) overdosering . Men is daarom geneigd bij patiënten met 
suïcidaliteit in de voorgeschiedenis een niet-TCA voor te schrijven . Maar bij huidige suïcidali-
teit is er vaak sprake van een erns tige depressieve stoornis , waarbij TCA's juis t effectiever zijn . 
Deze kunnen dan onder bescherming van een klinische opname worden gegeven . Een goede 
beha ndeling van een depressieve stoornis is immers de meest effectieve manier om suïcides te 
voorkomen . 

Behandelduur 
Een succesvolle behandeling moet na herstel nog minimaa l zes maanden gecontinueerd wor-
den . Voor het reduceren van het terugvalrisico is het verder van belang de dosis van het antide -

Tabel 10 .1.4 Doseringsschema 's van enige vaak gebru ikte antidepress iva die effect ief zijn 
gebleken bij de depress ieve stoornis 

Groep Middel Minimale effectieve dosis Gemiddelde dosis Maximale dosis 

SSRl's Citalopram 20 mg/dag 20-40 mg/ dag 60 mg/ dag 
Escitalopram 10 mg/dag 10 mg/dag 20 mg/ dag 
Fluoxetine 20 mg/dag 4 0 mg/ dag 60 mg/ dag 
Fluvoxamine 50 mg/dag 100 mg/dag 300 mg/dag 
Paroxetine 20 mg/ dag 20 -4 0 mg/dag 60 mg/ dag 
Sertraline 50 mg/dag 100 mg/ dag 200 mg/dag 

SNRl's Venlafaxine 37, 5 mg/ dag 7 5-150 mg/dag 225 mg/dag 
TCA's Amitriptyline 50 mg/ dag 100- 150 mg/ dag 250 mg/dag 

Clomipramine 25 mg/dag 100 -150 mg/ dag 250 mg/ dag 
lmipramine 25 mg/ dag 100 -150 mg/dag 30 0 mg/ dag 
Nortriptyline 50 mg/dag 50 -10 0 mg/ dag 150 mg/dag 

Overige Mirtazapine 15 mg/dag 15-3 0 mg/dag 45 mg/dag 

SN RI: serotonin-noradrenalin reuptake inhibitor (serotonine -norepinefrineheropnamere mmer); SSRI: se/ective serotonin-
reuptake inhibitor (selectieve seroton ineheropnameremmer) TCA: tricyclische ant idepre ss iva 
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pressivum op niveau te houden. Dit geldt zowel voor de TCA's als voor de niet-TcA's. Wanneer 
een patiënt behandeld wordt voor een recidiefepisode van een depressieve stoornis , moet de 
behandeling ter voorkoming van een volgend recidief minstens nog een jaar na herstel, en vaak 
nog langer worden voortgezet met dezelfde dosering. 
De mate waarin een patiënt profijt zal hebben van een profylactische behandeling met antide-
pressiva , is afhankelijk van het individuele risico op een recidief , onder andere bepaald door 
familiare belasting , de afwezigheid van sociale steun , en de ernst en het aantal eerdere episo-
den. Bij een recidief van een depressieve stoornis is het advies dan ook om onderhoudsmedi-
catie te continueren. Een voortgezette behandeling met antidepressiva gaat gepaard met een 
halvering van het relatieve risico op recidief. Onvolledig herstel is geassocieerd met een grotere 
kans op terugval. Daarom moet gestreefd worden naar volledige remissie van de klachten. 

Non-respons op een antidepressivum 
Als de toestand van een patiënt met een depressieve stoornis na een behandeling van vier 
weken met het eerst e antidepressivum niet verbeterd is , moet je allereerst de classificatie her-
overwegen en bezien of er in stand houdende factoren in het spel zijn , zoals comorbiditeit of 
ongunstige sociale omstandigheden. Tevens wordt de therapietrouw geëvalueerd, wat bij een 
TCA ondersteund kan worden door een spiegelcontrole . Soms kan het aangewezen zijn om de 
dosering van middelen waarvoor geen spiegelcontrole mogelijk is, op te hogen , maar vaak heeft 
dit weinig meerwaarde. Als de toestand van de patiënt twee weken daarna nog niet verbeterd is , 
zal je bij een ernstige depressieve stoornis verwijzen naar de psychiater . Bij een lichte tot matig 
ernstige depressieve stoornis kun je nog overwegen om van antidepressivum te veranderen of 
om psychotherapie toe te voegen. 
Wanneer de toestand van de patiënt niet verbetert op een behandeling met een TCA, kan door 
de psychiater onder spiegelcontrole lithium aan het TCA toegevoegd worden (lithiumadditie ; 
voor informatie over lithium zie hoofdstuk 6.3, paragraaf 2-3 en hoofdstuk 10.2 , paragraaf 
8). Bij onvoldoende effect moet behandeling met een klassieke monoamineoxidaseremmer 
{MAO-remmer) overwogen worden, waarbij de patiënt een tyraminearm dieet moet volgen om 
een maligne hypertensie te voorkomen. 

Elektroconvulsieve therapie 
In laatste instantie kan elektroconvulsieve therapie {EcT) geïndiceerd zijn (zie ook hoofdstuk 
6 .3, paragraaf 3-1). Elektroconvulsieve therapie is effectief bij ongeveer 60% van de therapie-
resistente patiënten . Het is de behandeling van eerste keus bij levensbedreigende situaties , 
zoals bij depressiepatiënten met voeding - en vochtweigering , met een hoog suïciderisico , of 
met katatonie. 
De effectiviteit bij deze niet-voorbehandelde groep is hoog (tot 90%). Door geavanceerde appa-
ratuur is ECT een effectieve en veilige behandeling geworden . De behandeling vindt klinisch 
plaats in een frequentie van tweemaal per week onder een slechts enkele minuten durende 
narcose gecombineerd met spierverslapping . Gemiddeld is een aantal van twaalf behandelin-
gen nodig . De belangrijkste bijwerkingen zijn tijdelijke retrograde en anterograde amnesie , 
hoofdpijn , spierpijn en misselijkheid. 
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Andere neurobiologische behandelingen 
Voor lichttherapie als behandeling van de 'depressieve stoornis met seizoensgebonden patroon ' 
wordt verwezen naar hoofdstuk 6.3, paragraaf 3.2. De effectiviteit en toepasbaarheid van repe-
titieve (diepe) transcraniële magnetische stimulatie en diepe-hersenstimulatie (deep brain sti-
mulation: oss) bij ernstige , therapieresistente depressieve stoornissen (zie ook hoofdstuk 6.3, 
paragraaf 3.3 en 3.4) worden onderzocht. Deze behandelvormen worden nog niet routinematig 
toegepast. 

8.2 Psychologische behandeling 
Het meeste onderzoek naar de psychotherapeutische behandeling van een depressieve stoornis 
is uitgevoerd met cognitieve gedragstherapie (CGT) en interpersoonlijke psychotherapie (rPT). Er 
zijn aanwijzingen dat ook kortdurende psychodynamische psychotherapie effectief is. Voor de 
achtergrond en de hoofdlijnen van deze therapievormen wordt verwezen naar hoofdstuk 6-4-
De behandeling bestaat voor CGT en IPT gemiddeld uit 12 tot r6 sessies van 45-60 minuten. Het 
is gebleken dat CGT en IPT bij een pers isterende depressieve stoornis minder effectief zijn. Bij de 
persisterende depressieve stoornis kunnen langer durende vormen van psychotherapie , zoals 
cognitive behavioral analysis system of psychotherapy (cBASP) of schemagerichte psychotherapie 
worden toegepast. Er is relatief weinig onderzoek gedaan naar psychotherapie bij de premen-
struele stemmingsstoornis, maar er zijn aanwijzingen dat CGT effectief is. 
Wij zullen de gangbaarste psychotherapiëen voor depressieve stoornis, CGT en IPT, uitvoeriger 
toelichten. 

Cognitieve gedragstherapie 
Cognitieve gedragstherapie (CGT) voor depressiev e stoornis bevat veelal de volgende kernele -
menten: psycho-educatie , gedragsactivatie , cognitieve herstructurering en terugvalpreven -
tie. De behandeling begint met het in kaart brengen van de klachten . Dat wordt binnen CGT 
zeer gestructureerd gedaan , meestal door de patiënt te vragen een dagboek bij te houden en 
hieraan dagelijks op vaste tijden te werken . De patiënt leert hiermee zicht te krijgen op het 
depressieklachtenpatroon en op factoren die hierop van invloed zijn . Ook wordt in de beginfase 
voorlichting gegeven over de diverse vorm en van depressieve -stemmingsstoornissen en wordt 
besproken binnen welke categorie volgens het DSM-5-systeem de klachten passen . 
Het is kenmerkend voor CGT dat de therapeut de patiënt motiveert om zeer concrete doelen voor 
de therapie te formuleren . Als die doelen duidelijk zijn , kan hieraan stapsgewijs gewerkt wor-
den. Aangezien patiënten vaak tot weinig komen en zich terugtrekken , wordt bij veel depres -
siepatiënten eerst tijd besteed aan gedragsactivatie. De registratie van de stemming wordt dan 
gekoppeld aan een registratie van de activiteiten die de patiënt onderneemt. 
Meestal blijkt dat het activiteitenniveau laag is. De patiënt wordt dan aangemoedigd een lijst te 
maken met activiteiten die hij altijd graag gedaan heeft , of altijd al heeft willen doen. Vervolgens 
gaat de patiënt de nieuwe activiteit of activiteiten inplannen en uitvoeren. Het uiteindelijke 
doel hiervan is te illustreren dat meer activiteiten tot een betere stemming leiden , ook al beleeft 

Het CGT-protocol wordt oo k aangeboden via 
internet , voornameli jk in gemengde vorm , waar-
bij face-to-facez ittingen worden afgewisseld met 
onl ine sessies. 

de patiënt dat aanvankelijk anders . Patiënten worden , 
ook bij activiteiten uitvoeren , vaak geremd door nega-
tieve gedachten . Het veranderen van deze gedachten is 
daarom ook een belangrijk onderdeel van ~ - De pati-
ent krijgt uitleg over de cognitieve triade , die bestaat uit 
een negatieve kijk op zichzelf (' Ik ben hopeloos tekort-

geschoten') , de toekomst ('Ik kom hier nooit meer uit') en de wereld ('Iedereen heeft genoeg 
van mij'). Deze negatieve gedachten onderhouden de depressieve stoornis. 
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Aan de hand van een concreet voorval uit de registratie, bijvoorbeeld het er niet toe gekomen 
zijn boodschappen te doen, wordt de patiënt gevraagd te beschrijven wat er op dat moment pre-
cies gebeurde, wat hij dacht en deed . De negatieve gedachten worden uitgedaagd door middel 
van de zogeheten socratische dialoog: de therapeut blijft neutraal , dat wil zeggen: tracht niet 
zelf de patiënt te overtuigen van andere inzichten , maar moedigt hem aan zijn eigen gedachten 
kritisch te onderzoeken. Geleidelijk ziet de patiënt hierdoor in dat er geen goede reden is om 
passief te blijven. Dit kan helpen bij het doorbreken van de apathie . Binnen de hele therapie 
houd je zo veel mogelijk vast aan dezelfde structuur van registratieopdrachten , analyseren daar-
van en oefenen met nieuw gedrag. Daarbij wordt gebruikgemaakt van het zogeheten se-schema 
(kader ro .r.8 ). 

Kader 10.1.8 5G-schema 
Gebeurten is: wat gebeurde er? 

2 Gedachten: wat ging er door je hoofd? 
3 Gevoe lens: welke gevoelens kwamen er naar boven? 
4 Gedrag: hoe reageerde je? Wat deed je? 
5 Gevolg: wat gebeurde er vervolgens? 

Vaak blijkt in stap 2 dat de patiënt denkfouten heeft: negatieve , vaak automatische gedachten, 
die de depressieve stoornis bekrachtigen . De patiënt registreert bijvoorbeeld als gebeurtenis 
'alleen thuis op de bank ', als bijbehorende gedachte : 'Niemand is meer in mij geïnteresseerd '; 
als gevoelens: 'Depressief' ; als gedrag : 'Niet naar zangkoor gegaan '; en als gevolg 'Voelde me 
nog ellendiger ' . De therapeut vraagt de patiënt in zo'n situatie zichzelf kritische vragen te stel-
len : 'Hoe kom ik daar eigenlijk bij dat niemand in mij geïnteresseerd is? Belt er dan nooit 
iemand? ' en daar antwoord op te geven: 'Het feit dat mijn broer vandaag niet gebeld heeft , wil 
nog niet zeggen dat niemand in mij geïnteresseerd is.' 
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de patiënt zelfstandig een rationele gedachte tegenover de 
automatische negatieve gedachte plaatst: 'Als mijn broer me vanavond niet belt , betekent dat 
niet dat hij niet meer in mij geïnteresseerd is. Hij belt me altijd een paar keer per maand: dat 
patroon is helemaal niet doorbroken'. Vervolgens moet de patiënt registreren wat het resultaat 
was van deze analyse op de stemming. De stemming wordt gescoord op een schaal van o tot 
ro . Tot slot wordt ingevuld hoe de patiënt de situatie anders had kunnen aanpakken : 'Zelf mijn 
broer opbellen of, als hij er niet is, afleiding zoeken en juist wel naar het zangkoor gaan ' . 
Geleidelijk leiden dergelijke discussies en oefeningen tot vermindering van de depressieklach-
ten. Aan het einde van de therapie wordt aandacht besteed aan hoe de patiënt een dreigende 
terugval kan herkennen en wordt besproken wat hij in een dergelijke situatie het beste kan doen 
( signaleringsplan) . 

Interpersoonlijke psychotherapie 
Binnen interpersoonlijke psychotherapie (1PT) wordt als specifieke rationale genoemd dat een 
depressieve stoornis vaak samenhangt met iemands 'interpersoonlijke ' leven: mensen zijn soci-
ale wezens , en als zij geïsoleerd raken kan dit een depressieve stoornis veroorzaken of onder-
houden . Verbetering van het sociale functioneren leidt tot afname van de depressieklachten en 
daarom zullen interpersoonlijke problemen aangrijpingspunt in de therapie zijn . 
Om een goede indruk te krijgen van de mogelijke probleemgebieden , wordt in het tweede en 
derde gesprek de zogeheten interpersoonlijke anamnese afgenomen . Hierin wordt geëxplo-
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De inventarisatie kan worden samengebracht 
in een sociogram: een cirkel waarvan de patiënt 
het midde lpunt vormt , met daaromheen 
'satellieten' dichtbij of veraf en met sterke 
banden (dikke verbindingslijnen) of mindere 
sterke banden (dunne lijnen). Dit kan heel 
inzichtelijk werken. 

reerd hoe het huidige leven eruitziet , wie de belangrijk e 
anderen zijn en hoe die contacten verlopen . Uiteindelijk 
wordt samengevat hoe de depressieklachten in verband 
staan met de interpersoonlijke context. 
Een voorbeeld van een samenvatting van de interper-
soonlijke anamnese is: 'Uw depressieklachten lijken in 
verband te staan met uw pensionering. Daardoor is er 
veel in uw leven veranderd en heeft u veel minder con-
tacten met anderen . U zei het gevoel te hebben afgesne-

den te zijn van het 'echte leven'. Ik stel voor dat we hierop de kom ende gesprekken doorgaan . 
Kunt u zich daarin vinden? ' 
In overleg met de patiënt wordt op deze manier , aan het eind van de intakefase, één probleem-
gebied als behandelfocus gekozen. Dit probleemgebied past meestal goed in een van de vier 
behandelfoci die in interpersoonlijke psychotherapie worden onderscheiden en die ieder een 
specifieke strategie vragen : gecompliceerde rouw, interpersoonlijk conflict, rolverandering, en 
interpersoonlijk tekort. 

Behandelfocus gecompliceerde rouw 
De focus gecompliceerde rouw wordt gekozen als een naaste van de patiënt overleden is en het 
rouwproces stagneert. De periode van vlak voor het ziekbed of overlijden tot de huidige situatie 
wordt doorgenomen. Het tot stilstand gekomen rouwproces wordt hiermee weer in beweging 
gebracht, waarna je kunt ingaan op hoe de patiënt met het verlies kan omgaan . De patiënt wordt 
aangemoedigd het sociale netwerk uit te breiden , of bestaande contacten te verbeteren. 

Behandeifocus interpersoonlijk conflict 
Bij de IPT-behandelfocus interpersoonlijk conflict concentreer je je op de conflictueuze rela-
tie met één persoon. Verwachtingen binnen de relatie die niet-wederzijds zijn , worden geëx-
ploreerd. Het communicatiepatroon wordt op gedragsmatige wijze geanalyseerd en de pati-
ent wordt aangemoe digd om met andere communicatievormen te experimenteren . Eventueel 
wordt in de sessies gebruikgemaakt van rollenspelen. 

Behandeifocus ra/verandering 
Bij de behande lfocus rolverandering heeft de patiënt moeite om zich aan te passen aan een ver-
andering in zijn of haar leven, en de verandering wordt ervaren als een verlies . Voorbeelden van 
rolveranderingen zijn: een verhuizing, de geboorte van een kind, een nieuwe baan , pensione-

Zwangerschap en bevalling brengen grote 
veranderingen met zich mee die bij veel 
vrouwen leidt to t depressieklachten. Een 
preventieprogramma dat op veel plaatsen 
in Nederland wordt toegepast heeft de 
toepasselijke naam: 'Als roze wolken donderen ' . 

ring, of een ziekte van de patiënt of diens partner . Soms 
leiden deze veranderingen tot beperkingen in interper-
soonlijke relaties en tot een verlaagd zelfgevoel. 
Het doel van de behande ling is om de patiënt de nieuwe 
rol als positiever te laten beleven , eventueel zelfs als 
mogelijkheid tot groei. Om dit te bewerkstelligen , wor-
den voor- en nadelen van de oude en de nieuwe situatie 
belicht. Vervolgens wordt de patiënt geholpen bij het 

ontwikkelen van meer vertrouwen in de nieuwe rol. Ook bij deze focus geldt dat de patiënt actief 
wordt aangemoedigd het sociale netwerk uit te breiden of bestaande contacten te verbeteren . 
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Behandelfocus interpersoonlijk tekort 
De IPT-behandelfocus int erpersoonlijk tekort wordt gekozen als geen van de eerdergenoemde 
foei in aan merking komt en duurzaam bestaand e karakt erprobl em en ervoor hebben gezorgd 
dat iemand geïsoleerd is geraakt . Uitgangspunt is dat voor vrijwel alle m en sen geldt , ook als zij 
ern stige karakterproblem en hebben , dat eenza amh eid moeili jk te verdragen is . De kortdur end e 
IPT kan deze karakt erproblem en niet verhelpen , maar door de communi catiepatron en door te 
nem en kan samen me t de pat iënt gezocht worden naar haalbare m anieren om het isolement 
enigszins te doorbreken. 

Afsluitfase 
In de afsluitfase van de behand eling wordt teruggeblikt op de verworvenheden van de therap ie 
en wordt er getracht deze te consolideren . Tot slot wordt geanticipeerd op een moge lijke terug-
val en hoe daarmee om te gaan. 
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Samenvatting 
- Suïcidaal gedrag is opzette lijk zelfbeschadigend gedrag, al dan niet met fatale afloop, dat moet 

worden onderscheiden van automutilatie: veelvu ldig drangmatig of impulsief zelfverwondend 
gedrag. 

- De intentie van suïcidaal gedrag is niet altijd om te sterven , maar het kan ook bedoeld zijn om 
uitzichtloze emoties te stoppen; niettemin is het ris ico op suïcide sterk gestegen na een suïcide-
poging. 

- Suïcidaal gedrag komt voornamelijk voor bij de combinatie van: 
- een psychiatrisch ziektebeeld, veelal een depressieve stoornis , al dan niet als gevolg van een 

ingrijpende levensgebeurtenis; met: 
- een kwetsbaarheid als gevolg van erfelijke factoren, of als gevolg van vroegkinderlijke psycho-

traumatische ervaringen. 
- Kennis van risicofactoren maakt een gedegen risico-inschatting mogelijk. 
- Preventie van suïcide vereist onmiddellijke interventie in het toestandsbeeld en de veiligheid van 

de pat iënt, gevolgd door behandeling van de kwetsbaarheid. Daarvoor zijn neurobiologische en 
cognitief-psycho logische mogelijkheden beschikbaar. 

Inleiding 

Iedere arts krijgt te maken met patiënten die suïcidaal zijn , een suïcidepoging doen , of suïcide 
plegen. Vooral voor artsen in de eerstelijnsgezondheidszorg is het belangrijk het suïciderisico 
te kunnen beoordelen, omdat de meeste patiënten die een suïcidepoging doen of suïcide ple-
gen , kort tevoren hun arts hebben geconsulteerd . Voor psychiaters is suïcide de belangrijkste 
oorzaak van sterfte van hun patiënten . Suïcidaal gedrag komt nagenoeg altijd voor in de context 
van een psychiatrische stoornis : van de mensen die zich suïcideren kan bij meer dan 90% , al of 
niet achteraf , een psychiatrische stoornis worden vastgesteld. De meeste mensen die aan zo'n 
stoornis lijden, zullen evenwel geen suïcide plegen , wat de belangrijke rol van een specifieke 
kwetsbaarheid aangeeft. 

2 Syndroom 

Suïcide (zelfmoord , zelfdoding) en suïcidepoging (tentamen suicidii (t.s.), parasuïcide, of delibe-
rate selfharm) worden beide gedefinieerd als opzettelijk zelfbeschadigend gedrag . De motivatie , 
namelijk het doen stoppen van ondraaglijk psychisch lijden, is vaak dezelfde . Suïcidepogingen 
en suïcides zijn dus meestal geen vrije keuze: de patiënt ziet ze als de enige uitweg uit een toe-
stand van ontreddering en lijdensdruk. 
Minstens 40% van suïcides wordt voorafgegaan door een suïcidepoging; een poging is daarmee 
een van de belangrijkste klinische voorspellers van suïcide . Pathogenetische mechanismen lij-
ken dan ook gelijkaardig te zijn. Suïcides en suïcidepogingen verschillen niettemin ook op heel 
wat punten. De afloop van suïcide is per definitie fataal. 
Suïcidepogingen komen veel vaker voor dan suïcide , vooral bij vrouwen , en het is meestal niet 
de bedoeling om eraan te overlijden . Suïcidepogingen worden voornamelijk uitgevoerd met 
geneesmiddelen , bijvoorbeeld pijnstillers , slaapmiddelen of andere psychofarmaca , al dan niet 
in combinatie met alcohol. Bij ongeveer ro% van de suïcidepogingen is er sprake van oppervlak-
kig snijden in de pols , armen of benen. Suïcides zijn vaker goed voorbereid en meestal worden 
er gevaarlijkere methoden bij gebruikt, met het doel eraan dood te gaan, zoals ophanging , sprin-
gen van een hoogte of voor een rijdend voertuig , of verdrinking . 
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Suïcide 

Tijd 

Veel suïcides worden voorafgegaan door een suïcidaal proces dat een aantal maanden tot jaren 
kan duren en dat een weerspiegeling is van het stresskwetsbaarheidsmodel. Figuur ro.2.r geeft 
een voorbeeld van zo'n proces . 
Vanuit de procesbenadering beschrijf je de ontwikkeling en progressie van de neiging tot su-
ïcidaal gedrag als een proces in een individu in interactie met de omgeving. Deze benadering 
veronderstelt de aanwezigheid van een onderliggende kwetsbaarheid , die duidelijk kan worden 
in de vorm van niet-observeerbare suïcidale gedachten of observeerbare suïcidale uitingen of 
suïcidaal gedrag . Deze treden op in de context van psychiatrische stoornissen die geluxeerd 
worden door levensgebeurtenissen zoals relationele of professionele problemen. Het proces 
kan evolueren van de vluchtige gedachte om zelf een einde aan het leven te maken , tot - vaak 
herhaalde - suïcidepogingen met toenemende letaliteit, om te eindigen met een suïcide. 
Van de mensen met suïcidale gedachten ontwikkelt rop de 3 een plan , terwijl 72% van de men-
sen met zo'n suïcideplan daarna een suïcidepoging onderneemt. Minstens 25% van de pogers 
herhaalt de poging , vaak met toenemende letaliteit. Met elke poging neemt het risico van latere 
suïcide toe. In het algemeen is het risico van suïcide 60 tot roo maal hoger onder suïcidepogers 
dan in de algemene bevolking . De horizontale stippellijn in figuur ro.2 .r maakt een belangrijk 
onderdeel van het proces uit: hoe lager de stippellijn , hoe eerder het proces observeerbaar wordt 
en hoe eerder dientengevolge preventief ingegrepen kan worden. Verlagen van de stippellijn 
kan dus in belangrijke mate bijdragen tot de preventie van suïcide en kan bijvoorbeeld gebeu-
ren door suïcide in het gesprek met een patiënt met een depressieve stoornis bespreekbaar te 
maken . 
Gemiddeld worden zes mensen direct getroffen door de suïcide van een naastbestaande . De 
gevolgen op het vlak van geestelijke gezondheid zijn vaak groot, wat zich uit door een sterk 
gestegen risico van suïcide bij nabestaanden . De behandeling van een suïcidale patiënt is belas-
tend voor de behandelaar. Iedere arts maakt mee dat een patiënt zich suïcideert, ondanks opti-
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male behandeling of zorg . Een suïcide roept bij de naasten van de patiënt en bij de behandelend 
arts veel emoties op. Boosheid, schaamte, schuldgevoel, vrees voor eigen suïcidale gedachten 
of zelfs suïcidaal gedrag : de arts moet rekening houden met deze gevoelens bij zichzelf en ze 
bespreken met de naasten van de patiënt, het team en de medepatiënten . 

4 Diagnostiek 

De inschatting van het risico van suïcide bij individuele patiënten is, zelfs in hoogrisicogroepen , 
een van de moeilijkste opdrachten in de gezondheidszorg . De duidelijkste waarschuwing voor 
het bestaan van een suïciderisico is een uitspraak van een patiënt dat hij er liever niet meer 
zou zijn. Het is een groot misverstand dat mensen die erover praten , geen suïcide zouden ple-
gen. Bij de diagnostiek is het noodzakelijk bij iedere patiënt met een depressieve stoornis het 

------------------...., bestaan van suïcidegedachten na te gaan door er con-
De realiteit suggereert integendeel een positief 
effect van het bespreekbaar maken van 
suïcidale gedachten : het biedt een mogelijkheid 
om een emotioneel isolement te doorbreken . 

creet naar te vragen , zodat het suïcidale proces zichtbaar 
wordt. De terughoudendheid bij veel arts en om suïcide 
ter sprake te brengen, is niet gebaseerd op enig weten-
schappelijk bewijs van inductie van suïcidaal gedrag . 
Integendeel : het niet bevragen van deze gedachten bij 

patiënt met een depressieve stoornis of bij zelfmoordpogers moet juist als een kunstfout wor-
den beschouwd. Een voorbeeld van hoe dergelijke vragen kunnen worden opgebouwd : 
- 'Is het leven voor u niet meer de moeite waard? ' 
- 'Denkt u wel eens: het zou niet erg zijn als ik niet meer wakker word '? 
- 'Denkt u wel eens : was ik maar dood? ' 
- 'Hebt u wel eens gedacht uzelf iets aan te doen?' 
- Hoe vaak hebt u daar wel eens aan gedacht? ' 
- Denkt u dat u uzelf niet in de hand zult kunnen houden?' 
- 'Hebt u plannen gemaakt om er een eind aan te maken? ' 
- 'Hebt u voorbereidingen getroffen om een eind aan uw leven te maken? ' 
- 'Hebt wel eens een poging gedaan om uw leven te beëindigen?' 
- 'Zijn er omstandigheden die u tegenhouden om er een eind aan te maken? ' 

Hierbij kan gebruik gemaakt worden van Neder-
landse vertalingen van de Beek Depression 
lnventor y (sDI) of Beeks Hopelo osheidsschaal 
(BHS). 

Vragenlijsten die suïcidale gedachten , de mate van su-
ïcidale intentie , of de ernst van hopeloosheid peilen , 
kunnen bij twijfel bijkomende informatie geven . Als 
suïcidale gedachten aanwezig lijken , moeten risicofac-
toren voor suïcidaal gedrag (tabel ro .2.r) worden geïn-
ventariseerd , en moet het al dan niet acute karakter van 

de suïcidedreiging worden bepaald . Aanwijzingen voor een acute dreiging zijn een doodswens , 
concrete plannen voor de uitvoering , uitgesproken hopeloosheid, een stoornis in het gebruik 
van alcohol, en de beschikbaarheid van letale middelen. 

5 Differentiële diagnostiek 

De mate van opzettelijkheid onderscheidt suïcidaal gedrag van andere vormen van zelfbescha-
digend gedrag . Soms vindt een 'suïcide ' per ongeluk plaats . Een voorbeeld hiervan is een acci-
dentele auto-intoxicatie , bijvoorbeeld een overdosis heroïne bij een verslaafde wiens tolerantie 
voor de hoeveelheid die hij gewoon was in te spuiten na enige tijd onttrekking is afgenomen . 
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Tabel 10 .2 .1 Risicofactoren voor suïcidaal gedrag 

Categorie Risicofactor 
Predisponerend 

Luxerend 

Familiale , genetische belasting 

Persoonlijkheidskenmerken (bijvoorbeeld impulsiviteit) 

Beperkte foetale groei en perinatale omstandigheden 

Vroege traumatische levensgebeurtenissen 

Neurobiologische stoornissen (bijvoorbeeld serotonerge disfunctie en 

H PA-hyper(re) activiteit) 

Psychiatrische stoornis 

Lichamelijke aandoening (bijvoorbeeld pijn) 

Psychosociale crisistoestand (bijvoorbeeld verlies van een naaste, relationele 

problemen, verlies van werk) 

Beschikbaarheid van middelen 

Blootstelling aan voorbeelden in omgeving of media 

Een ander voorbeeld is zelfbeschadigend gedrag door de scholier die te veel alcohol drinkt om 
niet onder te doen voor zijn leeftijdsgenoten . Vanwege de chroniciteit valt zelfbeschadigend 
gedrag onder de vorm van bijvoorbeeld een stoornis in het gebruik van tabak of overbelasting 
van het lichaam door topsporters niet onder de definitie van suïcidaal gedrag. 
Suïcidaal gedrag moet verder worden onderscheiden van automutilatie . Patiënten met een dis-
sociatieve stoornis , een borderline-persoonlijkheidsstoornis of een verstandelijke beperking 
kunnen frequent drangmatig of impulsief zelfverwondend gedrag vertonen: zichzelf snijden , 
krabben, branden, plukken of kapot stoten om een opgebouwde spanning of boosheid te ver-
lichten. Het verschil met suïcidaal gedrag zit vooral in het habituele en chronische karakter van 
automutilatie. Mutilerende zelfbeschadiging, zoals het uitsteken van de ogen of het afsnijden 
van het geslachtsorgaan, wijst bijna altijd op een psychosespectrumstoornis met imperatieve 
auditieve hallucinaties. Omwille van de geheel andere motivatie wordt opzettelijk zelfbeschadi-
gend gedrag van een patiënt die een ziekte nabootst , ook niet beschouwd als suïcidaal gedrag . 

6 Epidemiologie 

In Nederland en Vlaanderen samen maken jaarlijks bijna 3 .000 mensen zelf een eind aan 
hun leven. De jaarlijkse incidentie van suïcide ligt hoger in Vlaanderen dan in Nederland; het 
is onduidelijk waar het grote verschil in suïcidesterfte vandaan komt. De laatste jaren zijn de 
cijfers in Nederland , zoals in heel wat andere Europese landen , opmerkelijk gestegen: tussen 
2007 en 2013 steeg het aantal suïcides met 30%. Zo'n stijging deed zich niet voor in Vlaande-
ren. Alhoewel er nooit één oorzaak voor suïcide is, wordt de stijging in verband gebracht met 
de economische crisis die zich heeft voorgedaan sinds 2008 . Of de gelijktijdige implementatie 
van een preventieprogramma in Vlaanderen ervoor zorgt dat de aantallen niet toenemen, is niet 
aan te tonen. 
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7 Etiopathogenese 

Suïcidaal gedrag is de consequentie van een wisselwerking tussen psychosociale stress en 
een specifieke kwetsbaarheid. Stresserende omstandigheden kunnen samenhangen met een 
psychiatrische stoornis , bijvoorbeeld door de ervaren functionele beperkingen . Suïcide komt 
voor in de context van alle psychiatrische aandoeningen, maar het frequentst bij de depressieve 
stoornis , bipolaire stoornissen , de borderline-persoonlijkheidsstoornis, schizofrenie , en stoor-
nissen in het gebruik van alcohol. Ook een psychosociale crisis, zoals problemen in relationele 
of professionele sfeer, kan een luxerende factor zijn tegen de achtergrond van de kwetsbaarheid . 
De aanwezigheid van deze kwetsbaarheid hangt samen met genetische invloeden of met mis-
bruik op jonge leeftijd en kan zich manifesteren in de vorm van neurobiologische of psycholo-
gische kenmerken . 
Erfelijke factoren verklaren ongeveer 40% in de variantie van het voorkomen van suïcide ; een 
aantal kandidaatgenen , vooral die betrokken zijn bij het metabolisme van serotonine , is geïden-
tificeerd . Overerving van de predispositie tot suïcidaal gedrag gebeurt onafhankelijk van de 
overerving van een gestegen risico van geassocieerde psychiatrische aandoeningen , zoals een 
depressieve stoornis of schizofrenie. Gestoorde serotonerge neurotransmissie en een hyperre-
activiteit van de hypothalamus-hypofyse-bijnieras (HPA-as: hypothalamic-pituitary-adrenal ax is) 
zijn betrokken bij suïcidaal gedrag. Een gestoorde serotonerge modulatie van prefrontale her-
senfuncties lijkt vooral aan de basis van de predispositie tot suïcidaal gedrag te liggen, onafhan-
kelijk van de psychiatrische aandoening in de context waarvan het suïcidale gedrag plaatsvindt. 
Klinisch kan deze stoornis duidelijk worden door toegenomen impulsiviteit en hopeloosheid. 
De cognitief-psychologische theorievorming over suïcidaliteit is wetenschappelijk onderbouwd 
en wijst op de rol van drie factoren : 
- een overgevoeligheid voor gebeurtenissen die uitstoting door de sociale omgeving betekenen 

(zoals gepest worden op school, werkloosheid , relationele problemen), leidend tot intens psy-
chisch lijden ; 

- de ervaring dat er geen ontsnapping aan deze situatie en lijdensdruk is (no escape), samen-
hangend met een relatief beperkt probleemoplossend vermogen en een overgeneraliserend 
autobiografisch geheugen; 

- de ervaring dat er ook in de toekomst geen redding is (no rescue), wat gepaard gaat met uitge-
sproken gevoelens van hopeloosheid. 

Werkzame cognitieve psychotherapeutische interventies zijn ontwikkeld op basis van deze fac-
toren. 

8 Behandeling 

Een acute dreiging van suïcide noopt tot onmiddellijke interventie . De patiënt mag niet alleen 
gelaten worden : al dan niet bewerkstelligd door middel van hospitalisatie. Mogelijke middelen 
om suïcide te plegen, moeten uit zijn omgeving verwijderd worden en er moet onmiddellijk 
gestart worden met de behandeling van de onderliggende psychiatrische aandoening . Hospi-
talisatie is aangewezen ingeval tijdelijke verwijdering uit stresserende levensomstandigheden 
nuttig is, of bij een persisterende doodswens , of bij diagnostische onduidelijkheid (door bij-
voorbeeld intoxicatie) . In de andere gevallen moet de patiënt verwezen worden voor ambulante 
behandeling. 
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Het belangrijkste doel van de behandeling van een suïcidale patiënt is natuurlijk suïcidaal 
gedrag voorkomen. Naast de omgevingsgebonden interventies (zoals hospitalisatie , en soci-
ale steun mobiliseren) is de behandeling van de psychiatrische aandoening en van de onder-
liggende kwetsbaarheid essentieel. Op psychofarmacologisch vlak wijzen preklinische (ook 
gerandomiseerde gecontroleerde) onderzoeken op snelle effecten van intraveneus toegediende 
ketamine op suïcidale gedachten . Hiernaas t bestaan duidelijke aanwijzingen van een preven-
tief effect van langdurige behandeling met serotonerge antidepressiva die niet toxisch zijn bij 
overdosis , antipsychotica en lithium bij respectievelijk een depressieve stoornis en een bor-
derline-persoonlijkheidsstoornis , schizofrenie en bipolaire stoornissen. Bij het opstarten van 
antidepressiva in geval van een depressieve stoornis moet de psychiater rekening houden met 
het optreden of een verergering van suïcidale gedachten in de eerste weken van de behandeling , 
waardoor nauwgezette controle aangewezen is. 
Van het zogenoemde non-suïcidecontract is geen doeltreffendheid aangetoond. Wel is gebleken 
dat cognitieve therapie een preventief effect op herhaling van suïcidepogingen kan hebben. 
Zo'n therapie beoogt opsporing van gedachten en overtuigingen die aan hopeloosheid, suïci-
dale gedachten of suïcidepogingen voorafgaan , en vervanging van die gedachten. In combinatie 
met het uitbreiden van probleemoplossende vaardigheden leert de patiënt op deze manier hoe 
de confrontatie met specifieke uitlokkende gebeurtenissen niet automatisch aanleiding hoeft te 
geven tot percepties van no escape en no rescue. 
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Samenvatting 
- Kenmerkende symptomen van angststoornissen zijn: 

- paniekaanvallen en angsten gekenmerkt door een gevoel van nervositeit of zenuwachtigheid , 
met of zonder duidelijke aanleiding, die gepaard gaan met begeleidende symptomen als spier-
spanning , overmatige waakzaamheid en autonome hyperactiviteit; 

- fobieën, gekenmerkt door vrees voor een bepaald object of een bepaalde situatie, en het vermij-
den van dit object of deze situatie, of het doorstaan met intense angst. 

- Je onderscheidt bij angststoornissen: 
- paniekstoornis ; 
- agorafobie ; 
- specifieke fobie; 
- sociale-angststoornis; 
- gegeneraliseerde-angststoornis; 
- de angststoornis door een middel/medicatie ; 
- de angststoornis door een somatische aandoening ; 

- Angststoornissen hebben een chronisch (sociale en specifieke fobie) of een episodisch (paniek-
stoornis en gegeneraliseerde-angststoornis) beloop . 

- Angststoornissen zijn niet altijd gemakkelijk te herkennen. Patiënten met angststoornissen mel-
den zich vaak met lichamelijke klachten. 

- In de differentiële diagnostiek moet je somatische aandoeningen uitsluiten, evenals het gebruik 
en de onttrekking van bepaalde (genees) middelen die een rol kunnen spelen bij de etiologie. 

- De levensprevalentie van angststoornissen is 15-20%. De stoornissen komen vooral voor bij vrou-
wen, en gaan vaak samen met een depressieve stoornis of een stoornis in het gebruik van een 
middel. 

- Een deel van de kinderen met gedragsinhibitie en angstgevoeligheid ontwikkelt later een angst-
stoornis . Mogelijk worden deze kenmerken overgeërfd . 

- Angststoornissen en depressieve stoornissen hebben overlappende genetische risicofactoren, 
zoals een internaliserend temperament (neuroticisme , gedragsinhibitie). 

- Bij angststoornissen is het zogeheten hersenvreescircu it disfunctioneel. De angstrespons loopt 
vanaf de visuele cortex naar de thalamus en via een snelle directe route via de amygdala, en een 
langzamer indirecte route via de prefrontale cortex. Bij angststoornissen is er in ieder geval een 
overactiviteit en/of overgevoeligheid van de reactie van de amygdala . 

- Volwassen patiënten met angststoornissen hebben achteraf hun ouders vaak als overbescher-
mend en controlerend ervaren , maar vaak blijkt dit juist een reactie op het angstige temperament 
van hun kinderen . Voorafgaand aan het begin van angstklachten maakt een patiënt vaak een exces 
aan stressvolle levensgebeurtenissen door . 

- Angststoornissen worden behandeld met psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, een anti-
depress ivum of een combinatie hiervan. Cognitieve gedragstherapie en antidepressiva zijn globaal 
even effectief, maar de kans op terugval na stoppen is bij medicatie groter . 

- Antidepressiva die bij angststoornissen effectief zijn, remmen de heropname van serotonine. 
- Bij fobisch vermijdingsgedrag wordt in de gedragstherapeutische behandeling gebruikgemaakt 

van exposure in vivo. 
- Cognitieve therap ie bij angststoornissen daagt op socratische wijze catastrofale automatische 

gedachten uit. 
- Benzodiazepinen kunnen effectief zijn bij de paniekstoornis , de sociale-angststoornis en de gege-

neraliseerde-angststoornis . Vanwege verslavingsrisico worden deze middelen pas langdurig voor-
geschreven als antidepressiva en cognitieve gedragstherapie niet effectief zijn. 
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Inleiding 

Angst is een normale reactie op een angst opwekkende prikkel. Angst kenmerkt zich door spe-
cifieke gedachten, emoties en daarbij passende lichamelijke symptomen en gedragingen. Angst 
beschermt het individu en zorgt dat het meer kans heeft om te overleven. Al vroeg in het leven 
zorgt angst er immers voor dat een kind niet wegkruipt van zijn moeder, op afstand blijft van 
potentieel gevaarlijke dieren, en vrees heeft voor benauwdheid, donkere ruimten en onbekende 
mensen. Eenmaal branden aan een hete kachel betekent dat je die kachel nooit meer aanraakt. 
Ook later in het leven beschermt angst ons voor ongevallen en gevaar. Een agressief iemand met 
een mes kun je beter uit de weg gaan . Er zijn vele reële angsten. 
Wanneer na een angstprikkel een ongewoon intense en/of langdurige angst ontstaat die bui-
ten proporties is , of wanneer de angst zonder angstprikkel aanwezig is, wordt gesproken van 
pathologische angst. Hieronder versta je bijvoorbeeld een angstreactie wanneer iemand bood-
schappen moet gaan doen, in een drukke menigte terechtkomt, koffie wil drinken met collega's, 
naar een vergadering moet , een spin in huis ziet zitten, 

r 
of merkt dat zijn echtgenote niet op de afgesproken tijd 
thuis is. Hierbij is sprake van irreële en irrationele per-
cepties van de realiteit. 
Er is sprake van een angststoornis als de pathologische 
angst klinisch relevant is. 

Dat de persoon er subjectief veel last van heeft 
of er in het dagelijks leven ernstige beperkingen 
door ervaart. Bijvoorbeeld als je niet meer in 
staat bent om alleen boodschappen te gaan 
doen of geen vrienden meer durft op te zoeken. 

Kader 11.1 Classificatie van de angststoornissen (naar de DSM-5) 
- Paniekstoornis 
- Agorafobie 
- Spec ifieke fobie 
- Socia le-angststoornis 
- Gegeneraliseerde-angststoornis 
- Angststoornis door een middel/medicatie 
- Angststoornis door een somatische aandoening 

2 Syndromen 

De angststoornissen worden gekenmerkt door 'angst' en 'vrees ' . Onder angst versta je een op 
de toekomst gerichte stemming die samengaat met voorbereidingen op mogelijke negatieve 
gebeurtenissen in de nabije toekomst. Angst gaat op cognitief gebied gepaard met gedachten 
aan toekomstig gevaar in de vorm van piekeren en zich zorgen maken , op affectief gebied met 
de gevoelde angst en spierspanningsklachten , en conatief met vermijdingsgedrag . 
Vrees is de alarmreactie die optreedt wanneer echt of vermeend gevaar aanwezig is en die 
gepaard gaat met gedachten aan direct gevaar (cognitief) , sympathische arousal met autonome 
symptomen als hartkloppingen , zweten, trillen (affectief) , en vluchten uit de situatie of probe-
ren te ontsnappen (conatief) , en daarnaast kan er nog sprake zijn van veiligheidsgedrag. Bij 
angstreacties wordt gedragsmatig gesproken over fight-, ]light-en _freeze-reacties . 
Hier bespreken we twee belangrijke termen die vaak gebruikt worden om angstsyndromen te 
beschrijven, namelijk de paniekaanval en het vermijdingsgedrag . Je spreekt van een paniekaan-
val bij plotseling opkomende aanvallen van angst , gepaard gaand met een scala aan lichamelijke 
symptomen , waarbij de persoon bang is om dood te gaan , gek te worden, de controle over zich-
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zelf te verliezen. Een paniekaanval komt plotseling op, bereikt binnen tien minuten een piek en 
neemt daarna geleidelijk in heftigheid af. Soms blijft na een aanval een onbestemd gevoel van 
gespannenheid bestaan . 
Men onderscheidt spontane versus situationele paniekaanvallen . Spontane paniekaanvallen 
ontstaan zonder duidelijke aanleiding, en kunnen bijvoorbeeld ook tijdens de slaap optre-
den . De duur bedraagt enige tientallen minuten . De situationele paniekaanval wordt uitgelokt 
wanneer iemand met een voor hem bekende fobische situatie wordt geconfronteerd. De duur 
bedraagt de duur van de confrontatie met de fobische situatie . 
Vermijdingsgedrag is gedrag dat juist voorkomt dat de patiënt wordt geconfronteerd met de 

Iemand met een fobie kan ook actief vermij-
dingsgedrag vertonen . Hij voert dan actieve 
handelingen uit om confrontatie met de 
gevreesde angstprikkel te voorkomen , zoals 
geruststelling vragen aan de partner als iemand 
bij het optreden van een paniekaanval vrees 
heeft een hartinfarct te hebben doorgemaakt 
('Zie ik er nog gezond uit?'). 

gevreesde angstsituatie . We onderscheiden passief 
en actief vermijdingsgedrag en een subtiele vorm van 
actieve vermijding die veiligheidsgedrag genoemd 
wordt. Zo hebben sommige patiënten als veiligheids-
gedrag altijd kalmerende medicijnen bij zich of twee 
mobiele telefoons, voor als de ene het niet doet. Bij 
passief vermijdingsgedrag gaat de patiënt de fobische 
situatie uit de weg, zodat er geen confrontatie met de 
gevreesde prikkel ontstaat en een vreesreactie uitblijft , 
zoals bij vrees hiervoor sociale situaties vermijden door 

geen koffie met collega's te gaan drinken. 
Tot slot komen de coverte cognitieve vermijding en de interoceptieve vermijding voor. Bij 
coverte cognitieve vermijding zoekt de patiënt in gedachten afleiding van de fobische situatie 
waarin hij zich bevindt, zodat de angst onder controle blijft, terwijl iemand bij interoceptieve 
vermijding geen sport of inspannende activiteiten meer durft uit te voeren die gepaard gaan 
met lichamelijk sensaties , omdat hij bang is dat deze een teken zijn van onheil (bijvoorbeeld 
hartinfarct, doodgaan). 

2.1 Paniekaanval 
Minstens ro% van de algemene bevolking maakt ooit in zijn leven een paniekaanval door. Deze 
mensen ontwikkelen lang niet allemaal een paniekstoornis. Het doormaken van een of meer 
paniekaanvallen zonder een volledige paniekstoornis is een risicofactor voor het later ontwik-
kelen van een paniekstoornis , een andere angststoornis , of ook een depressieve stoornis , een 
somatisch-symptoomstoornis of verwante stoornis , of een alcohol- en drugsverslaving . Het is 
onduidelijk wat de factoren zijn waardoor mensen die een paniekaanval doormaken , later een 
paniekstoornis ontwikkelen. 
Niet alleen bij angststoornissen , maar ook bij veel andere psychiatrische stoornissen kunnen 
paniekaanvallen optreden. Het is klinisch zinvol om in de diagnostiek aan het bestaan van 
comorbide paniekaanvallen aandacht te besteden omdat paniekaanvallen gevolgen , beloop en 
behandeling van vrijwel alle psychiatrische stoornissen negatief beïnvloeden. 

2.2 Paniekstoornis 
Je spreekt van een paniekstoornis wanneer onverwachte paniekaanvallen zich blijven herhalen 
en wanneer er ongerustheid ontstaat over een mogelijke nieuwe aanval. Veel patiënten bezoe-
ken een spoedeisende-eerstehulpafdeling (sEH) bij of na een eerste aanval omdat ze bang zijn 
een hartinfarct te hebben doorgemaakt. Bij onderzoek wordt geen lichamelijke oorzaak voor de 
klachten gevonden. Geleidelijk aan blijven deze patiënten ongerust dat ze een nieuwe aanval 
krijgen. Dit wordt anticipatieangst genoemd . Daardoor wordt bijvoorbeeld lichamelijke inspan-
ning vermeden , zoals het beoefenen van een sport , uit vrees dat het lichaam een dergelijke 
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Kader 11.2 Criteria voor de paniekaanval (naar de DSM-5) 
Een plotselinge golf van intense angst of intens onbehagen die binnen enkele minuten een piek bereikt, 
en die gepaard gaat met vier (of meer) van de volgende symptomen. 
- Cardiopulmonale symptomen: 

hartkloppingen, bonzend hart of versnelde hartslag ; 
2 pijn of een onaangenaam gevoel op de borst; 
3 gevoelens van ademnood of verstikking; 
4 het gevoel naar adem te snakken. 

- Autonome symptomen: 
S transpireren; 
6 koude rillingen of opvliegers. 

- Gastro-intestinale symptomen: 
7 misselijkheid of maag- en/of buikklachten . 

- Neurologische symptomen: 
8 trillen of beven; 
9 paresthesieën (verdoofd of tintelend gevoel); 
10 een gevoel van duizeligheid , onvastheid, licht in het hoofd zijn of flauwvallen. 

- Psychiatrische symptomen: 
11 derealisatie (gevoelens van onwerkelijkheid) of depersonalisatie (het gevoel van zichzelf 

vervreemd te zijn); 
12 de vrees om de zelfbeheersing te verliezen of 'gek te worden' ; 
13 de vrees om dood te gaan. 

krachtsinspanning niet meer kan verdragen. De frequentie en de ernst van de paniekaanvallen 
wisselen sterk tussen personen . Paniekaanvallen kunnen ook tijdens de slaap optreden. 
Als gevolg van onzekerheid en angst voor een nieuwe paniekaanval in situaties waarin er geen 
hulp aanwezig is of waaruit de patiënt niet gemakkelijk of zonder schaamte weg kan komen , 
kan iemand agorafobisch vermijdingsgedrag ontwikkelen . Dit gebeurt vaker bij vrouwen dan 
bij mannen: de vrouw-manverdeling van de paniekstoornis is namelijk 1,3:r en bij de paniek-
stoornis met comorbide agorafobie 4 :r. Soms is een patiënt al na één paniekaanval ernstig ago-
rafobisch, soms ontwikkelt een agorafobie zich geleidelijker. We spreken dan van een paniek-
stoornis en comorbide agorafobie . 

Kader 11.3 Criteria voor de paniekstoornis (naar de DSM-5) 
A Recidiverende, onverwachte paniekaanvallen. 
B Minstens een van de aanvallen is gevolgd door een maand (of langer) een of beide van de vol-

gende kenmerken: 
- persisterend (e) bezig zijn met of bezorgdheid over nieuwe paniekaanvallen of de gevolgen daar-

van (bijvoorbeeld verlies van zelfbeheersing, een hartaanval krijgen, 'gek worden'); 
- een significante, maladaptieve gedragsverandering in samenhang met de aanvallen (bijvoorbeeld 

gedrag bedoeld om een nieuwe aanval te voorkomen, zoals vermijding van lichamelijke inspan-
ning, of onbekende situaties) . 
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2.3 Agorafobie 
Patiënten met agorafobie (agora= plein,Job os = vrees) vermijden plaatsen of situaties vanwaar-
uit vluchten onmogelijk of moeilijk is, waarin ze zich schamen , of waarbij geen hulp voorhan-
den is . Ze zijn bang om in die situaties een paniekaanval te krijgen , of voelen zich onzeker 
en angstig door paniekachtige symptomen , zoals de vrees om op onverwachte momenten te 
moeten urineren en geen controle over de blaas te hebben , of op onverwachte momenten bang 
zijn om te moeten overgeven of diarree te krijgen . Plaatsen en situaties die dikwijls vermeden 
worden, zijn: supermarkten , warenhuizen , openbaar vervoer, wachten in een rij bij een kassa of 
loket, restaurants, bioscoop, liften, ver van huis gaan , alleen thuis zijn . In aanwezigheid van een 
vertrouwd persoon durft een patiënt zo'n situatie vaak wel aan te gaan . De ernst van de agorafo-
bie kan wisselen : sommige patiënten raken volledig aan huis gebonden en worden voor begelei-
ding geheel afhankelijk van hun partner . Dit kan leiden tot relatieproblemen. Andere patiënten 
vermijden slechts enkele situaties . De patiënten vertonen nog wel eens veiligheidsgedrag . 

Kader 11.4 Criteria voor agorafobie (naar de DSM-5) 
A Duidelij ke angst of vrees voo r twee of meer van de vo lgende vijf situ at ies. 

Gebrui kmaken van (openbaar) vervoer (zoals auto, bus, t rein, schip, vliegt uig) . 
2 Zich in een openbare ruimt e bevind en (zoals parkeerplaatsen, marktpl einen, bruggen) . 
3 Zich in een afgesloten ruimt e bevind en (zoals winke ls, th eaters, biosco pen) . 
4 In de rij staan of zich in menigten bevinden. 
5 Alleen buit enshu is zij n. 

B De betrok kene vreest of vermijdt deze situ ati es vanwege de gedachte dat ontsnappen mo eil ijk 
zal zijn of dat hulp niet beschikbaar zal zijn wan neer zich panieksympt omen of andere mach-
teloos makende of gênante sympt omen zouden ontwik kelen (zoals de angst om te val len bij 
ouderen, angst voo r incont inentie) . 

C De agorafobi sche situ at ies roepen bijn a alt ijd angst of vrees op . 
D De agorafobi sche situ at ies worden bewust vermed en, vereisen de aanwezig heid van een bege-

leidend persoon , of worden slechts verdr agen met int ense angst of vrees. 
E De angst of vrees is buit en proportie ten opzichte van het werkelijke gevaar dat de agorafobi-

sche situ at ie met zich meebrengt , de sociaal-culturele context in acht genomen. 
F De angst , vrees of vermijd ing is persistere nd en duurt meestal zes maanden of langer. 

2.4 Sociale-angststoornis (sociale fobie) 
Bij de sociale-angststoornis is er sprake van een extreme angst en vrees voor sociale situaties 
waarin de patiënt bevreesd is zichze lf belachelijk te zullen maken , kritiek van anderen te krij-
gen , of niet goed aan de eisen te kunnen voldoen die de situatie stelt. Hij is bang te gaan blozen, 
trillen of transpireren en dat anderen dit kunnen zien en daar een negatief oordeel over kunnen 
hebben. De angst kan de vorm van een paniekaanva l aannemen. 
Veelvoorkomende situaties die worden vermeden of doorstaan met intense angst zijn : spre-
ken in het openbaar, deelnemen aan een groepsactiviteit, op visite gaan, feesten bezoeken , een 
gesprek aangaan, iets inschenken of schrijven terwijl anderen toekijken, iets eten of drinken in 
gezelschap van anderen , een kleine winke l bezoeken waar de bestelling moet worden geme ld 
aan het winkelpersoneel, voor zichzelf opkomen , solliciter en , en openbare wc's bezoeken (de 
vrees dat andere bezoekers geluid horen bij urineren of defeceren) . Vaak wordt gebruikgemaakt 
van veiligheidsg edrag : de patiënt gedraagt zich bijvoorbeeld op een feestje zo onopvallend 
mogelijk of verbergt het blozen met een dikke laag mak e-up. Veel patiënten gebruiken alcohol 



om zich moed in te drinken voorafgaand aan een sociale 
situatie. Anticiperend op sociale situaties kunnen pati-
enten erg gespannen zijn en slecht slapen. Wanneer er 
alleen sprake is van een sociale-angststoornis die zich 
uit bij prestaties in het openbaar, specificeert men met 
de term 'podiumvrees'. 

r 
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Ook beroemde musici en andere 
podiumartiesten kunnen hier veel last van 
hebben, ook al zie je dat niet aan hen. 

Kader 11.5 Criteria voor de sociale-angststoornis (naar de DSM-5) 
A Duidelijke angst of vrees voor een of meer sociale situaties waarin de betrokkene wordt bloot-

gesteld aan mogelijke kritische beoordeling door anderen . Voorbeelden zijn sociale interacties (bij-
voorbeeld een gesprek voeren , onbekende mensen ontmoeten). geobserveerd worden (bijvoorbeeld 
eten of drinken). en een prestatie leveren in het bijzijn van anderen (bijvoorbeeld een toespraak 
houden). 

B De betrokkene vreest dat hij zich zodanig zal gedragen of in zo'n mate angstverschijnselen zal 
vertonen dat anderen hierover negatief zullen oordelen (omdat het vernederend of gênant is, of 
tot afwijzing zal leiden, of aanstoot zal geven bij anderen). 

C De sociale situaties roepen bijna altijd angst of vrees op. 
D De sociale situaties worden bewust vermeden, of alleen verdragen met intense angst of vrees. 
E De angst of vrees is buiten proportie ten opzichte van het werkelijke gevaar dat de sociale situa-

tie met zich meebrengt, de sociaal-culturele context in acht genomen. 
F De angst , vrees of vermijding is persisterend en duurt meestal zes maanden of langer. 

2.5 Specifieke fobie 
De specifieke fobie kenmerkt zich door een aanhoudende vrees voor en vermijding van bepaalde 
situaties. In de groep mensen met een specifieke fobie worden gemiddeld twee soorten situ-
aties per persoon gevreesd . Meestal worden deze situaties vermeden . Bij confrontatie met de 
fobische stimulus ontstaat een paniekaanval, die vaak duurt tot de stimulus voorbij is. Een 
opvallend verschil met de paniekstoornis of gegeneraliseerde-angststoornis is dat de lichame-
lijke sensaties die optreden bij een aanval, door de patiënt nooit geattribueerd worden aan een 
onderliggende lichamelijke aandoening: de patiënt weet namelijk dat hij fobisch is , waarvoor 
hij angstig is, en wat hij vermijdt. 
De fobische situaties worden gespecificeerd door de situaties of objecten waarvoor de patiënt 
bang is. Bij het diertype betreft de vrees dieren zoals honden, katten , muizen en insecten. Bij 
het natuurlijke-omgevingstype is de patiënt bevreesd voor het ontstaan van onweer of storm , 
voor grote hoogten of water. Bij bloed-injecties-verwonding is de persoon bevreesd voor bloed 
en wonden zien, of voor medische ingrepen ondergaan, terwijl hij bij de situationele specifieke 
fobie een vrees heeft voor autorijden , bruggen , tunnels , vliegen , liften en/ of afgesloten ruim-
ten. Tot slot is er nog een restcategorie, waartoe de slikfobie en de braakfobie behoren . Bij de 
slikfobie durft de persoon bijvoorbeeld niet hard voedsel door te slikken ; de braakfobie wordt 
gekenmerkt door vrees om te gaan braken. 
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Kader 11.6 Criteria voor de specifieke fobie (naar de DSM-5) 
A Duidelijke angst of vrees voor een specifiek object of een specifieke situatie (zoals vliegen, hoogten, 

dieren, een injectie krijgen, bloed zien). 
B Het object van de fobie of de fobische s ituatie roept bijna altijd onmiddellijke angst of vrees op . 
C Het object van de fobie of de fobische situatie wordt bewust vermeden, of alleen verdragen met 

intense angst of vrees. 
D De angst of vrees is buiten proportie ten opzichte van het werkelijke gevaar dat het specifieke 

object of de specifieke situatie met zich meebrengt, de sociaal-culturele context in acht geno-
men . 

E De angst, vrees of vermijding is persisterend en duurt meestal zes maanden of langer. 

2.6 Gegeneraliseerde-angststoornis 
Patiënten met een gegeneraliseerde-angststoornis (GAS) piekeren en tobben veel over verschil-
lende gevaren en problemen die kunnen optreden. Daarbij zijn ze ook nog bang deze gevaren 

r-------------------... en problemen niet goed te kunnen hanteren . Ze onder-

\. 

Kenmerkend is dat de zorgen verschi llende 
levensgebieden betreffen. 

schatten daarbij hun eigen vermogens en capacitei-
ten . Bekende thema's waar patiënten zich zorgen over 
maken zijn: hun eigen gezondheid of die van hun kin-

deren en partner, huisvesting en financiën, verlies van werk, en het niet aankunnen van allerlei 
dagelijkse beslommeringen. 
Een reële basis voor deze zorgen ontbreekt. Zij kunnen hun zorgen niet van zich afzetten , waar-
door een gevoel van onbeheersbaarheid over het piekeren ontstaat. Het piekeren kan 's nachts 
doorgaan, als gevolg waarvan zich slaapproblemen kunnen ontwikkelen. 
Bij veel patiënten bestaat het idee dat ze door te tobben en te piekeren op het ergste voorbereid 
zijn en daardoor beter met toekomstige problemen om zouden kunnen gaan. Dit wordt ook wel 
een positieve metacognitie genoemd (een metacognitie is een gedachte over de eigen gedach-
ten) . Aan de andere kant gaan ook veel patiënten met een gegeneraliseerde-angststoornis pie-
keren over het piekeren. Ze maken zich er zorgen over dat ze misschien gek worden van het 
piekeren, dat hun gepieker niet normaal is, dat ze er geen controle over hebben en dat ze niet 
meer kunnen functioneren. Dit wordt dan een negatieve metacognitie genoemd . 
Patiënten met een gegeneraliseerde-angststoornis voelen zich rusteloos, opgejaagd, gespan-
nen en nerveus . Naast chronische zorgen en angsten bestaan begeleidende klachten zoals 
vermoeidheid , prikkelbaarheid, concentratieproblemen, spierpijnen, een droge mond , misse-
lijkheid , hartkloppingen, duizeligheid , slikklachten, diarree, overmatig zweten , en wazig zien . 
De ernst van de klachten kan in de loop van de tijd wisselen. Vaak hebben patiënten met een 

------------------.._ gegeneraliseerde-angststoornis het gevoel dat ze op hun 

\. 

Een vermijdingsstrategie om piekeren te voor-
komen kan zijn te zorgen voor een over laden 
dagprogramma, zodat er geen tijd overblijft om 
te piekeren. Het gevolg hiervan is wel dat de 
patiënt uitgeput raakt. Ter gerustste ll ing con-
tro leren patiënten geregeld waar hun partner 
en kinderen verblijven , door ze bijvoorbeeld op 
hun werk of bij vriendjes op te bellen. 

tenen moeten lopen om aan de eisen van het dagelijks 
leven te voldoen en daardoor vertonen ze verschillende 
vormen van vermijdingsgedrag . Zo kunnen ze activi-
teiten vermijden die zij ervaren als een extra belasting , 
bijvoorbeeld afspraken hebben met anderen , of de tele-
foon beantwoorden , omdat ze bang zijn dat ze de ander 
niet adequaat te woord kunnen staan. 
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Kader 11.7 Criteria voor de gegeneraliseerde-angststoornis (naar de DSM-5) 
A Excessieve angst en bezorgdheid (bange voorgevoelens), die gedurende minstens zes maanden 

vaker wel dan niet aanwezig zijn, en betrekking hebben op een aantal gebeurtenissen of activiteiten 
(zoals de prestaties op het werk of op school). 

B De betrokkene vindt het moeilijk om de bezorgdheid onder controle te houden . 
C De angst en bezorgdheid gaan gepaard met drie (of meer) van de volgende zes symptomen: 

- rusteloosheid; 
- snel vermoeid raken; 
- moeite met zich concentreren; 
- prikkelbaarheid ; 
- spierspanning ; 
- slaapstoornis . 

3 Ontwikkeling, beloop en gevolgen 

Angststoornissen debuteren in de kindertijd (specifieke fobie), in de puberteit (sociale- angst-
stoornis en gegeneraliseerde-angststoornis) en in de vroege volwassenheid (paniekstoornis en 
agorafobie) . Meestal ontstaan deze syndromen sluipend na een exces aan stressvolle levensge-
beurtenissen (zie paragraaf 7, Etiopathogenese) maar ze kunnen ook 'zomaar' beginnen , zon-
der duidelijke uitlokkende factoren . 
Premorbide is er vaak sprake van een internaliserend temperament (zie paragraaf 7). De sen-
sitiviteit en specificiteit van deze risicofactoren zijn overigens laag: veel mensen die als kind 
introvert waren , ontwikkelen later geen angststoornis. Bij patiënten bij wie angstklachten zich 
voor de volwassenheid ontwikkelen , wordt de persoonlijkheidsontwikkeling begrijpelijkerwijs 
vaak door deze angsten beïnvloed . Er kan dan een comorbide persoonlijkheidsstoornis ontstaan 
met afhankelijke, vermijdende en/of dwangmatige kenmerken. 
Het beloop van angststoornissen is wisselend: er zijn patiënten die na een eerste episode , spon-
taan of na behandeling, geheel herstellen en nooit meer last zullen krijgen van angstklachten . 
Maar het beloop kan ook infaust zijn bij een klein aantal patiënten . Een klassiek begin is dat 
met lichte klachten die passen bij een internaliserend temperament. De eerste episode van de 
angststoornis ontstaat dan vaak in de puberteit of vroege volwassenheid. 
Hoewel angststoornissen onbehandeld chronische aandoeningen zijn , herstellen bij een evi-
dence-base d behandeling de klachten bij driekwart van de patiënten vrijwel volledig. Maar ook 
bij succesvol behandelde patiënten kan na verloop van tijd terugval optreden. Na enige jaren 
treedt spontaan , of na een stresserende levensgebeurtenis , een recidief op, waarbij de sympto-
men ernstiger en uitgebreider kunnen zijn dan in de eerste episode. Er ontstaan nu bijvoor-
beeld twee of drie angststoornissen tegelijk. Deze tweede episode is vaak moeilijker te behande -
len . Soms reageren pati ënten niet meer op een eerder nog wel effectief antidepressivum . Later 
in het verloop van de aandoening ontstaat vaak comorbiditeit in de vorm van een comorbide 
depressieve episode. Nog later kunnen de klachten gecompliceerd worden door een stoornis in 
het gebruik van een middel en volledige therapieresistentie. 
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4 Diagnostiek 

De meeste patiënten met een angststoornis presenteren zich bij de huisarts, op de spoedeisen-
de-eerstehulpafdeling (sm), of bij een reguliere polikliniek in een algemeen ziekenhuis met 
bijbehorende lichamelijke klachten . Deze somatische symptomen zullen de arts er vaak toe 
brengen te zoeken naar een somatische aandoening, terwijl de psychiatrische stoornis verder 
onbesproken blijft. Wanneer somatische oorzaken niet waarschijnlijk zijn en er significante 
angstsymptomen bestaan, zal de diagnostiek van angststoornissen verder plaatsvinden op 
grond van de anamnese. 
In kader rr.8 staan enige anamnesevragen om te differentiëren tussen de verschillende typen 
angststoornissen . De differentiatie vindt plaats aan de hand van het al dan niet optreden van 
paniekaanvallen en , als er sprake is van deze aanvallen, de situaties waarin ze optreden. De 
paniekstoornis wordt alleen gediagnosticeerd als er sprake is van onverwachte paniekaanvallen . 
Bij de sociale-angststoornis ontstaan paniekaanvallen alleen in sociale situaties, en bij de speci-
fieke fobie alleen in de fobische situatie, bijvoorbeeld in aanwezigheid van dieren of in een lift. 
De gegeneraliseerde-angststoornis geeft geen paniekaanvallen , maar een continue angst. 

Kader 11.8 Differentiatie van angststoornissen onderling 
- Duur en het beloop van de klachten (continu of aanvallen) 
- Duur en frequentie van eventuele aanvallen 
- Ernst van de klachten, de mate van subjectieve lijdensdruk 
- Begeleidende symptomen: hartkloppingen, transpireren, trillen, benauwdheid, pijnklachten, maag-

klachten, tintelingen, dove gevoelens, warmte- of koudesensaties, derealisatie- of depersonalisatie-
gevoelens, rusteloosheid, snel vermoeid zijn, concentratieproblemen, prikkelbaarheid, slaapproble-
men 

- Focus van de angst: controleverlies, gek worden of doodgaan (paniekstoornis), hulpeloosheid in 
geval van onwel worden (agorafobie), specifieke objecten of situaties (specifieke fobie), negatieve 
beoordeling door anderen (sociale fobie), alle mogelijke narigheid die het leven kan vergezellen 
(gegenera I iseerde-angststoorn is) 

- (De volgende stoornissen vallen volgens de DSM-5 niet onder de angststoornissen .) Herbelevingen 
van een psychotraumatische gebeurtenis (posttraumatische-stressstoornis), een ernstige lichame-
lijke ziekte (ziekteangst) of dwanggedachten of -handelingen (obsessieve-compulsieve stoornis) 

- Invloed van de klachten op het sociale en beroepsmatige functioneren, zoals het vermijden van 
bepaalde situaties of activiteiten 

Omdat angststoornissen samengaan met veel somatische klachten, kan het in de eerste lijn en 
in een algemeen ziekenhuis moeilijk zijn om de stoornis vast te stellen. Ook kan door comor-
biditeit met depressiviteit en stoornissen in het gebruik van een middel het zicht op angststoor-
nissen bemoeilijkt worden . 
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5 Differentiële diagnostiek 

Wanneer er aan een van de besproken angststoornissen wordt gedacht, moet in eerste instantie 
worden uitgesloten dat er sprake is van een angststoornis door een somatische aandoening of 
een angststoornis door middelengebruik. Het gebruik van allerlei psychoactieve stoffen, zowel 
drugs als (psycho)farmaca , kan leiden tot angstklachten. Niet alleen het gebruik van of intoxica-
tie door een middel , maar ook onttrekking van diverse middelen kan angsten veroorzaken. Bij 
plotseling onttrekken van bijvoorbeeld anxiolytica, hypnotica , sedativa en antidepressiva is dit 
beeld beschreven. Hetzelfde geldt voor plotseling onttrekken van nicotine. De behandeling van 
een angststoornis door een middel bestaat uit afbouwen en staken van het middel. Wanneer de 
angststoornis ontstaat ten gevolge van onttrekking , is het devies af te wachten, zo nodig onder-
steund door symptoombestrijding , of door het middel langzamer af te bouwen , zodat geen 
onttrekkingss ymptomen ontstaan . Ondersteunende farmacotherapie bestaat uit een benzodia-
zepine , dat na enige tijd ook weer gestaakt kan worden . 

Kader 11.9 Criteria voor de angststoornis door een middel/medicatie (naar de DSM-5) 
A Paniekaanvallen of angst staan in het klinische beeld op de voorgrond. 
B Er zijn aanwijzingen vanuit anamnese , lichamelijk onderzoek en/of laboratoriumuitslagen voor 

zowel (1) als (2): 
De in criterium A genoemde symptomen zijn ontstaan tijdens afkort na de intoxicatie door of 
onttrekking van een middel, of na blootstelling aan een geneesmiddel. 

2 Van het betreffende (genees)middel is bekend dat het de in criterium A genoemde symptomen 
kan veroorzaken. 

Tabel 11.1 (Genees)middelen die angstsymptomen en -stoornissen kunnen veroorzaken 

Situatie Soort middel Stof 
Gebruik en Alcohol en drug s - Alcohol 

intoxicatie - Amfet aminen 
- Cafeïne 

- Cannabis 
- Cocaïne 
- GHB 

- Paddo's 

Onttrekking Alcohol en drugs - Alcohol 

- Cocaïne 
- Nicotine 

- Opioïden 

Geneesmiddelen - Benzodiazepinen 

Toxische stoffen - Koold ioxide 

- Koolmono xide 

- Insectic iden 

GHB: gammahydroxybote rzuur 
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Vrijwel alle angststoornissen kunnen veroorzaakt worden door somatische ziekten. Deze groep 
angststoornissen wordt primair behandel d door de somatische aandoening te behandelen , of 
de behandeling ervan te optimaliseren . In de mee ste gevallen zal bij verbetering van de soma-
tische toestand de angst verdwijnen . Wanneer dit niet het geval is, veran dert de classificatie 
van bijvoorbeeld 'paniekaanvallen veroorzaakt door hyperth yreoïdie ' in 'paniekstoornis ' . Deze 
klachten worden dan behandeld zoals besproken bij de pani ekstoornis (paragraaf 2.2). 

Kader 11.10 Criteria voor de angststoornis door een somatische aandoening (naar de DSM-5) 
A Paniekaanvallen of angst staan in het kli nische beeld op de voorg rond. 
B Er zijn aanwijzinge n vanuit anamnese, lichamelijk on derzoek en/of laboratoriumui tslagen dat 

de symptomen het directe pathofysiolog ische gevolg zijn van een soma t ische aandoen ing. 

Tabel 11.2 Somatische aandoeningen die angstsymptomen en -stoornissen kunnen 
veroorzaken 

Gebied Somatische aandoeningen 
Centrale zenuwstelsel 

Hormonale aandoeningen 

Cardiovasculaire aandoeningen 

Tractus respiratorius 

Stofwi sselingsaandoeningen 

Epilepsie 

Hersentumor 

Postcontusioneel syndroom 

Postencefalitis 

Vestibulaire disfunctie 

Ziekte van Huntington 

Ziekte van Parkinson 

Bijnier di sfunctie 

Feochromocytoom 

Hyperparathyreoïdie 

Hypofyseaandoeningen 

Sch i Id ki iersym ptomen 

Aritmie 

Coronair lijden 

Hartfalen 

Hypovolemie 

Astma en COPD 

Hyperventi latie 

Hypoxie 

Longembo lie 

Pneumothorax 

Acidose 

Acute intermitterende porfyrie 

Als er geen somatische oorzaken bestaan voor de angststoornis en er geen psychoactieve stoffen 
verantwoorde lijk zijn voor de angstklachten , wordt er verder gedifferentieerd van welke angst -
stoornis er sprak e is. 
Twee andere groepen psychiatrische stoornissen die vaak gepaard gaan met angstklachten, zijn 
de groep van de obsessieve-compulsieve stoornissen (ocs) en de groep psychotrauma- en stres-
sorgere lateerde stoornissen (onder andere de posttraumatische-stressstoornis : rTss). Bij obses -



sieve-compulsieve en verwante stoornissen kan welis-
waar angst op de voorgrond staan , maar is het thema 
bijvoorbeeld besmetting en bestaan er obsessies en/of 
compulsies. Iets soortgelijks geldt voor de groep psy-
chotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen: hier 
is de angst gerelateerd aan een specifiek doorgemaakt 
psychotrauma en bestaan er tevens begeleidende symp-
tomen van bijvoorbeeld herbeleving. 
Verder moeten de persoonlijkheidsstoornissen ge-
noemd worden, en vooral die uit cluster C (de vermij-
dende-, de afhankelijke- en de dwangmatige-persoon-
lijkheidsstoornis , zie hoofdstuk 22, paragraaf 2 .1) . 
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Het onderscheid met een depressieve stoornis 
kan moeilijk zijn wanneer er zowel een angst-
stoornis als een depressieve stoornis aanwe-
zig is. Daarbij komt dat in het kader van een 
depressieve stoornis ook angstklachten, pieke-
ren, het zich zorgen maken over lichamelijke 
ziekten, en somatische angstsymptomen kun-
nen voorkomen. Onderscheidend is dat bij een 
depressieve stoornis de stemmingsverlaging en 
de anhedonie meer op de voorgrond staan dan 
de angst. 

Omdat angststoornissen onbehandeld een chronisch beloop hebben, kunnen de angstklachten 
het karakter krijgen van een persoonlijkheidsprobleem . Het onderscheid wordt gemaakt op 
basis van de ontstaansleeftijd van de angststoornis. De piekprevalentie ligt in het algemeen later 
dan de ontstaansleeftijd van een persoonlijkheidsstoornis . Omdat bijvoorbeeld de sociale-angst-
stoornis en de gegeneraliseerde-angststoornis in de kindertijd of in de puberteit voor het eerst 
klachten geven , is een onderscheid met bijvoorbeeld de vermijdende-persoonlijkheidsstoornis 
moeilijk, en in de klinische praktijk soms niet mogelijk. 
Tot slot kunnen angstsymptomen ook voorkomen als klacht of verschijnsel bij een aantal andere 
psychiatrische aandoeningen , zoals psychosespectrumstoornissen, delirium en eetstoornissen. 
Maar bij die stoornissen staan andere symptomen meer op de voorgrond (bijvoorbeeld halluci-
naties , verstoorde lichaamsbeleving, wanen). 
In de eerste lijn ontstaan na een stresserende gebeurtenis soms angstklachten die niet passen 
binnen een van de genoemde beelden, maar toch te ernstig zijn vergeleken met wat verwacht 
kon worden bij blootstelling aan de stressor. Er kan in deze gevallen sprake zijn van een aan-
passingsstoornis met angst. Wanneer de aanpassingsstoornis langer dan zes maanden blijft 
bestaan, moet je opnieuw een angststoornis overwegen. 

6 Epidemiologie 

Angststoornissen hebben een levensprevalentie van 19%, bij een totale psychiatrische mor-
biditeit van circa 30%. Angststoornissen komen bij vrouwen vaker voor dan bij mannen . De 
zesmaandenpiekprevalentie valt in de leeftijdsgroep van 25 tot 44 jaar. Dat wil niet zeggen dat er 
op lagere leeftijd geen angststoornissen kunnen voorkomen. Vooral de sociale-angststoornis , de 
specifieke fobie en de gegeneraliseerde-angststoornis (GAS) debuteren eerder . Aangezien angst-
stoornissen chronische aandoeningen zijn, komen deze stoornissen ook bij ouderen frequent 
voor. Tabel 11.3 bevat epidemiologische cijfers voor Nederland. Hierbij betekent bijvoorbeeld 
een zesmaandenprevalentie van 7,1 voor een specifieke fobie dat wanneer over de 6 maanden 
vanaf het meetmoment teruggekeken is, 7,1% van de ondervraagde mensen voldoet aan de 
DSM-criteria voor een specifieke fobie. 
Angststoornissen worden frequent samen gezien met stemmingsstoornissen en stoornissen 
in het gebruik van een middel. Vooral alcohol en benzodiazepinen worden gebruikt om angst-
klachten te minderen . De comorbiditeit met de persoonlijkheidsstoornissen is bij patiënten met 
angststoornissen aanzienlijk , vooral persoonlijkheidsstoornissen van het C-cluster. 
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Tabel 11.3 De prevalentie van angststoornissen 

Soort prevalentie Totaal Paniekstoornis met Specifieke fobie Sociale- Gegeneraliseerde-
of zonder fobie angststoornis angststoornis 

Een maand 9,7 (0,4) 1,5 (0,1) 5,5 (0,3) 3,7 (0,2) o,8 (0,1) 
Zes maanden 12,4 (0,4) 2,2 (0,2) 7,1 (0,3) 4,8 (0,3) 1,2 (0,1) 
Gehele leven 19,3 (0,5) 3,8 02,% 10, l (0,4) 7,8 (0,3) 2,3 (0,2) 

SE: standard error (standaardfout) 

Bron : Nederlandse prevalentiegege vens verkregen uit het N EM ES IS-onderzoek volgens DSM -111-R-criteria 

7 Etiopathogenese 

7.1 Neurobiologische correlaten 
Familieonderzoek heeft aangetoond dat verwanten van patiënten met een angststoornis een 
grotere kans hebben om zelf ook aan deze aandoening te lijden . De percentages genetische 
invloeden op het ontstaan van angststoornissen liggen rond de 40% . Dat betekent dat omge-
vingsfactoren ook een belangrijke invloed hebben op de etiologie. Angststoornissen en de 
depressieve stoornis hebben overlappende genetische risicofactoren. Additionele genetische 
factoren zouden vervolgens bepalen of iemand een angststoornis of depressieve stoornis ont-
wikkelt. Genoombreed onderzoek (genome wide association studies: cwAs) heeft bij de angststoor-
nissen tot nu toe geen bruikbare resultaten opgeleverd. 
De bij depressiviteit en angst overlappende risicofactor is vermoedelijk een internaliserend 
temperament, ook wel neuroticisme genoemd. Verschillend onderzoek gebruikt uiteenlopende 
namen voor dit internaliserende temperament, afhankelijk van de eigenschap die je wilt 
benadrukken . Zo spreek je ook wel van een geremd temperament en worden dan de termen 
harm-avoidance en gedragsinhibitie gebruikt. Hieronder versta je het met angst en teruggetrok-
kenheid reageren op nieuwe gebeurtenissen en onbekende situaties. Een ander synoniem voor 
neuroticisme is angstgevoeligheid , waarmee men bedoelt: de neiging om angstsymptomen als 
schadelijk of catastrofaal te interpreteren. 
Opvallend is dat veel situaties die een schrikreflex of vreesreactie uitlokken, aangeboren zijn. 
Deze situaties , zoals zich bevinden in nauwe ruimten, op open vlakten , bij insecten, slangen, 
of vreemde gezichten , zijn potentieel gevaarlijk en dus, evolutionair gezien, belangrijk voor het 
overleven van het individu. Je spreekt van de preparedness-theorie. Het is plausibel dat deze situ-
aties door natuurlijke selectie een genetische verankering gekregen hebben in onze evolutie. 
Het verklaart ook dat we voor deze situaties gemakkelijker angstig en fobisch worden dan voor 
hedendaagse potentieel meer gevaarlijke situaties (auto's, gas, elektriciteit) en dat fobieën bij 
mensen minder goed door extinctie uitdoven dan bij proefdieren die in een experiment klassiek 
geconditioneerd zijn . 

Hersen vrees systeem 
Bij patiënten met angststoornissen heeft neurobiologisch onderzoek uitgewezen dat er sprake 
is van een overactief hersenvreescircuit. Dit circuit is een netwerk van hersengebieden die 
betrokken zijn bij het ervaren en verwerken van een angstprikkel. Dit netwerk genereert de op 
de angstprikkel volgende angstreactie of schrikreflex, waardoor de betrokken persoon zich opti-
maal kan voorbereiden om te vechten , te vluchten of te verstarren (fight:flightjreeze). 
Sensorische informatie zoals het zien, ruiken , horen , voelen en proeven van mogelijk gevaar, 
genereert een angstrespons via het hersenvreescircuit (zie voor uitleg hoofdstuk 3.3, paragraaf 
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9). Deze angstrespons loopt via twee routes binnen het limbische systeem: een directe, snelle 
route (via de thalamus en de amygdala) en een indirecte, iets langzamer route (via de sensori-
sche cortex en de amygdala). 
De amygdala stuurt via de hersenstam een autonome respons aan: de ademhaling wordt sneller 
en de hartslag gaat omhoog. Ook wordt via de periaqueductale grijze stof de .freezing-reactie 
gestart, via het ventrale striatum vermijdingsgedrag, en via de hypothalamus een verhoging van 
de bloeddruk en de afgifte van stresshormonen via activiteit van de hypothalamus-hypofyse-bij-
nieras (HPA-as: hypothalamic-pituitary-adrenal axis). 
Naast deze autonome en motorische reacties zijn er ook emotionele responsen , namelijk gevoe-
lens van angst en bedreiging. Ook hierbij speelt de amygdala een centrale rol. De amydala geeft 
een emotionele waarde aan wat via de cortex aan informatie binnenkomt. Tot slot is de hippo-
campus van belang, omdat daar het geheugen gelokaliseerd is: eerdere ervaringen met angstsi-
tuaties bepalen immers mede hoe deze situatie opnieuw ingeschat wordt en hoe iemand erop 
zal reageren. De diverse kerngebieden in het hersenvreescircuit hebben zowel stimulerende als 
inhiberende verbindingen met elkaar. Hierdoor kan een angstreactie ook weer uitdoven. 
Bij angststoornissen is opvallend dat de frontostriatale circuits te weinig actief zijn terwijl de 
amygdala juist overactief is, waardoor er op diverse niveaus in het hersenvreescircuit een dis ba-
lans ontstaat. Wanneer je patiënten succesvol behandelt met psychofarmaca of met cognitieve 
gedragstherapie , normaliseert de abnormale activiteit binnen dit hersenvreescircuit , parallel 
aan de afnamen van de angstsymptomen. 

Neurotransmittersystemen 
De neurotransmittersystemen die betrokken zijn in het hersenvreessysteem , zijn die waarbij 
serotonine, GABA (gamma-aminoboterzuur) en glutamaat , maar ook noradrenaline en dopa-
mine een rol spelen . Deze neurotransmittersystemen hebben ook weer interacties met de 
HPA-as (hypothalamus-hypofyse-bijnieras) en het autonome zenuwstelsel. Ook het stresshor-
moon cortisol heeft hier een rol bij: het helpt het lichaam zich aan te passen om adequaat 
met de stresssituatie om te gaan , niet alleen door de effecten via de autonome respons , zoals 
eerder aangegeven , maar bijvoorbeeld ook door effecten via de hippocampus. Bij angststoornis-
sen lijkt er sprake te zijn van een ontregeling van de diverse neurotransmittersystemen in de 
gebieden die ook afwijkingen vertonen bij functioneel onderzoek (bijvoorbeeld bij functionele 
kernspintomografie: fMRI). Zo is er bij de paniekstoornis een verminderde benzodiazepinere-
ceptordichtheid in de prefrontale cortex gevonden en een afgenomen beschikbaarheid van de 
serotoninetransporter in de thalamus. 

Conditionering 
De amygdala bevindt zich in het centrale deel van de hersenen dat betrokken is bij klassieke en 
operante conditionering (zie ook hoofdstuk 3-3, paragraaf ro en hoofdstuk 3-4, paragraaf 5). Hoe 
belangrijk de amygdala is bij angstreacties en het adequaat reageren op potentieel gevaar, blijkt 
uit het ziektemodel van het syndroom van Urbach-Wiethe , een zeldzaam recessief ziektebeeld. 
Het syndroom van Urbach-Wiethe oftewel lipoïde proteïnose , waarbij lijders , naast heesheid 
en ernstige huidafwijkingen, geen angst en vrees kennen , door een bilateraal gescleroseerde 
amygdala . Ook kunnen deze mensen niet met angst geconditioneerd worden: ze herkennen 
geen angstwekkende gezichten , hebben geen last van doorgemaakte psychotraumata , worden 
niet bevreesd bij herhaald contact met slangen en spinnen, en voelen geen vrees als ze met 
vreemden spreken, waardoor ze vaak veel te dicht bij hun gesprekspartner gaan staan en sociaal 
ongevoelig zijn. Deze mensen raken vaak verzeild in conflicten en worden door anderen 'autis-
tisch ' genoemd, vanwege hun bijna robotachtige gedrag . Vanwege het ontbreken van angst als 
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signaalfunctie is het een wonder dat deze mensen overleven. Het mechanisme van deze aan-
doening wordt bestudeerd om nieuwe behandelmethoden te ontwikkelen. 
Wanneer we geconditioneerde respons door extinctie willen uitdoven , bieden we bij proefdie-
ren de geconditioneerde stimulus (het lampje in de rattenkooi brandt) aan zonder de gevreesde 
respons (het oplichten van het lampje wordt nu niet gevolgd door een stroomstoot). Na verloop 
van tijd dooft de geconditioneerde respons uit bij het oplichten van het lampje: de rat krijgt 
geen schrikreflex meer. Voor dit extinctieleren is een intacte mediale prefrontale cortex nodig. 
Bij mensen lijkt het erop dat extinctie niet zomaar plaatsvindt, maar dat er een nieuwe onge-
conditioneerde respons (unconditioned response: uCR) gekoppeld wordt aan de geconditioneerde 
stimulus (conditioned stimulus: es), terwijl de oude es-CR-koppeling (geconditioneerde stimulus 
met geconditioneerde respons) in essentie blijft bestaan . Je verklaart hieruit terugval in angst-
stoornissen (en ook in andere aandoeningen zoals stoornissen in het gebruik van een middel): 
wanneer herinneringen doen denken aan de es-eR-koppeling, zal de oorspronkelijke geconditi-
oneerde respons opnieuw ontstaan. 
Bij structureel onderzoek (MRI) en bij functioneel onderzoek (bijvoorbeeld functionele kernspin-
tomografie (fMRI) en single photon emission computed tomography (srEeT)) van de hersenen bij pati-

Vergelijkbare reacties 
worden gezien bij pati-
enten met een socia-
Ie-angststoornis. 

enten met een paniekstoornis worden afwijkingen gevonden in de fronto-
limbische circuits (zie eerder in deze paragraaf , onder Hersenvreessysteem) 
die betrokken zijn bij conditionering en emotieregulatie. Bij emotionele 
taken (bijvoorbeeld het zien van een angstige situatie of een boos gezicht) 
wordt een toename van activiteit in de amygdala en de frontostriatale cir-
cuits gevonden , passend ook bij versterkte angstconditionering. 

7.2 Psychologische correlaten 
Het ontstaan van angststoornissen kan worden begrepen met de leertheorie , namelijk met klas-
sieke en operante conditionering . Omdat angst een aversieve respons is, is het begrijpelijk dat 
conditionering plaats kan vinden . Maar patiënten rapporteren in een minderheid van de geval-
len een vervelend of angstwekkend incident in een bepaalde situatie die vooraf is gegaan aan 
de angststoornis. Het blijkt dat angst ook verworven kan worden door 'ues -inflatie ' : ook zonder 
paring van es en ues (geconditioneerde en ongeconditioneerde stimulus) kan conditionering 
optreden. Wanneer je bij proefdieren na een lichtflits (es: geconditioneerde stimulus) een lichte , 
geen schrikreflex oproepende stimulus laat volgen , zoals een lichte stroomstoot , en vervolgens 
deze stroomstoten in intensiteit laat oplopen (ues-inflatie) totdat de proefdieren een schrikreflex 
(uCR: ongeconditioneerde respons) vertonen , blijkt dat daarna de lichtflits (es: geconditioneerde 
stimulus) gepaard gaat met de schrikreflex (CR: geconditioneerde respons). Blijkbaar is de licht-
flits met de aversieve schokken geassocieerd geraakt . Het voortbestaan van angststoornissen 
kan goed begrepen worden met operante conditionering: door het vermijdingsgedrag verdwijnt 
de angst en neemt de frequentie van dit gedrag toe: de angststoornis blijft bestaan . 
Een tweede factor die angststoornissen in stand houdt, zijn angstwekkende gedachten die men-
sen met een angststoornis blijven houden ook al is de situatie waar ze bang voor zijn tot dan 
toe nooit opgetreden (bijvoorbeeld de vrees dat iemand aan een hartaanval doodgaat tijdens een 
paniekaanval). Deze mechanismen zijn: 
- verbanden zien die er niet zijn: ondanks tegenovergesteld bewijs vasthouden aan de catastro-

fale angstgedachte : 'Dit is een teken dat ik doodga '; 
- omgekeerd redeneren : mensen maken de vergissing om op basis van hun angst- of vreesreac-

tie te concluderen dat de es (geconditioneerde stimulus) gevaarlijk moet zijn geweest ; 
- selectieve aandacht (attentional bias) (door de angsten ontstaat een vroegdetectie van de objec-

tief ongevaarlijke es, waardoor iemand bevestigd wordt dat het leven van gevaarlijke situaties 
aan elkaar hangt. 
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Als deze angstwekkende gedachten niet voldoende veranderen door een behandeling, is de kans 
op terugval groot. Bij behandeling worden de angstwekkende gedachten niet vervangen, maar 
er worden realistischer alternatieven gecreëerd. Doordat de angstwekkende gedachten nog wel 
bestaan , kunnen ze binnen een andere context wel weer getriggerd worden, waardoor terugval 
ontstaat. 
Wanneer we naar psychologische aanleidingen en risicofactoren kijken, valt op dat tot de mid-
delbareschoolleeftijd de gezinsomgeving in de etiologie van angststoornissen belangrijk is. 
Kinderen met een internaliserend temperament zullen r------------------.._ 
door hun ouders meer beschermd worden dan kinde- Twee aspecifieke aanleidingen van angststoor-
ren met een externaliserend temperament. Retrospec-
tieve onderzoeken laten inderdaad zien dat patiënten 
hun ouders vaker als overbeschermend en controlerend 
ervoeren dan normale proefpersonen. Uit experimen-
teel onderzoek is gebleken dat ouders die aan vreemde 
kinderen gekoppeld werden , zich beschermender gin-
gen gedragen als de hun toegewezen kinderen meer 
gedragsgeïnhibeerd en angstgevoelig waren. Hieruit 
volgt dat overbescherming eerder een gevolg is dan een 
oorzaak van angststoornissen. Maar het zal duidelijk 
zijn dat overbescherming angst mede in stand houdt , 
doordat het kind geen nieuwe ervaringen opdoet. 

7.3 Integratie 

nissen zijn het doormaken van affectieve ver-
waar loz ing, (seksuele) psychotraumat isering 
in de kindertijd , en een exces aan ingrijpende 
levensgebeurtenissen vergeleken met een nor-
male controlegroep in het jaar voorafgaand aan 
het ontstaan van de angststoorn is. Levensge-
beurtenissen zijn te zien als een stressor d ie de 
draaglast van het indi vidu vergroot. Affectieve 
verwaarlozing en kinderl ijke psychotraumat i-
sering zijn stressoren in de kindertijd. In de 
volwassenheid zullen zij de kwetsbaarheid 
vergroten . 

Wanneer we deze etiologische factoren combineren in het stresskwetsbaarheidsmodel dan 
wordt het volgende duidelijk. Genetische factoren bepalen het internaliserende temperament, 
waardoor iemands kwetsbaarheid toeneemt en er een verhoogd basisniveau van angstsympto-
men ontstaat. Bijvoorbeeld het sluipende ontstaan van angstwekkende gedachten , lichamelijke 
arousalklachten en subtiel vermijdingsgedrag die klinisch niet relevant zijn . Ook kunnen men-
sen geboren worden met een genetische aanleg voor een specifieke angststoornis (bijvoorbeeld 
een paniekstoornis of een sociale-angststoornis). 
Iemands kwetsbaarheid wordt ook bepaald door verworven factoren, zoals ouderlijk gedrag, 
opvoedingsstijl, affectieve verwaarlozing en seksuele psychotraumatisering in de jeugd en een 
lage sociaal-economische status . Deze factoren kunnen de kwetsbaarheid vergroten als zij afwe-
zig zijn of juist positief aanwezig . In de hersenen zullen we als correlaat van kwetsbaarheid zien 
dat het hersen vrees systeem té actief is en snel op nieuwe 
situaties met een schrikreactie reageert. Wanneer zich 
stressfactoren voordoen dan zal het basisniveau van 
de angst veranderen . Als het hersenvreessysteem vaak 

Levensgebeurten issen, moe ilijke omsta ndig-
heden, confl icten , l ichameli jke ziekten . 

actief is, zal het in angstsituaties sneller , langer en uitgebreider reageren . Het is te begrijpen dat 
op een bepaald moment angst zo hevig wordt en zo langdurig aanwezig is dat het een kritieke 
grens overgaat en klinisch relevant wordt. Waarschijnlijk zijn er ook beschermende factoren 
voor het niet-ontstaan van een angststoornis ondanks de aanwezigheid van de kwetsbaarheid 
daarvoor, bijvoorbeeld: een stabiele en veilige opvoeding , een hogere sociaal-economische sta-
tus , en weinig stressvolle levensgebeurtenissen. 
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8 Behandeling 

Een goede behandeling begint met psycho-educatie. Bij dit gesprek wordt tevens uitleg gege-
ven over de mogelijkheid om angststoornissen te behandelen met medicatie, gedragstherapie, 
en cognitieve therapie, of een combinatie. Voor- en nadelen van deze behandelingen worden 
besproken. Wanneer alcoholgebruik of gebruik van psychoactieve stoffen een rol speelt bij het 
ontstaan of in stand houden van de angstklachten, wordt deze relatie besproken en probeer je 
de patiënt zover te krijgen dat hij een tijd het gebruik gaat stoppen, waarna de klachten opnieuw 
geëvalueerd worden. Meestal zie je dan een verbetering of volledige remissie van de klachten. 
Zo nodig wordt de patiënt verwezen naar de verslavingszorg. 
Het is zinvol om ook familieleden en naasten te betrekken bij de psycho-educatie. 
De psycho-educatie kan ondersteund worden met informatiemateriaal, zoals van het Neder-
lands Huisartsen Genootschap (NHG) (www.thuisarts.nl), de Nederlandse Vereniging voor 
Psychiatrie (www.nvvp.net/patienteninformatie) of de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke 
Gezondheidszorg (www.vvgg.be), en verwijzingen naar de patiëntenorganisatie Angst-, Dwang-
en FobieStichting (www.adfstichting.nl) en naar het Nederlands Kenniscentrum voor Angst en 
Depressie (www.nedkad.nl). 
Het aangrijpingspunt van behandeling kan op verschillende niveaus liggen. Bij de gedragsthe-
rapie en cognitieve therapie is het directe aangrijpingspunt de cognitie (gedachten) via de pre-
frontale cortex. Bij medicamenteuze behandeling met een serotonerg werkend antidepressivum 

r-----------------" worden de centrale hersenkernen, zoals de amygdala 
Een uitzondering vormt de behande ling van de 
specifieke fobie. In principe wordt deze stoor-
nis alleen met gedragstherapie en cognit ieve 
therap ie behandeld en is er geen plaats voor 
medicatie. 

en de hippocampus, primair gereguleerd. Omdat er 
zoveel verbindingen zijn in het hersenvreescircuit met 
positieve en negatieve terugkoppelingsmechanismen, 
zullen beide behandelmethoden op alle angstresponsen 
effect hebben: de cognitieve, de autonome, de emotio-
nele en de gedragsreacties. 

Eerst wordt hier behandeling met medicatie besproken, daarna een behandeling met gedrags-
therapie en cognitieve therapie. Deze behandelingen kunnen gecombineerd worden. Wat effec-
tiviteit betreft ontlopen ze elkaar niet veel. Bij de meeste angststoornissen is er enige voorkeur 
om te starten met gedragstherapie en cognitieve therapie, omdat dit op termijn de kans op reci-
dief na stoppen van de behandeling wat verkleint. Als er sprake is van een comorbide ernstige 
depressieve stoornis, is het te adviseren om de behandeling te starten met een antidepressivum. 

8.1 Neurobiologische behandelling 
De eerste stap in de medicamenteuze behandeling van angststoornissen bestaat uit een antide-
pressivum en wel een van de selectieve serotonineheropnameremmers (selective serotonin-reup-
take inhibitors: ssR1's). Bij non-respons bij de paniekstoornis of de gegeneraliseerde-angststoor-
nis kan een sterk serotonerg werkend tricyclisch antidepressivum (TcA) zoals clomipramine of 
imipramine geprobeerd worden. Voor een bespreking van de werking en bijwerkingen van deze 
middelen wordt verwezen naar hoofdstuk 6.3. De doseringen van de relevante middelen staan 
in tabel 11.5 . 

Globaal ligt de streefdosering in hetzelfde bereik als bij de depressieve stoornis. Wel wordt 
aangeraden in een lagere dosering te starten: om een toename van angst in de eerste weken van 
de behandeling te beperken. De patiënt moet hiervoor worden gewaarschuwd. Soms kan het 
zinvol zijn tijdelijk een benzodiazepine voor te schrijven. Net als bij de depressieve stoornis kan 
het effect van antidepressiva pas na 6 weken worden geëvalueerd (bij de sociale-angststoornis 
pas na 12 weken). Een langere behandeling laat geen nieuwe responders zien; wel kan de symp -
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toomr educti e bij de individu ele patiënt nog toenemen . Wann eer geen psychoth erapi e wordt 
toegepast, is bekend dat bij het stopp en van farm acotherapie een belangr ijk percent age (rond 
de 50%) binn en r jaar een terugval zal doorm aken . 

Tabel 11.5 Doseringsschema 's van antidepressiva die effectief zijn gebleken bij 
angststoornissen 

Angststoornis Geneesmiddel Startdosering Streefdosering Maximale dosis 
Paniekstoornis Citalopram 10 mg/dag 20-30 mg/dag 60 mg/dag 

Clomipramine 25 mg/dag 100-150 mg/dag 25 0 mg/ dag 
Escitalopram 5 mg/dag 10 mg/dag 20 mg/dag 
Fluoxetine 20 mg/dag 20 mg/dag 6 0 mg/ dag 
Fluvoxamine 50 mg/dag 100- 150 mg/dag 300 mg/ dag 
lmipramine 2 5 mg/dag 100-15 0 mg/dag 30 0 mg/dag 
Paroxetine 10 -2 0 mg/dag 2 0 -40 mg/dag 60 mg/ dag 
Sertraline 50 mg/dag 100 mg/dag 2 00 mg/ dag 
Venlafaxine 37, 5 mg/dag 75-15 0 mg/dag 225 mg/dag 

Socia le-a ngststoorn is Cita lopram 10- 20 mg/dag 20-40 mg/dag 60 mg/ dag 
Escitalopram 10 mg/dag 10 mg/dag 20 mg/dag 
Fluvoxamine 50 mg/dag 150 mg/dag 300 mg/dag 
Paroxetine 10 -2 0 mg/dag 20 -40 mg/dag 6 0 mg/dag 
Sertraline 50 mg/dag 150 mg/ dag 200 mg/dag 

Gegenera liseerde- Duloxetine 30 mg/dag 30 mg/dag 60 mg/dag 
angststoorni s Escitalopram 5 mg/dag 10 mg/dag 20 mg/dag 

lmipramine 2 5 mg/dag 100- 150 mg/dag 300 mg/dag 
Paroxetine 10-20 mg/dag 20- 4 0 mg/dag 60 mg/dag 
Sertraline 50 mg/dag 100 mg/dag 150 mg/ dag 
Venlafaxine 37 ,5 mg/dag 75-15 0 mg/ dag 22 5 mg/dag 

Bij de gegeneraliseerde-angststoornis kan ook buspiron worden voorgeschreven . Buspiron 
grijpt aan op het serotonerge systeem in de hersenen (5htrA-receptoragonist) , maar het precieze 
werkingsmechanisme is niet bekend . Het therapeutische effect treedt op binnen een à twee 
weken en de belangrijkste bijwerkingen zijn vergelijkbaar met die van ssR1's (startdosering ro 
mg per dag, streefdosering 30-50 mg per dag, maximale dosering 60 mg per dag). In België is 
buspiron niet meer verkrijgbaar . 
Wanneer je met achtereenvolgens verschillende antidepressiva niet uitkomt , kan in geval 
van de paniekstoornis , de sociale-angststoornis en de gegeneraliseerde-angststoornis gebruik 
worden gemaakt van monotherapie met benzodiaze pinen. Omdat patiënten langdurig ben-
zodiazepinen zullen moeten gebruiken , worden deze mid delen in verband met de negatieve 
bijwerkingen zoals sedatie en tolerantie pas voorgesch reven als verschillende antidepressiva 
en gedragst herapie en cognitieve therapie niet effectief zijn . Bij ineffectiviteit van serotonerg 
werken de antidepressiva kan in het geval van de paniekstoornis en sociale-angststoornis ook 
gebrui k worden gemaak t van klassieke MAO-remmers (voor voorzorgsmaatrege len , doseringen 
en bijwerkingen , zie hoofdstuk 6-3). 
Na een jaar me dicatie vanaf het moment dat de persoon klachtenvrij is, kan geprobeerd wor-
den de medica tie langzaam af te bouwen. De ervaring leert dat bij een deel van de mensen de 
klachten wegblijven; bij een ander deel treedt een recidief op en is langer duren de onderhouds-
behan deling nodig. 
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8.2 Psychologische behandeling 
Onderzoek naar de effectiviteit van psychotherapie bij angststoornissen heeft laten zien dat 
voor alle angststoornissen een vorm van gedragstherapie of cognitieve therapie de behandeling 
van eerste keus is (zie ook hoofdstuk 6.4). In de praktijk worden gedragstherapie en cognitieve 
therapie vaak gecombineerd (cognitieve gedragstherapie : ccT). 

Gedragstherapie 

Exposure in vivo 
Bij angststoornissen met fobisch vermijdingsgedrag pas je in de gedragstherapeutische behan-
deling exposure in vivo toe. Bij deze behandeling wordt de patiënt blootgesteld aan de angst-
wekkende situatie die hij vermijdt. Het uitgangspunt is dat door deze behandeling gewenning 
(habituatie) aan de angststimulus optreedt en uitdoving (extinctie) van de angstreactie. Hierdoor 
verminderen angstklachten en fobisch vermijdingsgedrag. De laatste jaren is hieraan vanuit 
experimenteel onderzoek nog een ander mechanisme toegevoegd , namelijk het inhibitieleren . 
Dit betekent dat de patiënt leert dat de door hem gevreesde ramp of rampen niet plaatsvindt. 
Het zijn nieuwe corrigerende associaties : de gebeurtenis waarop de patiënt anticipeerde, komt 
niet uit, en de angst was niet zo overweldigend of oncontroleerbaar als verwacht. Dit betekent 
dat de nadruk veel minder ligt op het niveau van de angst of de angstvermindering , maar op het 
aanleren van nieuwe associaties. De oude associaties worden niet zozeer afgeleerd - die blijven 
bestaan - maar de patiënt leert nieuwe associaties aan . Het is van belang dat exposure wordt 
geoefend in verschillende contexten , waardoor er minder terugval zal zijn. 
Binnen een exposurebehandeling wordt gestart met de uitleg van de rationale van de behande-
ling , waarbij ingegaan wordt op de rol van gewenning , uitdoving (extinctie) en het leren dat de 
gevreesde rampen niet optreden . Vervolgens wordt er samen met de patiënt een angsthiërarchie 
opgesteld . Met behulp van een zogeheten angstthermometer worden situaties die vermeden 

Veel men sen hebben via deze methode bij -
voorbeeld zwemmen geleerd: beginnen in het 
pierenb adje, to en dat goed ging naar een iets 
dieper bad enzovoort en uiteindelijk in staat 
zijn zonder vrees in het diepe bad te zwemmen. 

worden gescoord op de mate van angst (o-roo) wan-
neer iemand in die situatie zou verkeren. Op die manier 
wordt er een hiërarchie gevormd van minder angstige 
naar steeds angstiger situaties . Zo zal het voor iemand 
met een paniekstoornis met agorafobie minder angstig 
zijn om op een rustig moment boodschappen te doen 
in de buurtwinkel (angst: 30) dan om boodschappen te 

doen op koopavond in de supermarkt (angst: 75). 
In het verleden werden bij een exposurebehandeling de verschillende situaties uit de angsthi-
erarchie stapsgewijs geoefend. Onderzoek heeft laten zien dat dit niet per se nodig is. De patiënt 
kan zelf kiezen met welke oefen situaties hij wil starten. Meestal zal dit een niet te hoog angst-
niveau zijn, waarmee de oefensituatie beter te verdragen is. Ook hoeft de angst niet volledig uit 
te doven, zolang er maar een corrigerende ervaring optreedt. Het is daarnaast van belang dat 
de patiënt oefent binnen verschillende contexten: in de therapiekamer , thuis , buitenshuis , met 
anderen, of alleen. Exposure in vivo is de behandeling bij uitstek voor mensen met agorafobie 
en een specifieke fobie, zoals spinn enfobie , claustrofobie , hoogtevrees ofbloedfobie. 

Responspreventie 
Wanneer patiënten vanuit hun angst veel geruststelling of bevestiging zoeken , wordt een 
behandeling met exposure in vivo gecombineerd met responspreventie . Bij responspreventie 
moet de patiënt stapsgewijs veiligheidsgedrag of handelingen en rituelen die angst reduceren , 
nalaten. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de gegeneraliseerde-angststoornis . Tijdens deze behande-



ling leert een patiënt dat zij haar echtgenoot niet meer 
moet opbellen als zij bang is dat hij een ongeluk heeft 
gekregen. 
Veiligheidsgedrag hoeft niet altijd worden nagelaten. 
Het is belangrijk om de functie van het veiligheidsge-
drag te achterhalen. Wanneer het ingegeven is door 
vermijding dan is het verstandig om het te gaan nala-
ten, maar veiligheidsgedrag kan ook de functie hebben 
om zich sneller bloot te stellen aan gevreesde situaties , 
waardoor het juist een bevorderende functie kan heb-
ben. 

Medicamenteuze versterkers van exposureresultaten 
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Een gedragstherapie bestaat over het algemeen 
uit een beperkt aantal zittingen: tussen de 
tien en de twintig. Bij de behandeling van een 
specifieke fobie zullen dit er minder zijn , terwijl 
het er bij de behandeling van een ernstige soci-
ale-angststoornis meer kunnen zijn. Tussen de 
zittingen wordt er altijd huiswerk meegegeven 
in de vorm van situaties die de patiënt stapsge-
wijs gaat oefenen in het dagelijks leven. 

De laatste jaren wordt er onderzoek gedaan naar het effect van farmaca die de interventies van 
de gedragstherapie en cognitieve therapie versterken of versnellen. Het gaat hierbij om medi-
catie die ingrijpt op het glutamaatsysteem. De hypothese is dat het glutamaatsysteem een rol 
speelt bij leerprocessen . Van deze medicatie , enhancers (versterkers) genoemd, zijn D-cyclose-
rine , cortisol en yohimbine de bekendste middelen. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de 
werking van oxytocine , cafeïne , nicotine en omega-3-vetzuur. 
Er is een aantal gecontroleerde onderzoeken uitgevoerd , waarbij D-cycloserine het best onder-
zocht is. Bij cafeïne, nicotine en omega-3 werden geen effecten gevonden . De beste resultaten 
werden gevonden bij D-cycloserine: ze lijken veelbelovend maar zijn niet eenduidig. 
Uit de onderzoeken blijkt dat niet zozeer de dosering relevant is voor versterking van het effect, 
maar vooral de timing, namelijk kort voor of kort na de exposure in vivo (zie onder Cognitieve 
therapie) . Uit de onderzoeken blijkt ook dat het toedienen van een versterker bij exposure niet 
leidt tot een grotere, maar wel tot een snellere afname van angst. Dat zou betekenen dat er 
minder zittingen nodig zijn om hetzelfde resultaat te bereiken. De toepassing van versterkers is 
vooral onderzocht in experimentele onderzoeken . Gezien de veelbelovende resultaten kunnen 
ze in de toekomst deel gaan uitmaken van gecombineerde behandelingen in de klinische prak-
tijk. Op dit moment wordt alleen D-cycloserine toegepast in de klinische praktijk. De overige 
versterkers worden alleen in wetenschappelijke onderzoeken gebruikt . 

Cognitieve therapie 
Cognitieve therapie pakt de denkpatronen van de patiënt aan . Bij de meeste angststoornissen 
staan catastrofale automatische gedachten voorop. Een cognitieve behandeling van angst kent 
verschillende stappen. De eerste stap is het opsporen van de catastrofale interpretaties . Er wordt 
gebruikgemaakt van een gedachtedagboek, waarin de patiënt een angstige situatie noteert, hoe 
angstig hij daarin was en welke automatische rampzalige gedachten bij hem opkwamen (de 
catastrofale interpretaties) . Bij een patiënt met een paniekstoornis zie je vaak dat een angst 
oproepende situatie zoals een drukke supermarkt gecombineerd met allerlei lichamelijke situ-
aties heftige angst kan oproepen. De catastrofale automatische interpretaties zijn meestal de 
angst om een hartinfarct te krijgen of om gek te worden en volledig de controle te verliezen . 
Nadat de catastrofale interpretaties duidelijk zijn , is de tweede stap het 'uitdagen' van deze 
interpretaties . Dit gebeurt met een zogeheten socratische dialoog. Dat wil zeggen dat de thera-
peut niet de patiënt vertelt wat hij fout denkt en wat hij wel zou moeten denken . De therapeut 
onderzoekt samen met de patiënt vragenderwijs de rampzalige interpretaties. Zo worden al 
vragend de aanwijzingen , bewijzen vóór en de bewijzen tegen op een rij gezet , denkfouten 
opgespoord en mogelijke alternatieve interpretaties besproken . 
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De derde stap is het formuleren van realistischere of functionelere (helpende) interpretaties . 
Iemand die vrees heeft om flauw te vallen, kan het bij het uitdagen duidelijk worden dat flauw-
vallen vrijwel onmogelijk is bij heftige angst , en dat de lichamelijke symptomen bij flauwvallen 
heel anders zijn dan de symptomen van een paniekaanval. Dan kan een alternatieve interpreta-
tie zijn dat deze lichamelijke symptomen toegeschreven worden aan een paniekaanval. 
Ook bij mensen met een sociale-angststoornis , die allerlei negatieve interpretaties hebben over 
hun eigen gedrag en de wijze waarop anderen naar hen kijken , kunnen na het uitdagen en 
het bespreken van de denkfouten realistischer of 'helpender ' interpretaties van de realiteit for-
muleren . Zo kan bijvoorbeeld bij het uitdagen blijken dat er geen reële aanwijzingen zijn dat 
collega's negatief over de patiënt denken , en wordt de denkfout dat je gedachten van anderen 
kunt lezen, besproken om tot de helpender interpretatie te komen: dat iemand juist een collega 
is met wie je graag samenwerkt. 
Na het formuleren van een realistischer of functioneler interpretatie zal over het algemeen 
de geloofwaardigheid van deze interpretatie nog vrij laag zijn. De geloofwaardigheid van de 
rampzalige interpretatie die automatisch opkomt daarentegen zal, zeker in de angstige situatie , 
nog behoorlijk hoog zijn . De automatische interpretaties zijn veel sterker emotioneel beladen 
dan de functionele interpretatie , die rationeel bedacht wordt. In dit verband wordt er ook wel 
gesproken over hot cognitions en cold cognitions. 
De vierde stap zal dan zijn afspraken voor gedragsexperimenten . Een gedragsexperiment is een 
toetsing van de interpretaties in de realiteit. Er wordt een experiment afgesproken en uitgevoerd 
waarbij de geloofwaardigheid van de functionele interpretaties getoetst wordt ten opzichte van 
de automatische interpretatie in de realiteit. Zo kun je bijvoorbeeld als experiment expres 
bepaalde lichamelijke symptomen oproepen , bijvoorbeeld door een hyperventilatieprovocatie , 
om aan te tonen dat al die angstoproepende symptomen ook veroorzaakt kunnen worden door 
iets onschuldigs als verkeerd ademen . Bij iemand met sociale-angststoornis zou bijvoorbeeld 
het experiment afgesproken kunnen worden dat hij een functioneringsgesprek aanvraagt , of dat 
hij bij een collega bepaalde dingen gaat navragen . In sommige gevallen kan een gedragsexperi-
ment lijken op een exposure-in-vivo-opdracht, alleen de focus is verschillend . Bij een gedragsex-
periment is de focus het toetsen van interpretaties in de realiteit , terwijl bij de exposureopdracht 
de focus de blootstelling aan een angstig e situatie is , zodat er extinctie kan plaatsvinden . 

Metacognitieve therapie 
De laatste jaren is er binnen de cognitieve therapie meer aandacht voor de rol van zogeheten 
metacognities bij generaliseerde-angststoornis. Onder metacognities wordt verstaan cognities 
over je cognities : gedachten over je gedachten . In de zogeheten metacognitieve therapie wordt 
onderscheid gemaakt tussen positieve metacognities , waarbij iemand een positief oordeel heeft 
over zijn eigen gedachten , bijvoorbeeld: 'Doordat ik zo veel hierover pieker , ben ik minstens op 
het ergste voorbereid ', en negatieve metacognities , waarbij iemand een negatief oordeel heeft 
over zijn gedachten , bijvoorbeeld: 'Als ik niet stop met piekeren wordt het steeds erger , en word 
ik gek.' 
Metacognitieve therapie is vooral bij gegeneraliseerde-angstsstoornis onderzocht en blijkt effec-
tief te zijn. Het aantal onderzoeken is nog heel beperkt , maar het lijkt een veelbelovende toevoe-
ging aan cognitieve herstuctureringstechnieken. 
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Overige cognitief-gedragstherapeutische interventies 
Naast de in het voorafgaande beschreven cognitief-gedragstherapeutische interventies kan een 
therapeut bij bepaalde angststoornissen ook nog kiezen voor andere interventies . 

Sociale-vaardigheidstraining 
Bij mensen met een sociale-angststoornis kun je als 
behandeling ook kiezen voor een sociale-vaardigheids-
training. Deze wordt vooral geadviseerd bij patiënten 
met duidelijke vaardigheidstekorten , maar ook bij pati-
enten met voldoende vaardigheden die deze niet durven 
toe te passen in een sociale situatie . Ook deze laatste 
groep blijkt goed op te knappen van een sociale-vaardig-
heidstraining. 
Er is discussie of de effectiviteit nu gelegen is in het ver-
beteren van de sociale vaardigheden of in een vorm van 

In een sociale-vaardighe idstraining worden 
verschillende vaardigheden geoefend, begin-
nend bij gemakkelijker vaardigheden zoa ls 
oogcon tact en luister vaard igheden, en vervel-
gens assertieve vaardigheden zoals verzoeken 
doen en kritiek uiten . De training wordt meestal 
in een groep gegeven. Er wordt gebruikgemaakt 
van rollenspelen en er wordt huiswerk meege-
geven. 

exposure. Er wordt in dat verband dan ook wel gepleit om het juist uit te breiden met het oefe-
nen van minder adequaat sociaal gedrag , shame exercises, om juist te leren omgaan met de eigen 
bijbehorende negatieve emoties. 

Applied relaxation 
Applied relaxation is een stapsgewijze relaxatietraining die nog wel eens aangeboden wordt bij 
mensen die lijden aan een gegeneraliseerde-angststoornis , of als onderst euning bij de behan-
deling van een specifieke fobie, zoals vliegangst. Het oefenen van applied relaxation bestaat 
uit een aantal opeenvolgende fasen . Ten eerste oefent de patiënt zich in progressieve relaxatie . 
Daarbij worden hoofdgroepen spieren onderscheiden die elk in één sessie worden behandeld . 
Iedere spier van zo'n groep wordt gedurende vijf seconden gespannen en daarna tien tot vijftien 
seconden ontspannen . De patiënt oefent dit twee keer per dag als hui swerk. In de tweede fase 
wordt het aanspannen van de spieren weggelaten en oefent de patiënt in het dadelijk ontspan-
nen van elk van de spieren . Het derde stadium van de behandeling is oefening in de cue control-
led relaxation. De patiënt leert te ontspannen als reactie op een bepaald woord als 'ont span ' of 
'rustig' (conditionering) . In de vierde fase van applied relaxation , differentiël e relaxatie , leert de 
patiënt om de ontspanning naar verschillende omstandigheden te generaliseren , bijvoorbeeld 
wanneer hij schrijft , telefoneert , of met iemand spreekt. In de vijfde fase van de behandeling 
wordt snelle relaxatie getraind door vijftien tot twintig keer per dag te ontspannen (in ongeveer 
dertig seconden) wann eer de patiënt bijvoorbeeld op de klok kijkt of telefoneert . Na ongeveer 
acht à tien sessies is de patiënt in staat om de vaardigheden in het dagelijks leven toe te pass en 
en de angst te bestrijd en . 
Verschillende gecontroleerde onderzoeken laten zien dat applied relaxation even effectief is als 
gedragstherapie en cognitieve therapie bij de gegeneraliseerde-angststoornis . In de klinische 
praktijk wordt applied relaxation vaak gecombin eerd met gedragstherapi e en cognitieve thera-
pie. 

Applied tension 
Applied tension oftewel toegepaste aanspanning wordt geleerd aan patiënten met een specifieke 
fobie van het bloed-injecties-verwondingstype . Zij zijn angstig om bij het zien van bijvoorbeeld 
bloed flauw te zullen vallen. Opmerkelijk van dit subtyp e specifieke fobie is dat die angst terecht 
is: deze patiënten vallen in zo'n situatie ook vaak flauw. Bij deze behandeling wordt de patiënt 
technieken geleerd hoe zijn spieren aan te spannen en daarmee het flauwvallen te voorkomen . 
Ook gaan staan met gekruiste benen kan nuttig zijn . 
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Attentional-biastraining 
Bij angststoornissen is vaak sprake van een negatieve interpretatie van informatie. Vooral ambi-
gue informatie wordt negatief geïnterpreteerd. Bijvoorbeeld : patiënten met een sociale-angst-
stoornis interpreteren veel neutrale of ambigue sociale signalen op een negatieve manier. Het 
succesvol veranderen van negatieve interpretaties leidt tot een vermindering van angst. Binnen 
verschillende onderzoeksgroepen is experimenteel onderzoek gedaan met computergestuurde 
interventies om negatieve interpretaties te veranderen. Dit gebeurde zowel met positieve of 
negatieve teksten als met computerbeelden die je naar je toe kunt halen of van je afkunt duwen. 
Naast de experimentele onderzoeken is er ook effectonderzoek gedaan bij klinische populaties . 
Je hebt ook de sociale-angststoornis en de specifieke fobie onderzocht. Na attentional-biastrai-
ning bij mensen met een sociale-angststoornis of een specifieke fobie wordt een vermindering 
gezien van negatieve interpretaties alsook een vermindering van angst. Tot nu toe is attentio-
nal-biastraining onderzocht als zelfstandige interventie , maar verschillende auteurs veronder-
stellen dat de training ook goed als pretherapie gebruikt zou kunnen worden , of als postthera-
pie-interventie om de effecten en positieve interpretaties beter te kunnen vasthouden. 
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Samenvatting 
- De kenmerkende symptomen van obsessieve-compu lsieve en verwante stoornissen zijn obsessies 

en/of compulsies . 
- Je onderscheidt de vo lgende obsessieve-compu lsieve en verwante stoornissen : 

- obsessieve-compulsieve stoornis (OCS); 
- morfodysfore stoornis (stoornis in de lichaamsbe leving); 
- verzamelstoornis (hoarding disorder); 
- trichotillomanie (haaruittrekstoornis) ; 
- excoriatiestoornis (huidpulkstoornis) ; 
- obsessieve-compulsieve of verwante stoornis door een middel/medicatie; 
- obsessieve-compulsieve of verwante stoornis door een somatische aandoening . 

- Binnen de obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) worden subtypen onderscheiden : 
- angst voor besmetting en wasdwang; 
- angst voor een gevaarlijke gebeurtenis en controledwang ; 
- agressieve, seksuele , en religieuze obsessies en compulsies; 
- symmetrieobsessies en compulsies , tellen en/of ordenen of verzameldwang. 

- Bij de morfodysfore stoornis is de patiënt gepreoccupeerd met een vermeende misvorming of 
onvolkomenheid in het uiterlijk. Bij de verzamelstoornis is sprake van een pathologische verza-
meldrang in een zodanige mate dat woonruimten niet of nauwelijks meer te gebruiken zijn . 

- Bij trichotillomanie moet je bedacht zijn op het ontstaan van haarballen (trichobezoar). 
- Bij de excoriatiestoornis (huidpulkstoornis) bestaat het risico dat er laesies ontstaan. 
- Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen ontstaan vaak al in de vroege adolescentie . 
- Het beloop van de obsessieve-compulsieve stoornis is voor de meeste patiënten episodisch met 

incomplete tussentijdse remissie . Voor de minderheid (30%) is het beloop chronisch. De obses-
sieve-compulsieve stoornis is niet moeilijk vast te stellen, maar omdat patiënten zich schamen 
voor hun klachten , melden zij zich vaak pas na gemiddeld 15 jaar bij de huisarts voor hulp . 

- In de differentiële diagnostiek van obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen moeten 
somatische aandoeningen worden uitgesloten , evenals het gebruik of de onttrekking van bepaalde 
(genees) middelen, en wordt onderscheid gemaakt met de dwangmatige-persoonlijkheidsstoornis, 
angststoornissen, de ziekteangststoornis, verslavingen , eetstoornissen, parafilieën en ticstoornis -
sen. 

- De levensprevalentie van de obsessieve-compulsieve stoornis is 2-3%. Er is comorbiditeit met de 
depressieve stoornis , angststoornissen, ticstoornissen en cluster C-persoonlijkheidsstoornissen . 

- Bij de obsessieve-compulsieve stoornis is een ontregeling van de corticostriatothalamocorticale 
circuits van de hersenen aangetoond, met tevens veranderde functie van de frontolimbische en 
frontopariëtale circuits. Deels overlappende neurobiologische kenmerken zijn beschreven voor de 
andere obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen. 

- De obsessieve-compulsieve stoornis wordt behandeld in de tweede en derde lijn met cognitieve 
gedragstherapie, serotonerge antidepressiva, of een combinatie hiervan . 

- Wanneer cognitieve gedragstherapie en medicamenteuze behandeling (serotonerg antidepressi-
vum eventueel in combinatie met atypisch antipsychoticum) niet tot remissie leiden , kan neuro-
chirurgisch ingrijpen (capsu lotomie, cingulotomie , of diepe-hersenstimulatie) overwogen worden . 
Niet-invasieve vormen van neuromodulatie (onder andere transcraniële magnetische stimulatie) 
zijn in ontwikkeling . 
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Inle iding 

De meeste mensen vertonen in de kindertijd wel dwangma tig gedrag. Wie heeft als kin d niet 
het spelletje gespeeld dat je niet op de lijntjes tussen de stoeptegels mag lopen omdat er dan 
iets ergs zou kunnen gebeuren? Wie heeft nie t op de middelbare school de gedachte gehad: 'Als 
de volgende drie stoplichten op groen staan, heb ik een voldoen de voor mijn proefwerk '? Veel 
mensen contro leren het gas, het licht en de sloten eenmaa l voordat ze naar bed gaan, om dat 
contro le een gevoel van veiligheid geeft in een situatie die risico met zich mee zou kunnen 
brengen . Als je slaapt ben je immers kwetsbaar der. Als het risico groter wordt , bijvoorbeeld bij 
vertrek voor een vakantie van drie weken, contro leren veel mensen hun huis extra goed . Dit 
soort herhalingsge drag valt binnen normale grenzen . Wanneer het gevoel van onveiligheid , 
onzekerheid, kwetsbaarheid en angst hinderlijk toeneemt, kunnen geruststellende repetitieve 
gedachten en handelingen ook toenemen. Wanneer er tevens sprake is van negatieve gevolgen 
voor het sociale of beroepsmatige functioneren , kan er sprake zijn van een obsessieve-compul-
sieve stoornis (ocs). 
Ook symptomen van andere aandoeningen uit de groep obsessieve-compulsieve en verwante 
stoornissen (zoals trichotillomanie , de excoriatiestoornis, de morfodysfore stoornis, de verza-
melstoornis) zijn bij de meeste mensen uit eigen ervaring bekend: puistjes uitknijpen in de 
puberteit, moeite hebben met het weggooien van veelal waardeloze spullen , wenkbrauwen of 
neusharen epileren . Dit zijn allemaal gedragingen die behoren tot het normale leven , totdat de 
controle over het gedrag verloren gaat , de handelingen excessief worden en disfunctioneren op 
verschillende levensgebieden optreedt. Dan wordt gesproken van een stoornis , zoals in geval 
van een morfodysfore stoornis (stoornis in de lichaamsbeleving), een excoriatiestoornis (over-
matig huidpulken) , een verzamelstoornis (extreme verzameldrang en een onvermogen tot het 
weggooien van spullen) of een trichotillomanie (pathologische vorm van haar uittrekken). 
In kader r2.r staan alle aandoeningen die ondergebracht zijn in de categorie obsessieve-com-
pulsieve en verwante stoornissen . Ze zijn hierin ondergebracht vanwege de gemeenschappe-
lijke kenmerken . Ten eerste is er bij alle aandoeningen sprake van repetitieve gedachten en 
handelingen en een onvermogen deze voldoende te remmen (disinhibitie). Ten tweede is er 
sprake van familiair voorkomen , overlap in comorbiditeit , leeftijd van ontstaan en respons op 
behandeling. Ten derde lijken dezelfde neuronale circuits bij de stoornissen betrokken te zijn : 
de zogeheten corticostriatothalamocorticale (csTc) circuits waarbinnen de neurotransmitters 
dopamine , serotonine , glutamaat en gamma-aminoboterzuur (gamma-aminobutyric acid: GABA) 

van grote invloed zijn. 
Een andere reden om deze aandoeningen in een categorie samen te brengen , is om de clinicus 
ervan bewust te maken dat als er sprake is van een van deze stoornissen, het ook extra aandacht 
vergt om te beoor delen of deze patiënt niet ook nog lijdt aan een andere aandoening uit deze 
categorie , omdat deze stoornissen veelvuldig samen voorkomen . 

Kader 12.1 Classificatie van obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen (naar de 
DSM-5) 
- Obsess ieve-compu lsieve stoorn is 
- Morfodysfore stoorn is (stoornis in de lichaamsbeleving) 
- Verzamelstoornis (hoard ing disorder) 
- Trichotillomanie (haaruittrekstoorn is) 
- Excoriatiestoornis (huidpu lkstoornis) 
- Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen door een middel/medicatie 
- O bsessieve-compulsieve en verwante stoornissen door een somatische aandoen ing 
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2 Syndromen 

2 . 1 Obsessieve-compulsieve stoornis 
De obsessieve-compulsieve stoornis (ocs) kenmerkt zich door obsessies (dwanggedachten , 
dwangimpulsen en/of dwangbeelden) en/of compulsies (dwanghandelingen: ook psychische 
activiteiten) . Obsessies worden , zeker in het begin , ervaren als egodystoon (ik-vreemd): de pati-
ent beleeft ze als niet-eigen , opgedrongen en onwenselijk. De patiënt kan de obsessie niet , of 
slechts met zeer veel moeite van zich afzetten. Bijkomende obsessieve symptomen kunnen zijn: 
- rumineren: letterlijk 'herkauwen' : voortdurend een al dan niet reëel probleem moeten over-

peinzen , wikken en wegen, als regel zonder dat er een constructieve oplossing wordt gevon-
den ; 

- dwangmatig piekeren : aanhoud ende zich opdringende pijnlijke , onplezierige of onaange-
name gedachten , waaraan de patiënt zich niet kan onttrekken en waarvan de emotionele 
betekenis niet in verhouding staat tot het onderwerp waarover wordt gepiekerd ; 

- twijfelzucht: steeds maar moeten twijfelen; 
- besluiteloosheid. 
Obsessies gaan gepaard met angst of onrust. Omdat obsessies hinderlijk en/of schaamtevol 
zijn , probeert de persoon er weerstand tegen te bieden door ze te negeren , ze te neutraliseren 
of ze te stoppen , bijvoorbeeld door compulsies . Compulsies kunnen dwanghandelingen zijn 
(zoals handen wassen , ordenen, controleren), of geruststellende psychische activiteiten (zoals 
bidden, tellen , woorden in stilte herhalen). 

Kader 12.2 Criteria voor de obsessieve-compulsieve stoornis (naar de DSM-5) 
A Aanwezigheid van obsessies (dwanggedachten , -impulsen en/of -voorstellingen), compulsies 

(dwanghandelingen en/ of dwangmatige psychische activiteiten) of beide . 
Obsessies worden gedefinieerd door (1) en (2). 

Recidiverende en persisterende gedachten , impulsen of voorstellingen die gedurende bepaalde 
momenten van de stoornis als intrusief en ongewen st worden ervaren , en die bij de meeste 
betrokkenen duidelijke angst of lijdensdruk veroorzaken . 

2 De betrokkene probeert deze gedachten , impulsen of voorstellingen te negeren of te onderdruk-
ken, of deze te neutraliseren met een andere gedachte of handeling (bijvoorbeeld een compul-
sie) . 

Compulsies worden gedefinieerd door (1) en (2). 
Repetitieve handelingen (bijvoorbeeld handen wassen, ordenen , controleren) of psychische 
activiteiten (bijvoorbeeld bidden , tellen , in gedachten woorden herhalen) waartoe de betrokke-
nen zich gedwongen voelt: in reactie op een obsessie, of volgens regels die rigide moeten wordt 
toegepast. 

2 De handelingen of de psychische activiteiten hebben tot doel om angst of lijdensdruk te voor-
komen of te verminderen, of om een bepaalde gevreesde gebeurtenis of situatie te voorkomen , 
maar deze handelingen of psychische activiteiteten hebben geen reëel verband met datgene wat 
moet worden geneutraliseerd of voorkomen, of zijn duidelijk excessief. 

B De obsessies en/of compulsies zijn tijdrovend (zij nemen bijvoorbeeld meer dan een uur per 
dag in beslag) . 
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Er bestaan verschillende vormen van de obsessieve-compulsieve stoornis. Meestal hangen 
de obsessies en compulsies inhoudelijk met elkaar samen. Globaal kunnen vier groepen 
dwangsymptomen onderscheiden worden, die horen bij de vier subtypen van de obsessie-
ve-compulsieve stoornis. Deze groepen zijn samengevat in kader 12-3 . 

Kader 12.3 Klinische subtypen van de obsessieve-compulsieve stoornis 
- Angst voor besmetting; wasdwang. Deze patiënten hebben obsessies over mogelijke besmetting 

met vuil, asbest, bacteriën en virussen, of uitscheidingsproducten. Om deze angst te verminderen 
of te neutraliseren, voer je was- en schoonmaakrituelen uit en vermijd je contact met deze stoffen. 

- Angst voor een gevaarlijke gebeurtenis; controledwang. Deze patiënten hechten een sterk geloof aan 
gebeurtenissen die zouden kunnen plaatsvinden en waar de betreffende patiënt verantwoordelijk 
voor zou zijn. De angst wordt verminderd door controlerituelen en door angstwekkende situaties te 
vermijden. 

- Agressieve, seksuele, en religieuze obsessies en compulsies. Bij deze groep speelt het fenomeen 
thought-action fusion een belangrijke rol: de persoon denkt dat de kans dat iets gebeurt groter wordt 
als hij er een gedachte over heeft: 'Als ik eraan denk dat mijn moeder een ongeluk zou kunnen over-
komen , neemt de kans ook toe dat dit daadwerkelijk gebeurt'. 

- Symmetrieobsessies en -compulsies, en compulsief tellen, ordenen en verzamelen en daarmee 
geobsedeerd zijn. Patiënten hebben dwanggedachten dat allerlei zaken precies 'goed ' moeten zijn. 

- Verzameldwang kan ook voorkomen als afzonderlijk fenomeen zonder dat er sprake is van obsessies 
en compulsies (dan verzamelstoornis genoemd: zie paragraaf 2-3). 
Angst staat bij deze patiënten veel minder op de voorgrond dan bijvoorbeeld bij smetvrees (zie 
hoofdstuk 11 , Angststoornissen). 

2.2 Morfodysfore stoornis 
Bij de morfodysfore stoornis (ook wel 'stoornis in de lichaamsbeleving') is de patiënt gepreoc-
cupeerd met een vermeende misvorming of onvolkomenheid in het uiterlijk die voor een bui-
tenstaander niet waarneembaar is, of die een buitenstaander als onbeduidend zou ervaren. Het 
kan over alle delen van het lichaam gaan , maar betreft voornamelijk de ogen, de neus , de kin , 
de tanden , de borsten en de geslachtsdelen . Een speciale vorm die voornamelijk bij mannen 
voorkomt , is het musculodysfore type waarbij je meent dat je lichaam te klein of onvoldoende 
gespierd is . 
Patiënten met een morfodysfore stoornis tref je vooral bij de andere medische specialisaties dan 
de psychiatrie aan , zoals de dermatologie, orthodontie en plastische chirurgie. Het risico op chi-
rurgische interventies is groot wanneer de morfodysfore stoornis niet herkend of erkend wordt. 
Belangrijk bij deze aandoening is dat het realiteitsbesef in veel gevallen verminderd of afwezig 
is (dan spreek je van een dysmorfe waan) , en dat een groot deel van de patiënten betrekkingswa-
nen heeft. Mede door het vaak waanachtige karakter van de stoornis is het suïcidegevaar groot. 
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Kader 12.4 Criteria voor de morfodysfore stoornis (naar de DSM-5) 
A Preoccupatie met een of meer vermeende misvormingen of onvolkomenheden in het uiterlijk die 

door anderen niet waarneembaar zijn, of door hen als onbeduidend worden beschouwd. 
B Op een bepaald moment tijdens het beloop van de stoornis heeft de betrokkene in reactie op 

de ongerustheid over het uiterlijk repetitieve handelingen verricht (zoals zichzelf controleren in 
de spiegel , zich excessief uiterlijk verzorgen , aan de huid pulken, of om geruststelling vragen) of 
psychische activiteiten uitgevoerd (zoals het eigen uiterlijk vergelijken met dat van anderen) . 

2.3 Verzamelstoornis 
Bij de verzamelstoornis (hoarding disorder) is sprake van een pathologische verzameldrang in 
combinatie met het onvermogen bezittingen weg te doen in een zodanige mate dat woonruim-
ten niet of nauwelijks meer te gebruiken zijn. De moeite om spullen weg te gooien is niet 
afhankelijk van de economische waarde. Integendeel : vaak betreft het verzamelde materiaal 
objectief gezien waardeloze spullen, zoals oude kranten , of ander papierwerk , boeken , kleding 
of plastic tasjes . 
Er is een groot verschil tussen de verzamelstoornis en het gewone verzamelen : het verzame-
len veroorzaakt stress , huisvestingsproblemen en conflicten met huisgenoten, omwonenden of 
gemeente , en kan leiden tot gevaren voor derden (bijvoorbeeld gezondheidsproblemen , brand-
gevaar). Bij gewone verzamelaars daarentegen is er sprake van plezier en structuur , en is het 
verzamelen vaak een sociale activiteit. 

Kader 12.5 Criteria voor de verzamelstoornis (naar de DSM-5) 
A Een persisterende moeite om bezittingen weg te doen , ongeacht de werkelijke waarde. 
B Deze moeite komt voort uit een sterk gevoelde behoefte om bepaalde voorwerpen te bewaren , 

en uit de lijdensdruk die gepaard gaat met het wegdoen van deze voorwerpen . 
C De moeite om bezittingen weg te doen , leidt tot de verzameling van een grote hoeveelheid 

bezittingen die in de weg staan en voor zoveel rommel zorgen dat de woonruimten nauwelijks 
voor hun eigenlijke functie kunnen worden benut. Als er ruimten zijn opgeruimd, is dat alleen 
dankzij de tussenkomst van derden (zoals een familielid, schoonmaker of instantie) . 

2.4 Trichotillomanie en excoriatiestoornis 
Bij de trichotillomanie (haaruittrekstoornis) heeft de patiënt de onbedwingbare neiging om de 
lichaamsharen uit te trekken. De zichtbare gevolgen (bijvoorbeeld grote kale plekken op het 
verder normaal behaarde hoofd of gelaat) leiden tot beperkingen in sociaal en beroepsmatig 
functioneren . Meestal worden de haren op het hoofd of in het gelaat (bijvoorbeeld wenkbrau-
wen en oogleden) uitgetrokken , minder vaak de overige beharing van het lichaam. Omdat de 
haren vaak opgegeten worden , moet je hierbij bedacht zijn op de aanwezigheid van trichobe-
zoar (haarballen) met mogelijk een acute buik als gevolg. 
De excoriatiestoornis (huidpulkstoornis) wordt gekenmerkt door het voortdurend pulken , knij-
pen , of met een speld of pincet de huid of nagelriem bewerken waardoor er laesies ontstaan. 
De trichotillomanie en de excoriatiestoornis worden in dit hoofdstuk niet verder besproken 
vanwege de geringe klinische prevalentie . 
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3 Ontwikkeling, beloop en gevolgen 

Deze paragraaf behandelt ontwikkeling, beloop en gevolgen van de meest prevalente aandoe-
ningen uit deze groep: de obsessieve -compulsieve stoornis, de morfodysfore stoornis en de 
verzamelstoornis. 

3.1 Obsessieve-compulsieve stoornis 
Ritueel gedrag kan gezien worden als normaal gedrag passend bij jonge kinderen en tijdens 
de schooltijd. Op jonge leeftijd (rond 2-3 jaar) zijn er bijvoorbeeld vaak rituelen bij het slapen-
gaan, en tijdens de schoolleeftijd zijn just-right-fenomenen ('Zo moet het gewoon') en rituelen 
gerelateerd aan magische gedachten veelvoorkomend. Meestal verdwijnen deze normale rituele 
gedragingen vanzelf tijdens de ontwikkeling en leiden deze gedragingen niet tot significant 
lijden of interferentie met het dagelijks leven. Waar deze rituelen overgaan naar een obsessie-
ve-compulsieve en verwante stoornis, is niet absoluut en is in de overgangsfase soms moeilijk te 
beoordelen. Over het algemeen genomen hebben de meeste patiënten met een obsessieve-com-
pulsieve en verwante stoornis hun eerste klachten en verschijnselen al op de kinderleeftijd 
gehad . 
De obsessieve-compulsieve stoornis ontstaat gemiddeld rond het 22e levensjaar , bij mannen 
eerder dan bij vrouwen. 
- In 65% van de gevallen nemen de klachten hun aanvang voor het 25e levensjaar, vaak al in de 

vroege jeugd (rond het ne levensjaar). Deze specifieke vorm van de obsessieve-compulsieve 
stoornis die voor de puberteit ontstaat, is ticgerelateerd, komt vaker voor bij jongens en kent 
een hogere genetische predispositie (gerelateerd aan familiair voorkomen van de obsessie-
ve-compulsieve stoornis en van tics) dan de obsessieve-compulsieve stoornis die ontstaat op 
jongvolwassen leeftijd . 

- Bij minder dan 15% van de patiënten ontwikkelen de klachten zich na hun 35e jaar. 
Gemiddeld verlopen er vijftien jaren tussen het ontstaan van een obsessieve-compulsieve stoor-
nis en een eerste behandeling. Dit is het gevolg van onvoldoende erkenning en herkenning van 
de symptomen bij zowel de patiënt (en diens familie) als de hulpverlener, mede door gevoelens 
van schaamte over de gedragingen waarvan de patiënt weet dat ze onnodig zijn: obsessies zijn 
egodystoon. Het beloop van de obsessieve-compulsieve stoornis laat een grote individuele varia-
tie zien : sommige kinderen met een obsessieve-compulsieve stoornis worden succesvol behan-
deld en blijven voor de rest van het leven in remissie , anderen laten juist een langdurig wis-
selend beloop zien , waarbij perioden van ernstige symptomen worden afgewisseld met lichte 
symptomen of symptoomvrije fasen. Dit komt overeen met het beloop van de angststoornissen . 
De obsessieve-compulsieve stoornis heeft veel negatieve gevolgen voor de patiënt en zijn directe 
omgeving. De dwangklachten kunnen leiden tot spanningen met de huisgenoten omdat deze 
door de patiënt gedwongen worden met het vermijdingsgedrag mee te doen of voor de patiënt 
geruststellende handelingen uit te voeren. Patiënten met een obsessieve-compulsieve stoornis 
hebben meer moeite dan normaal met het vinden van een partner. Maar als zij een relatie heb-
ben of gehuwd zijn, blijken er significant minder echtscheidingen plaats te vinden . 
Door de obsessieve-compulsieve stoornis kunnen patiënten zoveel tijd met hun obsessies of 
compulsies bezig zijn dat er problemen op het werk ontstaan . Soms wordt werken onmogelijk, 
bijvoorbeeld bij een verpleegkundige die geen medicatie meer durft uit te delen omdat ze bang 
is dodelijke fouten te maken , of een administrateur die bang is verkeerde brieven te verzenden 
met als gevolg onherstelbare schade. 
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Patiënten voelen zich vaak eenzaam , omdat ze uit schaamte weinig mensen durven te vertellen 
wat er met hen aan de hand is . Ze durven bijvoorbeeld niemand thuis uit te nodigen vanwege 
angst voor besmetting of uit schaamte dat de verzameldwang gezien wordt. Tijdens sociale acti-
viteiten is genieten moeilijk, omdat het hoofd vol zit met dwanggedachten. 

3.2 Morfodysfore stoornis 
De morfodysfore stoornis kan al vroeg (in twee derde van alle gevallen voor het 18e levens-
jaar) debuteren. Deze groep heeft een slechtere prognose dan de groep die de aandoening later 
ontwikkelt. De stoornis wordt vaak niet herkend en erkend, terwijl de uitwerking op het leven 
van de patiënt zeer groot is. De preoccupatie met de uiterlijke kenmerken leidt tot angst , som-

Bijvoo rbeeld veelvuld ig in de spiegel kijken , 
om bevestiging vragen, afw ij king verhullen met 
make-up of kleding , huid pulken . 

berheid of schaamte . De hieruit voortkomende rituele 
gedragingen en/of vermijding zorgt voor beperkingen 
in de sociale interactie. Patiënten met morfodysfore 
stoornis dringen vaak aan op operatief ingrijpen, wat 
geen oplossing voor het probleem geeft maar wel de 

kans op secundaire, iatrogene schade verhoogt. Motiveren voor psychiatrische behandeling is 
van groot belang . De radeloosheid, en het feit dat in 50% van de gevallen er op enig moment 
sprake is van verlies aan realiteitsbesef door waanachtige preoccupatie, maken dat het suïcide-
risico bij deze aandoening hoog is. 

3.3 Verzamelstoornis 
Ook de verzamelstoornis ontstaat vaak al vroeg in het leven (vroege adolescentie), maar de 
ziektelast neemt duidelijk toe met het stijgen van de leeftijd. Belangrijk is dat je je realiseert 
dat de aandoening vaak familiair voorkomt. Doordat het verzamelde materiaal vaak de gehele 
leefruimte in beslag neemt , zijn de ruimten vaak niet meer te gebruiken voor de oorspronkelijke 
activiteiten (slapen , koken , zitten) en ontstaat sociale isolatie doordat de patiënt zich schaamt 
voor de aanwezige chaos . De verzamelstoornis kan in de woning en directe omgeving ernstige 
problemen veroorzaken door vervuiling, instortingsgevaar of brandrisico. Door de combinatie 
van beperkt ziekte besef en sociale isolatie is vaak sprake van zorgmijding. 

4 Diagnostiek en differentiële diagnostiek 

De obsessieve-compulsieve stoornis of verwante stoornissen stel je vast op grond van de anam-
nese en het status-mentalisonderzoek. Het subtype obsessieve -compulsieve stoornis bepalen 
(zie kader 11.3) gebeurt ook op grond van de anamnese. Obsessieve-compulsieve en verwante 
stoornissen kunnen veroorzaakt worden door het gebruik , bij onttrekking, of na het staken van 
het middel, bijvoorbeeld van amfetamine , cocaïne of andere stimulantia (kader 12.6). 
Voor de differentiële diagnostiek is het ook belangrijk dat dwangsymptomen veroorzaakt kun-
nen zijn door een somatische aandoening (kader 12.7). Het gaat hier vooral om een hersenbe-
schadiging met betrokkenheid van de corticostriatothalamocorticale circuits. In de kindertijd 
kan na een streptokokkeninfectie een auto-immuunreactie voorkomen die gericht is tegen de 
basale ganglia. Deze aandoening, sydenhamchorea geheten, gaat naast bewegingssymptomen 
gepaard met dwangsymptomen. Deze dwangklachten verdwijnen overigens weer bij het verbe-
teren van de chorea. Aangezien deze aandoeningen bekend zijn bij de patiënt , rechtvaardigen 
ze geen uitgebreid neurologisch routine(hulp)onderzoek. Een mogelijke uitzondering hierop 
vormt de zeer laat ontstane obsessieve-compulsieve stoornis . 
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Kader 12.6 Criteria voor de obsessieve-compulsieve of verwante stoornis door een middel/ 
medicatie 
A Obsessies, compulsies, huid pulken, haar uittrekken, andere lichaamsgerichte repetitieve hande-

lingen of andere symptomen die kenmerkend zijn voor een obsessieve-compulsieve of verwante 
stoornis staan in het klinische beeld op de voorgrond. 

B Er zijn aanwijzingen vanuit anamnese, lichamelijk onderzoek of laboratoriumuitslagen voor 
zowel (1) als (2). 

De in criterium A genoemde symptomen zijn ontstaan tijdens of kort na de intoxicatie door of 
onttrekking van een middel, of na blootstelling aan een geneesmiddel . 

2 Van het betreffende (genees)middel is bekend dat het de in criterium A genoemde symptomen 
kan veroorzaken. 

Kader 12.7 Criteria voor de obsessieve-compulsieve of verwante stoornis door een 
somatische aandoening 
A Obsessies, compulsies, preoccupaties met het uiterlijk , verzamelen , huidpulken , haar uittrekken, 

andere lichaamsgerichte repetitieve handelingen of andere symptomen die kenmerkend zijn voor 
een obsessieve-compulsieve of verwante stoornis , staan in het klinische beeld op de voorgrond. 

B Er zijn aanwijzingen vanuit anamnese, lichamelijk onderzoek of laborator iumuitslagen dat de 
stoornis het directe pathofysiologische gevolg is van een somatische aandoening . 

In de differentiële diagnostiek kan het moeilijk zijn obsessieve-compulsieve en verwante stoor-
nissen te onderscheiden van een aantal psychiatrische aandoeningen die zich ook kenmerken 
door het herhalen van gedachten en gedrag , zoals de ticstoornissen , angststoornissen , de ziekte-
angststoornis , eetstoornissen , stoornissen in het gebruik van een middel, de dwangmatige-per-
soonlijkheidsstoornis en parafiele stoornissen . Het diagnostische onderscheid wordt gemaakt 
op basis van de aard van de symptomen. Ook kun je obsessieve-compulsieve en verwante stoor-
nissen onderscheiden van andere stoornissen door de inhoud van de repeterende gedachten , 
zoals piekeren over kleine dagelijkse gebeurtenissen bij de gegeneraliseerde-angststoornis , 
preoccupatie met de vrees voor ziekten bij de ziekteangststoornis , en tobben over het gewicht 
bij anorexia nervosa . 
Dwangsymptomen worden beleefd als niet behorend tot de eigen belevingswereld (egodystoon) . 
Voor de patiënt zijn ze vreemd en irrationeel. Dit is een belangrijk onderscheid met de waan , 
waarbij je juist overtuigd bent van wat je denkt en ervaart. Maar op het moment dat de obsessies 
gepaard gaan met ontbrekend realiteitsbesef (bij obsessieve-compulsieve stoornis , de morfo-
dysfore stoornis , en de verzamelstoornis) is het onderscheid met de waanstoornis soms lastig . 
Dwanggedachten zijn geassocieerd met angstgevoelens die verminderd worden door het uit-
voeren van dwanghandelingen . Dranggedachten bij stoornissen in de impulsbeheersing daar-
entegen gaan gepaard met spanning of prikkelbaarheid , die overgaan in lustgevoelens na het 
uitvoeren van de dranghandeling. 
Bij de verzamelstoornis is het van belang te beoordelen of deze bestaat in het kader van een 
obsessieve-compulsieve stoornis (zie kader 12-3), of als opzichzelfstaande aandoening. Omdat 
patiënten met een verzamelstoornis vaak pas op oudere leeftijd in beeld komen en tot dan toe 
geen bekende psychiatrische en somatische voorgeschiedenis hebben , is uitsluiting van neuro -
logisch lijden nodig (onder andere traumatische hersenschad e, hersentumor of dementie). Op 
kinderleeftijd kan verzamelgedrag voorkomen bij een verstandelijke beperking of bij een autis-
mespectrumstoornis . 
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S Epidemiologie 

De obsessieve-compulsieve stoornis komt over de gehele wereld in ongeveer gelijke mate voor. 
De Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS) vond een eenmaandpreva-
lentie van 0,3% , een zesmaandenprevalentie van 0 ,5% en een levensprevalentie van 1%. Inter-
nationaal onderzoek laat hogere levensprevalentiecijfers zien (3%). De ziekte komt evenveel bij 
mannen als bij vrouwen voor. Net als bij andere psychiatrische aandoeningen bestaat er een 
hoge comorbiditeit met andere syndromale en persoonlijkheidsstoornissen . Op enig moment 
in het leven lijdt een patiënt met een obsessieve-compulsieve stoornis eveneens aan een comor-
bide angststoornis (in 75%), een stemmingsstoornis (60%) of een ticstoornis (30%) . Van de 
persoonlijkheidsstoornissen komt de dwangmatige-persoonlijkheidsstoornis het meeste samen 
met obsessieve-compulsieve stoornis voor (tot 30%) . 
De morfodysfore stoornis kent, voor zover herkend , een vergelijkbare prevalentie (puntpreva-
lentie 2%); de verzamelstoornis eveneens (5% bij volwassenen), maar dat percentage zou van-
wege de grote mate van sociale isolatie en zorgmijding in werkelijkheid nog hoger kunnen 
liggen. 

6 Etiopathogenese 

6.1 Neurobiologische correlaten 
Familie- en genetische onderzoek heeft aangetoond dat verwanten van patiënten met een obses-
sieve-compulsieve stoornis een verhoogd risico hebben om zelf ook aan deze aandoening te 
lijden. In families van patiënten met een obsessieve-compulsieve stoornis komt de obsessie-
ve-compulsieve stoornis 2 maal zo vaak voor als in de algemene populatie . Bij een vorm van 
obsessieve-compulsieve stoornis die voor het roe levensjaar is ontstaan, is dit ro maal verhoogd. 
De concordantie bij dizygote tweelingen is 22%, bij monozygote tweelingen 57%. De erfelijk-
heidscijfers voor de morfodysfore stoornis en de verzamelstoornis liggen ook rond de 50%. 
Naast erfelijke factoren spelen omgevingsfactoren een rol in de etiologie van obsessieve-com-
pulsieve en verwante stoornissen , zoals stressvolle levensgebeurtenissen en bijvoorbeeld infec-
ties met streptokokken in de kindertijd. De pathogenese van de obsessieve-compulsieve stoor-
nis wordt in neurobiologisch perspectief toegedicht aan een ontregeling van de verschillende 
parallele corticostriatothalamocorticale (csTc) circuits , en aan veranderde frontolimbische en 
frontopariëtale verbindingen . De parallel aan elkaar georganiseerde maar onderling interacte-
rende csTc-circuits zijn relevant voor het aansturen van emotie- en motivatieprocessen, cogni-
tieve controleprocessen en sensomotorische processen. Binnen ieder csTc-circuit is bovendien 
sprake van parallelle paden: de directe paden leiden tot initiatie en continuering van gedrag, de 
indirecte paden leiden tot remming en wisseling tussen gedragingen . 
De werkhypothese is dat bij obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen sprake is van een 
disbalans tussen en binnen de circuits, waardoor sprake is van disinhibitie van motivatie- en 
sensomotorische processen, mogelijk mede getriggerd door verhoogde limbische activiteit, in 
combinatie met verminderde remming van de cognitieve controlecircuits (zie figuur 12.r). 
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Figuur 12.1 Werkmodel veranderde functie ventrale en dorsale corticostriatothalamocorticale 
(CSTC) circuits bij OCS 
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een verminderde top-downcontrole van het dorsale 'cogn itieve ' systeem op het ventrale 'emotione le' systeem . 

De verand erde structuur en functi e van de csTc-circuits lijken deels onderligg end te zijn aan de 
kwetsbaarheid voor de stoornis , wat blijkt uit de aanwezigh eid van vergelijkbare afwijking en bij 
niet-aangedane eerstegraads fam ilieleden van de patiënten, en lijken gedeeltelijk juist het resul-
taat te zijn van de chronische symptomen. Dat deze hersencircuits bij obsessieve-compul sieve 
en verwante stoornissen betrokken zijn , wordt afgeleid uit de volgende observaties : 
- patiënten met laesies in de basale ganglia ontwikkelen vaak symptomen van de obsessi e-

ve-compulsieve stoornis ; 
- patiënten met neurologische aandoeningen waarbij de basale ganglia zijn aang etast , zoals de 

stoornis van Gilles de la Tourette , sydenhamchorea , de ziekte van Huntington en de ziekte 
van Parkinson , lijden dikwijls aan compulsieve gedragingen ; 
uit beeldvormend onderzoek is gebleken dat zowel de structuur als de functie van de betrok -
ken hersengebieden anders zijn vergeleken met gezond e controles , evenals de communicatie 
tussen de verschillende hersengebieden binnen deze circuits. 
neurochirurgische interventies die aangrijp en op de corticostriatothalamocorticale circuits 
kunnen succesvol zijn . 
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Bij de obsessieve-compulsieve stoornis zijn afwijkingen gevonden in het serotonerge , het dopa-
minerge en het glutamaterge systeem. Anders dan bij de depressieve stoornis lijkt het nor-
adrenerge neuronale systeem geen rol te spelen. De betrokkenheid van het serotonerge systeem 
blijkt uit het feit dat serotonineheropnameremmers (sR1's) effectief zijn bij de behandeling van 
de obsessieve-compulsieve stoornis . De betrokkenheid van het dopaminerge systeem blijkt 
onder andere uit de bevinding dat dopamineagonisten compulsief gedrag kunnen uitlokken . 
Daarnaast blijkt dat antipsychotica toegevoegd aan behandeling met een SRI effectief zijn . Ook 
wijzen beeldvormend hersenonderzoek en genetisch onderzoek op de betrokkenheid van de 
serotonerge , dopaminerge en glutamaterge systemen . 
Het meeste neurobiologische onderzoek heeft plaatsgevonden bij de obsessieve -compulsieve 
stoornis ; er is slechts beperkt onderzoek gedaan naar deze circuits bij de andere obsessie-
ve-compulsieve en verwante stoornissen . Wel lijken al deze stoornissen vanuit neurobiologisch 
perspectief een gedeeltelijk overlappende pathofysiologie te hebben. Maar vergelijkend onder-
zoek naar overlappende en differentiërende neurobiologische kenmerken is nodig om de over-
eenkomsten en verschillen in fenomenologie, beloop en behandelrespons volledig te begrijpen. 

6.2 Psychologische correlaten 
Over het ontstaan van de obsessieve-compulsieve stoornis zijn veel ideeën gevormd. In de 
negentiende eeuw werd de obsessieve-compulsieve stoornis gezien als een verstoring van de 
conatieve, affectieve of cognitieve functies . Het begin van de twintigste eeuw werd vooral gedo-

r-----------------.., mineerd door de theorieën van Sigmund Freud. Hij ging 

\. 

Sigmund Freud ging ervan uit dat dwangklach-
ten een uiting zijn van een gewetensconflict : 
een comprom is tussen de individuele, onbe-
wuste instinctieve, agressieve of seksuele 
wensen die botsen met maatschappel ijke nor-
men , regels en verboden. Hoewel deze theorie 
inmiddels is verlaten, blijkt hiervoor toc h enige 
evident ie te bestaan. 

Bij thought-action fusion staat voor de betref-
fende persoon denken gelijk aan de uitvoering 
van die gedachte , bijvoorbeeld: de gedachte aan 

ervan uit dat dwangklachten een functie hebben. Hij 
postuleerde dat dwangklachten de uiting zijn van een 
gewetensconflict: een compromis tussen de individuele, 
onbewuste instinctieve , agressieve of seksuele wensen 
die botsen met maatschappelijke normen, regels en ver-
boden . Hoewel deze theorie inmiddels is verlaten , blijkt 
hiervoor toch enige evidentie te bestaan. Zo blijkt voor 
sommige mensen denken of fantaseren gelijk te staan 
aan de uitvoering van die gedachte of fantasie . Voor 
deze mensen is bijvoorbeeld de gedachte aan overspel 
gelijk aan het plegen ervan: thought-action fusion. Men-
sen die zo denken , hebben een sterke behoefte verboden 

overspel staat gelij k aan het plegen ervan. gedachten te onderdrukken met als resultaat dat je er 
juist - repeterend - aan moet denken . 

Vanaf de jaren zeventig, vooral door het succes van de gedragstherapie , wint de leertheorie 
steeds meer terrein . De leertheorie gaat ervan uit dat iedereen gedachten heeft die op zichzelf 
van geen betekenis zijn en waar je normaliter geen aandacht aan besteedt, tenzij aan deze 
gedachten een bijzondere betekenis of waardering wordt toegekend. Deze bijzondere betekenis 
geeft dan aanleiding tot een onaangename emotie (bijvoorbeeld angst , ongenoegen , daling van 
het zelfgevoel) die je vervolgens teniet probeert te doen door dwanghandelingen te verrich-
ten. Omdat in de loop van het verrichten van de dwanghandelingen het onaangename gevoel 
vermindert of verdwijnt - wat ook zonder de handelingen zou zijn gebeurd - leert de patiënt 
dat deze handelingen blijkbaar een voorwaarde zijn voor het verdwijnen van het gevoel, wat 
vervolgens dit gedrag in stand houdt. Bijvoorbeeld : iemand denkt: ' Ik wil mijn kind een klap 
verkopen ' (gedachte) . En koppelt daaraan : 'Maar als ik mijn kind sla ben ik een slechte ouder' 
(betekenisgeving) , en vervolgens moet deze persoon handelingen uitvoeren die het nare gevoel 
een slechte ouder te zijn tenietdoet (bijvoorbeeld zinnetjes opzeggen : 'Ik ben een goede ouder'; 
' Ik ben een goede ouder ', enzovoort) . 
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Bij de obsessieve-compulsieve stoornis lijken in het bijzonder zes soorten gedachten aan gewone 
gedachten een emotionele lading te kunnen geven die weer aanleiding is tot een onaangename 
emotie. 
r Disproportioneel verantwoordelijkheidsgevoel ('Als ik iets niet heb voorkomen, is dat het-

zelfde als dat ik het expres heb gedaan, en heb ik dus de verantwoordelijkheid dat te voor-
komen'). 

2 Overdreven belang hechten aan gedachten ('Als ik denk dat iets zou kunnen gaan gebeuren, 
is de kans groot dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren '). 

3 Overdreven behoefte eigen gedachten onder controle te kunnen houden . 
4 Overschatting van de kans dat er iets ernstigs kan gaan gebeuren . 
5 Onzekerheid niet kunnen verdragen ('Hoe weet ik zeker als de ijskast dicht is dat het lampje 

dan ook uit is?') . 
6 Perfectionisme ('Het is alleen goed als het perfect is '). 

6.3 Integratie 
Het ontstaan van obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen kun je zien als een complex 
en nog onvoldoende begrepen samenspel van: 
- genetische kwetsbaarheid: wat bijdraagt aan veranderde structuur en functie van de verschil-

lende hersencircuits die bij obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen betrokken zijn; 
- temperament: dat gevormd wordt door een combinatie van genetische en omgevingsfacto-

ren ; 
- opvoeding : bijvoorbeeld risicomijdende opvoedingsstijl bij ouders , of dwangklachten of per-

fectionisme van ouders; 
- stressvolle levenssituaties: zowel van neurobiologische aard (bijvoorbeeld infecties) als van 

psychologische aard (bijvoorbeeld psychotrauma) . 

7 Behandeling 

Omdat de meeste aandoeningen uit deze groep weinig frequent voorkomen , zullen we ons hier 
beperken tot de bespreking van de behandeling van de obsessieve-compulsieve stoornis. De 
behandeling van de obsessieve-compulsieve stoornis is in zichzelf complex en wordt daarnaast 
meestal gecompliceerd door comorbide aandoeningen . De taak van de eerste lijn is derhalve 
vooral een van het herkennen van het ziektebeeld. Nadere diagnostiek en behandeling zullen in 
de tweede en derde lijn plaats moeten vinden. Er zijn twee behandelmethoden effectief geble-
ken bij de obsessieve-compulsieve stoornis: 
- cognitieve gedragstherapie (ccT ): vooral exposure in vivo met responspreventie ; 
- farmacotherapie: serotonerg werkende antidepressiva , eventueel in combinatie met antipsy -

chotica . 
Na behandeling (psychotherapeutisch , medicamenteus of een combinatie van beide) blijkt onge-
veer 50% van de patiënten niet meer aan de obsessieve-compulsieve stoornis te voldoen . Dat wil 
meestal zeggen dat de dwangklachten gereduceerd zijn tot minder dan r uur per dag. Voor 25% 
van de patiënten geldt dat de symptoomreductie ondanks adequate behandeling onvolledig is. 
Bij de overige 2 5% van de patiënten blijken de klachten niet of weinig te verbeteren. 
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Tabel 12 .4 Doseringsschema 's van selectieve seroton ineheropnameremmers (SSRl's) bij de 
obsessieve-compuls ieve stoornis 

Geneesmiddel Minimale effectieve dosis Gemiddelde dosis Maximale dosis 
Citalopram 20 mg/dag 40-60 mg/dag 60 mg/dag 
Escitalopram 10 mg/ dag 20 mg/dag 40 mg/ dag 
Clomipramine 50 mg/dag 200 mg/dag 250 mg/dag 
Fluoxetine 40 mg/ dag 40-60 mg/dag 80 mg/ dag 
Fluvoxamine 50 mg/dag 200 mg/dag 300 mg/dag 
Paroxetine 40 mg/dag 50 mg/dag 60 mg/dag 
Sertraline 50 mg/dag 150 mg/dag 225 mg/dag 

7.1 Neurobiologische behandeling 

Farmaca die als monotherapie effectief zijn gebleken voor de obsessieve-compulsieve stoornis, 
grijpen allemaal aan op het serotonerge systeem (de sR1's). Deze middelen zijn clomipramine 
(een tricyclisch antidepressivum (TcA)) en de selectieve serotonineheropnameremmers (ssR1's) 
citalopram, escitalopram , fluoxetine , fluvoxamine, paroxetine en sertraline. Voor de werking en 
de bijwerkingen van deze middelen, zie hoofdstuk 6-3-Tussen de verschillende SRI's zijn geen 
grote verschillen in effectiviteit aangetoond. De SSRI's zijn middel van eerste keuze vanwege 
hun bijwerkingsprofiel. Je moet bij de behandeling van de obsessieve-compulsieve stoornis , op 
geleide van het klinisch beeld , hoge tot zeer hoge doseringen gebruiken (zie tabel 12-4). 
De behandeling moet gedurende tien tot twaalf weken toegepast worden voordat het effect 
bepaald kan worden . Een langere behandeling heeft de voorkeur , omdat ook nog na jaren de 
klachten kunnen blijven afnemen. Bij het staken van farmacotherapie zal een belangrijk per-
centage (tot 70%) binnen r jaar een terugval doormaken. Het lijkt wel mogelijk om nar jaar de 
dosis te halveren zonder dat dit tot een toename van de klachten leidt. Wanneer patiënten na 
staken van medicatie waarop zij initieel een goede respons hadden, opnieuw worden ingesteld , 
bijvoorbeeld vanwege terugval , reageert slechts 80% van de patiënten opnieuw positief. Deze 
bevinding is belangrijk voor de afweging om medicatie wel of niet te staken. 
Wanneer een patiënt niet of onvoldoende op een SRI reageert (ongeveer 50% van de patiënten) , 
houdt dit niet in dat deze ook niet op een ander SRI zal reageren. De kans op een positieve reactie 
op een tweede SRI ligt rond de 25%. Bij onvoldoende respons op twee ssR1's en clomipramine 
kun je een SRI combineren met een lage dosis van een (atypisch) antipsychoticum . De combina-
tie met een lage dosis van haloperidol, risperidon of aripripazol laat hierbij alsnog een respons 
van ongeveer 25% zien. 

Een gunstig bijkomend effect is vermindering 
van de vaak tevens aanwezige somberheid en 
suïcidaliteit. 

7.2 Psychologische behandeling 

Het effect van farmacologische behandeling is ook 
duidelijk voor de morfodysfore stoornis , waarbij een 
SRI eerste keuze is. Het effect van medicatie is minder 
evident voor de verzamelstoornis , waarbij CGT duidelijk 
eerste keuze is. 

De psychotherapie van de obsessieve-compulsieve stoornis bestaat voornamelijk uit cognitieve 
gedragstherapie (CGT) , waarbij je veelal cognitieve technieken combineert met gedragstherapeu-
tische technieken. De cognitieve therapie behandelt obsessies , bijvoorbeeld de gedachten die 
iemand krijgt wanneer hij in contact komt met vuil ('Ik word besmet met bacteriën die in dat 
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vuil zitten en ik ga dood '). Eerst leert de patiënt om de provocerende situaties te herkennen en 
te koppelen aan de obsessies. Daarna worden de dwanggedachten in een socratische dialoog 
uitgedaagd. Je leert dat ze vaak geen reële basis hebben. Wat is bijvoorbeeld de kans dat iemand 
doodgaat wanneer hij in contact komt met vuil? Vervolgens leer je de angstwekkende dwangge-
dachten te vervangen door reëlere gedachten die minder angst veroorzaken ('Vuil komt overal 
voor. Ik vind het niet prettig om vies te worden, maar het is niet gevaarlijk.'). 
Gedragstherapie behandelt de compulsies. Deze worden aangepakt met een exposure-in-vivo-
behandeling in combinatie met responspreventie. Bij exposure in vivo wordt de betrokkene 
gevraagd zich stapsgewijs bloot te stellen aan angstwekkende situaties, zodat habituatie aan de 
angst kan optreden zonder dat de dwanghandelingen worden uitgevoerd. Meestal begin je met 
de minst moeilijke situatie (een beetje vuile aarde bekijken van dichtbij), met geleidelijke uit-
breiding (aarde uit de tuin met blote handen aanraken of zonder handen wassen een boterham 
opeten). Deze geleidelijke opbouw wordt vooral gebruikt om uitval (door sterke toename van 
angst tijdens de behandeling) te voorkomen. 
Cognitieve gedragstherapie geeft in 70% van de gevallen een klinisch relevante symptoomre-
ductie . Bij een geslaagde behandeling verminderen de obsessies, de compulsies, de angst en het 
vermijdingsgedrag. Een cognitieve gedragstherapie duurt ongeveer een jaar. Na staken van de 
behandeling vallen minder mensen terug dan na staken van een farmacotherapie . 
Cognitieve gedragstherapie is tevens een effectieve behandeling voor andere obsessieve-com-
pulsieve en verwante stoornissen, zoals de morfodysfore stoornis en de verzamelstoornis . Van 
groot belang voor een succesvolle behandeling is goede uitleg over de diagnose en de behandel-
methode (psycho-educatie) en het vergroten van de motivatie van patiënt om zich volledig over 
te geven aan de exposure in vivo (vermijding doorbreken) en de technieken direct in te bouwen 
in het dagelijks leven (het effect generaliseren). 

7.3 Nieuwe invasieve en non-invasieve behandelmogelijkheden 
Ondanks de effectiviteit van farmacotherapie en cognitieve gedrags therapie blijft een groep 
patiënten lijden aan een zeer invaliderende vorm van de obsessieve-compulsieve stoornis. Voor 
deze groep patiënten zijn diepe-hersenstimulatie (deep brain stimulation: oss), stereotactische 
neurochirurgie of mogelijk transcraniële magnetische stimulatie (TMs) een mogelijkheid om 
toch symptoomreductie bewerkstelligen (zie voor deze technieken hoofdstuk 6.3). 
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Samenvatting 
- Kenmerken van de psychotraumagerelateerde stoornissen zijn blootstelling aan een psycho-

trauma , herbeleving hiervan, vermijding van situaties die aan het psychotrauma doen denken , 
negatieve veranderingen in denkbeelden en stemming , en verhoogde prikkelbaarheid. 

- Je onderscheidt de volgende psychotraumagerelateerde stoornissen : 
- acute stressstoornis ; 
- posttraumatische-stressstoornis (PTSS). 

- Door vermijding , schaamte en onbekendheid met de gevolgen van traumatisering leggen pati-
enten vaak geen relatie tussen hun psychische klachten en het doorgemaakte psychotrauma. De 
psychiater mist soms de stoornis omdat hij zich vaak niet realiseert dat patiënten zelf het verband 
tussen psychotrauma en klachten niet leggen, doordat de psychiater meegaat met de vermijding 
van de patiënt , of de symptomen niet goed uitvraagt. 

- Een psychotraumatische gebeurtenis verschilt van een stressvol Ie gebeurtenis doordat een psy-
chotraumatische gebeurtenis extreem heftige angst- en stressreacties teweegbrengt door doods -
dreiging of de gevolgen van dood en (seksueel) geweld. 

- On behandelde PTSS leidt tot chroniciteit, hoge comorbiditeit en ernstige beperkingen in het psy-
chosociale functioneren . 

- In de differentiële diagnostiek komen voor: de kortdurende psychotische stoornis , de depressieve 
stoornis , angststoornissen, obsessieve-compulsieve stoornis , dissociatieve stoornissen , aanpas-
singsstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. 

- De levensprevalentie van de PTSS bij mannen is 5% en bij vrouwen 10%. Mannen ondergaan 
vaker fysiek geweld, vrouwen vaker seksueel geweld. PTSS gaat vaak samen met de depressieve 
stoornis. 

- Bij een minderheid van de mensen die een psychotrauma meemaken, ontstaat een acute stress-
stoornis of PTSS. Mensen met een acute stressstoornis lopen een verhoogd risico doordat ze niet 
meer adequaat kunnen reageren . PTSS kan gezien worden als een toestand van verhoogde waak-
zaamheid die nodig is bij gevaar, maar die ontregelend werkt als het gevaar niet meer aanwezig is. 
Het werkgeheugen is nog steeds geladen met 'gevaarsinformatie '. 

- Bij de PTSS zien we afwijkingen aan de hypothalamus-hypofyse -bijnieras (H PA-asafwijkingen) 
zoals een verlaagde cortisolspiegel. De overactieve amygdala worden onvoldoende geïnhibeerd 
door de prefrontale cortex. Gen-omgevingsinteractie is medebepalend voor kwetsbaarheid voor 
een PTSS. 

- De PTSS kan begrepen worden als een geconditioneerde respons waarbij cues die verbonden zijn 
aan de psychotraumatische gebeurtenis, de herbelevingen in het geheugen stimuleren en er ver-
mijdingsreacties optreden met bijbehorende fysiologische react ies . 

- Preventie in de vorm van klassieke debriefing na een psychotrauma is soms schadelijk en wordt 
afgeraden. Opvang en steun zijn wel zinvol. 

- Psychotherapie is bij de PTSS de behandeling van eerste keuze. Verschillende soorten psychothe -
rapie zijn voor psychotrauma effectief gebleken : cognitieve gedragstherapie , beknopte eclectische 
psychotherapie , en eye movement desensitization reprocessing (EM DR). 

- Medicamenteuze behandeling is voorbehouden aan patiënten met PTSS en een comorbide 
depressieve stoornis . De medicamenteuze behandeling helpt patiënten toegankelijker te maken 
voor psychotherapie . 



Hoofdstuk 13.1 Psychotraumagerelateerde stoornissen 395 

Inleiding 

Er is een groeiende maatschappelijke aandacht voor psychotrauma: vanwege de toename van 
gewapende conflicten in de wereld, vluchtelingenstromen, en de gevolgen van rampen en ter-
roristische aanslagen . Psychotraumagerelateerde stoornissen werden al beschreven als gevolg 
van oorlogservaringen tijdens de Eerste Wereldoorlog en na treinongelukken in de negentiende 
eeuw, waarbij werd gesproken van soldier's heart en shell shock respectievelijk irritable heart. Ver-
wante aanduidingen zijn ook het concentratiekampsyndroom en het combat stress syndrome. 
Kenmerkend voor al deze beschrijvingen is een complex van symptomen bestaande uit her-
belevingen zoals nachtmerries, slaapproblemen en lichamelijke symptomen zoals tremoren, 
niet-specifieke pijnklachten, en huiduitslag. De symptomen worden in verband gebracht met 
ingrijpende, meestal levensbedreigende ervaringen. Er werd toen gesproken van een gross 
stress reaction. Het definiëren van het concept posttraumatische-stressstoornis (PTss) in de jaren 
zeventig van de vorige eeuw volgde op het baanbrekend r-----------------" 
werk van Mardi Horowitz , die het complex van herbele-
vings- en vermijdingsreacties in relatie tot lichamelijke 
symptomen als eerste beschreef. 
Een voorwaarde om een acute stresstoornis of PTSS te 
krijgen , is het meemaken van een psychotraumati-
sche gebeurtenis . Aanvankelijk werd de gebeurtenis 
omschreven als een overweldigende , buiten de gewone 

\.. 

Het betekende ook een maatschappelijke 
erkenning van het oorlogsleed (in het bijzonder 
van de Vietnamoorlog), van de Ho locaust 
(vervolging en poging tot uitroeiing van joden , 
zigeune rs en homoseksue len) en van seksueel 
geweld (zoals incest en verkrachting). 

ervaringen staande gebeurtenis. Omdat psychotraumatische gebeurtenissen frequent voorko-
men , kunnen ze niet meer als buitengewoon beschouwd worden. Desondanks blijft een psy-
chotraumatische gebeurtenis voor het individu een uitzonderlijke ervaring, waar je niet op 
rekent en waarbij je je vaak hulpeloos of machteloos voelt. Voorbeelden van zulke gebeurte-
nissen zijn branden , explosies , aanslagen , grof geweld, rampen zoals aardbevingen en over-
stromingen , maar ook neerstortende vliegtuigen en zinkende schepen. Ook behoren minder 
massale gebeurtenissen tot psychotraumata , zoals overvallen , verkeersongelukken , verkrach-
tingen , martelingen en onzichtbare dreigingen zoals vrijkomende radioactieve straling , gifgas-
sen en legionellabesmetting . Een levens bedreigende of slopende somatische ziekte wordt niet 
noodzakelijkerwijs als psychotrauma beschouwd. Somatische fenomenen die dit wel zijn, zijn 
plotseling optredende , catastrofale incidenten , zoals ontwaken tijdens een operatie. 

Kader 13.1.1 Classificatie van de psychotraumagerelateerde stoornissen (naar de DSM-5) 
- Acute stressstoorn is 
- Pos tt rauma t ische-s t ressstoornis (PTSS) 

2 Syndromen 

2 . 1 Acute stressstoornis 
Een acute stressstoornis ontwikkelt zich gedurende drie dagen tot één maand na blootstelling 
aan een of meer psychotraumatische gebeurtenissen . Het klinische beeld is karakteristiek en 
kan per persoon verschillen. Het betreft meestal een angstrespons met herbelevingen , ver-
hoogde reactiviteit op de psychotraumatische gebeurtenis , dissociatie en prikkelbaarheid . 
Wanneer zich een acute , levens bedreigende gebeurtenis voordoet , wordt het stressrespons-sys-
teem geactiveerd. Dit bestaat uit drie in de natuur gegeven reacties: 

,) 
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- vechten (fight), dus het gevaar bestrijden ; 
- vluchten (!light), dus het gevaar ontlopen ; 
- Jreezing, oftewel 'doen alsof je dood bent'. 
Kenmerkend voor het mogelijke ontstaan van psychotraumagerelateerde stoornissen is dat de 
persoon in kwestie op een gegeven moment het gevoel heeft dat het gevaar niet meer te ontlo-
pen is. De freezingreactie ligt aan de basis van de acute stressstoornis. Een voorbeeld daarvan 
zien we bij een politieman die bij de open voordeur wacht terwijl diens collega net het huis is 
binnengegaan. Achter in de gang ziet hij een vuurbal 'langzaam ' op zich afkomen , terwijl rechts 
voor hem zijn collega door de ruit van de zitkamer wordt gelanceerd. In werkelijkheid vindt de 
gasexplosie natuurlijk razendsnel plaats. De dagen erna blijft deze agent de gebeurtenis herbe-
leven, zowel overdag als in nachtmerries. 
Mensen met een acute stressstoornis staan 'aan de grond genageld ' en ze lopen daardoor een 
verhoogd risico om bijvoorbeeld bij een brand om te komen. Deze toestand wordt door leken 
wel aangeduid als een 'psychische shock '. Wat de acute stressstoornis onderscheidt van gewone 
reacties bij dreigend gevaar, is het gevoel van verdoving , het ontbreken van emoties, of wis-
selend heftige emoties hebben , het ervaren alsof het een film is, als niet echt (derealisatie) , 
alsof het een ander betreft (depersonalisatie). Iemand met een acute stressstoornis heeft vaak 
extreem negatieve gedachten over zijn rol bij de psychotraumatische gebeurtenis , de reactie op 
de psychotraumatische ervaring , of de kans om in de toekomst letsel op te lopen . Iemand kan 
zich bijvoorbeeld extreem schuldig voelen omdat hij de gebeurtenis niet heeft voorkomen. De 
acute stressstoornis is riskant omdat iemand met een acute stressstoornis zich chaotisch en 
impulsief kan gedragen. Dit kan bijvoorbee ld leiden tot roekeloos rijgedrag of tot irratione le 
besluiten . 

Kader 13.1.2 Criteria voor de acute stressstoornis (naar de DSM-5) 
A Bloots tell ing aan een feitelij ke of dreigende dood, ernstige verwo ndi ng of seksueel geweld. 
B De aanwezigheid van negen (of meer) symp tomen di e zijn begonnen of verslechterd nadat de 

psychotraum atische gebeurte nis (sen) heeft (hebben) plaatsgevonden, uit de vo lgende vij f cate-
gorieën: 
- recidiverende intr usieve symp tomen (pijn lijke herinne ringen, onaangename dromen, 

dissociatieve react ies, lijd ensdruk bij prikkels d ie doen denken aan de psychotra um at ische 
ge beurten is (sen)); 

- negati eve stemmi ng (onvermogen om posit ieve emoties te ervare n) ; 
- dissociati eve symptomen (depersona lisat ie, derealisat ie, dissoc iat ieve amn esie) ; 
- vermijdingssym ptomen (verm ijd ing van herinneringen, gedachten, gevoelens, activ ite iten of 

situaties d ie doen denken aan de psychotrauma ti sche gebeurtenis(se n)); 
- arousalsymp tomen (insomn ia, pr ikkelbaarheid, hypervigilanti e, concentr at ieproblemen, schrik-

react ies); 
C De duur van de stoornis is drie dagen tot één maand na de blootstelli ng aan het psychot raum a. 

2.2 Posttraumatische-stressstoornis 
Kenmerkend voor de posttraumatische-stressstoornis (PTss) is dat de persoon in een toestand 
van verhoogde waakzaamheid blijft terwijl het gevaar allang verdwenen is. De herinneringen 
blijven actief in het werkgeheugen. Iemand die een vliegtuigcrash overleefd had , reageerde 
zodra hij in de verte al het geluid van een vliegtuig vernam met in elkaar duiken , heftige angst 
en een verhoogde hartslag. Zittend in een trein die even afremde , zag hij direct de beelden 
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van het ineenschrompelen van de cabine voor zich, terwijl hij met de handen de leuning van 
de stoel omklemde. De politieman die de gasexplosie had meegemaakt , durfde niet meer te 
werken omdat hij bij iedere melding direct de vrees kreeg voor weer zo'n calamiteit. Mensen 
met PTs s worden vaak 'badend in het zweet ' wakker, of schreeuwen in hun slaap hun partner 
wakker. Teruggekeerde VN-soldaten met een PTS S vertonen dikwijls een opmerkelijk terugtrek-
gedrag. Ze zijn vooral bang plotseling zeer agressief te worden tegen anderen, bijvoorbeeld als 
iemand voordringt bij de kassa in een supermarkt. Een jongen die de cafébrand in Volendam 
had overleefd , kon niet slapen omdat hij steeds naar de lucht moest luisteren . De zoef van de 
aangezogen lucht door het vuur was bij hem verbonden geraakt met de heftigste angst van die 
gebeurtenis. 
Mensen met een PTSS klagen ook vaak over vergeetachtigheid . Door de focus op gevaar is de con-
centratie voor de gewone dingen moeizaam . Ook worden ze dikwijls geplaagd door schuldge-
voel. Werken gaat onder die omstandigheden met een overmatige inspanning gepaard , waarbij 
de kans op fouten sterk toeneemt. De mensen zijn ook vaak uitgeput door slaapgebrek en de 
overmatige angst. Ook worden ze dikwijls geplaagd door schuldgevoel. 

Kader 13.1.3 Criteria voor de posttraumatische-stressstoornis (naar de DSM-5) 
A Blootstelling aan een feitelijke of dreigende dood, ernstige verwonding of seksueel geweld. 
B De aanwezigheid van een (of meer) van de volgende recidiverende intrusieve symptomen die 

samenhangen met de psychotraumatische gebeurtenis(sen) en die zijn begonnen nadat de 
psychotraumatische gebeurtenis(sen) heeft (hebben) plaatsgevonden: 
- pijnlijke herinneringen; 
- onaangename dromen; 
- dissociatieve reacties; 
- lijdensdruk of fysiologische reacties bij prikkels die doen denken aan de psychotraumatische 

gebeurtenis (sen). 
C Persisterende vermijding van prikkels die geassocieerd worden met de psychotraumatische 

gebeurtenis(sen) die is begonnen nadat de psychotraumatische gebeurtenis(sen) heeft (hebben) 
plaatsgevonden, zoals blijkt uit een (of beide) van de volgende kenmerken: 
- vermijding van herinneringen , gedachten, gevoelens; 
- vermijding van activiteiten of situaties die doen denken aan de psychotraumatische gebeurtenis-

(sen). 
D Negatieve veranderingen in denkbeelden en stemming, gerelateerd aan de psychotraumatische 

gebeurtenis(sen) , die zijn begonnen of verergerd nadat de psychotraumatische gebeurtenis(sen) 
heeft (hebben) plaatsgevonden , zoals blijkt uit twee (of meer) van de volgende kenmerken: 
- dissociatieve amnesie; 
- negatieve overtuigingen of verwachtingen over zichzelf, anderen of de wereld; 
- vertekende denkbeelden over de oorzaak of de gevolgen van de psychotraumatische gebeurtenis-

(sen) waardoor de betrokkene zichzelf er de schuld van geeft; 
- negatieve gemoedstoestand; 
- verminderde belangstelling voor, of verminderde deelname aan belangrijke activiteiten; 
- gevoelens van onthechting of van vervreemding van anderen; 
- onvermogen om positieve emoties te ervaren. 

E Duidelijke veranderingen in arousal en reactiviteit gerelateerd aan de psychotraumatische gebeurte-
nis (sen) die zijn begonnen of verergerd nadat de psychotraumatische gebeurtenis(sen) heeft (heb-
ben) plaatsgevonden, zoals blijkt uit twee (of meer) van de volgende kenmerken: 
- prikkelbaar gedrag en woede-uitbarstingen; 
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- roekeloos of zelfdest ruct ief gedrag; 
- hypervigilantie; 
- overdreven schrikreacties; 
- conce ntra t ieprob lemen; 
- verstoring van de slaap. 

F De duur van de stoornis (criteria B, C, Den E) is langer dan één maand . 

3 Ontwikkeling, beloop en gevolgen 

De rTss kan op elke leeftijd voorkomen , al vanafhet eerste levensjaar. De klinische expressie van 
PTss-symptomen kan gedurende de ontwikkeling variëren . Voor kinderen van 6 jaar en jonger 
gelden dan ook andere rTss-criteria dan bij oudere kinderen en volwassenen. De PTSS is een 
stoornis die per definitie pas na een maand optreedt. De symptomen zijn in het begin passend 
bij de situatie en adequaat waar het overleving betreft. Maar het wordt een stoornis wanneer 
de staat van verhoogde activiteit (hyperarousal) niet meer naar normaal terugkeert en ook het 
werkgeheugen steeds 'geladen' blijft met de zintuiglijke herinneringen van de psychotraumati-
sche gebeurtenis. Of iemand een rTss ontwikkelt , hangt af van risico - en beschermende factoren 
(zie Etiopathogenese). 
Het is belangrijk dat de PTSS gediagnosticeerd en adequaat wordt behandeld , omdat onbehan-
delde rTss-klachten leiden tot een chronisch beloop met een hoge comorbiditeit , beperkingen 
in het psychosociale functioneren en toename van suïcidaliteit. De gevolgen voor het psycho -
sociale functioneren zijn bijvoorbeeld problemen op sociaal, interpersoonlijk , ontwikkelings- , 
schoolse, lichamelijke gezondheids- en beroepsmatig terrein . Wanneer een PTSS behandeld 
wordt , is het beloop goed te noemen : ongeveer twee derde van de behandelde patiënten wordt 
klachtenvrij. 
De acute stressstoornis treedt per definitie in de acute fase na trauma op, na drie dagen kan de 
classificatie toegekend worden. Na een maand zijn bij een deel van de mensen de klachten voor-
bij, een ander zal een PTSS krijgen. De acute stressstoornis is te behandelen ; daarvoor is vroege 
herkenning van de klachten essentieel (zie paragraaf 8.2). 

4 Diagnostiek 

Een patiënt of diens naasten kunnen aan een psychiater melden dat ze een verschrikkelijke 
gebeurtenis hebben overleefd of dat ze geconfronteerd zijn met de gevolgen van een psy-
chotraumatisch incident. Maar het is aangetoond dat 'slachtoffers ' of overlevenden vaak niet 
veronderstellen dat een psychiater daarover zou moeten horen , of zij beschermen hun psychi-
ater tegen de gruwelijke details . 
Patiënten zelf brengen klachten regelmatig niet in verband met de psychotraumatische gebeur-
tenis . Dit geldt vooral voor slaapproblemen , voor zich moeilijk kunnen concentreren , voor snel 
geïrriteerd raken , en voor oververmoeid zijn . De laatste klacht is zo algemeen van karakter dat 
ze niet formeel in de diagnostiek is opgenomen . Somberheid en lichamelijke klachten kunnen 
door een psychotraumatische gebeurtenis op gang gebracht zijn. Bij de huisarts meldt de pati-
ent zich regelmatig met somatische klachten zonder dat de patiënt en/of de arts een verband 
tussen deze klachten en het doorgemaakte psychotrauma veronderstelt . Herbelevingen en ver-
mijdingsklachten worden uiteraard wel in verband gebracht met de psychotraumatische erva-
ring , maar deson danks worden deze geregeld beschouwd als zo vanzelfsprekend dat ze niet als 
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symptoom geduid worden. Het is daarom aan te raden om patiënten eers t u it te leggen wat psy-
chotraumatische gebeurtenissen zijn en tot welke klachten ze in een min derhei d van de geval-
len kunnen leiden . Pas dan gaan mensen beseffen dat ze bepaalde buurten zijn gaan vermij den, 
zich meer zijn gaan terugtrekken dan ze eigen lijk wilden en schrikachtiger zijn geworden van 
plotse linge geluiden. Het is aangewezen om wanneer ieman d een psychotrauma tische gebeur-
tenis heeft meegemaakt, de symptomen van een acute stresss toornis en een PTSS uit te vragen. 
Er kunnen ook redenen zijn voor de patiënt om het te vermij den om over de gebeurtenis te 
praten. Dikwijls is de gebeurtenis zo gruwelijk dat je er 
maar liever niet meer over wilt nadenken en de beelden Een voorbeeld is een verkeersongeluk dat je zelf 
niet weer wilt oproepen . nauwelijks hebt overleefd maar waarbij iemands 
De spontane gezichtsuit drukking van afgrijzen van de moeder de auto werd uitgeslingerd. Het beeld 
psychiater die dit aanhoort, zal de patiënt remmen in van het door het ongeval gemutileerde dode 
diens neiging om te vertellen hoe erg de ervaring was. lichaam van een moeder wil je het liefst ver-
Bijvoorbeeld wat zich afspeelt in een neergestort vlieg- dringen. 
tuig met daarin doden en mensen die in brand staan 
en hoe sommigen daar toch nog een weg uit weten te vinden , de geuren . Kortom , het niet in 
verband brengen van de gebeurtenis met klachten of de gruwelijkheid van een gebeurtenis 
kan diagnostiek van de PTSS in de weg staan. Aan de andere kant wordt de diagnostiek soms 
'overgeslagen' wanneer de psychiater veronderstelt dat iemand wel een PTSS zou moeten hebben 
omdat de gebeurtenis zo verschrikkelijk was. Je beseft dan hoe moeilijk het is om gebeurte-
nissen te verwerken die met dood en verderf te maken hebben . Maar het doormaken van een 
psychotrauma betekent nog niet dat het stresssysteem ontregeld is zoals bij de PTss: slechts in 
een minderheid van de gevallen ontstaat een acute stressstoornis of PTss na een psychotrauma. 
Een aantal psychotraumatische gebeurtenissen wordt geheimgehouden uit schaamte of angst 
voor de gevolgen van bekend worden ervan. Dat geldt vooral voor seksueel misbruik , incest en 
verkrachting , maar ook voor huiselijk geweld en psychotrauma 's die in relatie staan met crimi-
naliteit , terrorisme , of sommige oorlogssituaties. De psychiater moet dan bij klachten nagaan 
of zulke gebeurtenissen mogelijk een rol spelen . Dat vraagt geduld en behoedzaamheid , maar 
je moet ook de moed hebben om zulke thema's niet te negeren . 
Je kunt snel screenen op een PTSS met bijvoorbeeld de Trauma Screening Questionnaire (TSQ, op 
te vragen via m .olff@amc.nl) of met een korte vragenlijst zoals de PTss-checklist voor de DSM-5 
(rcL-5, Nederlandse versie op te vragen via m.olff@amc.nl) die ook goed ter ondersteuning van 
de diagnostiek kan worden afgenomen . Er is nu ook mobiele toepassing (app) beschikbaar die 
na psychotrauma een snel beeld geeft van de weerbaarheid , het risico en de beschermende fac-
toren , PTSS-en andere stressgerelateerde klachten, en bijvoorbeeld werkgerelateerde klachten 
(Smart Assessment on your Mobile phone: SAM, aan te vragen via www.amc.nl/web/AMC-web-
site/PTSS/Inleiding.htrn). De classificatie PTSS kan worden bevestigd door het afnemen van de 
Clinician-Administered PTSD Scale (CAPS). 
De acute stressstoornis vindt altijd plaats in de directe terugslag van een ingrijpende gebeur-
tenis. Het kenmerkendste is dan dat de persoon verdoofd lijkt en moeilijk aanspreekbaar is, of 
juist extreme emoties laat zien . 

5 Differentiële diagnostiek 

In de differentiële diagnostiek kan het moeilijk zijn om een acute stressstoornis en een PTSS te 
onderscheiden van elkaar en van andere psychiatrische aandoeningen . De acute stressstoor-
nis onderscheidt zich van de PTSS naast de aard van de klachten door de duur: bij de acute 
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stressstoornis beperkt tot drie dagen tot één maand na blootstelling aan de psychotraumatische 
gebeurtenis . De classificatie PTSS wordt pas na een maand toegekend . Andere psychiatrische 

aandoeningen die onderscheiden moeten worden van 
Over de relatie met persoonlijkheidsstoorn issen 
is nog weinig duidelijk. Er zijn aanwijzingen dat 
na langdurig geweld gedurende de kindertijd , 
jeugd en puberteit, zoals bij oorlogen , en na 
langdurig fysiek en seksueel misbruik , zich 
geleidelijk een persoon lijkheidsstoornis kan 
ontwikkelen. Dit syndroom wordt wel 'complexe 
PTss' genoemd. 

PTss, zijn aanpassingsstoornissen, angststoornissen, 
de obsessieve-compulsieve stoornis (ocs), en zowel wat 
betreft comorbiditeit als differentieeldiagnostisch moet 
je letten op: de kortdurende psychotische stoornis , dis-
sociatieve stoornissen, de depressieve stoornis en per-
soonlijkheidsstoornissen. 
Bij aanpassingsstoornissen kan de stressor minder ern-
stig en van een andere aard zijn dan wat voor de PTSS 
vereist is . Bij de obsessieve-compulsieve stoornis zijn er 

recidiverende intrusieve gedachten , maar deze voldoen aan de definitie van een dwanggedachte , 
en de zich opdringende gedachten hangen niet samen met een meegemaakte psychotraumati-
sche gebeurtenis . Daarnaast zijn er bij de obsessieve-compulsieve stoornis ook dwanghandelin-
gen aanwezig en zijn de andere PTss-symptomen afwezig . 
De acute stressstoornis moet onderscheiden worden van de kortdurende psychotische stoornis 
zoals deze in oorlogssituaties wel wordt vastgesteld . De herbelevingen van PTSS moeten worden 
onderscheiden van hallucinaties en andere perceptuele stoornissen die zich kunnen voordoen 
bij psychosespectrumstoornissen . Ook kunnen stoornissen aan de orde zijn die bewustzijns -
veranderingen teweegbrengen , zoals het gebruik van alcohol en drugs , maar ook een delirium 
of een dissociatieve stoornis. 
Dissociatieve stoornissen kunnen worden voorafgegaan door een psychotraumatische gebeur -
tenis en/of tegelijkertijd voorkomen met PTss-symptomen . Als aan de rTss-criteria wordt vol-
daan, moet je een 'rTss met dissociatieve symptomen' overwegen . 
Een PTSS gaat in 40% van de gevallen samen met een lichte tot matige depressieve stoornis en 
in 40% met angststoornissen . Suïcidaliteit is zeer wel mogelijk wanneer de PTSS niet onderkend 
wordt en je je vervreemd voelt van de wereld en van naasten. Daarbij kan ook overlevingsschuld 
een rol spelen. 

6 Epidemiologie 

Psychotraumatische gebeurtenissen komen frequent voor: 80% van ons maakt ooit een psy-
chotraumatische gebeurtenis mee . Mannen krijgen vaker dan vrouwen te maken met agres-
sieve en gewelddadige psychotraumatische gebeurtenissen (bijvoorbeeld oorlogen en vechtpar-
tijen) , terwijl vrouwen vaker dan mannen geconfronteerd worden met seksueel geweld. De 
meeste mensen ontwikkelen na een psychotrauma geen acute stressstoornis of PTSS. De kans 
om een PTSS te krijgen na het meemaken van een psychotraumatische gebeurtenis is I op IO. De 
levensprevalentie van de PTSS is bij mannen 5% en bij vrouwen rn%. 
Risicofactoren om een PTss te ontwikkelen zijn psychische problemen die bestonden vooraf-
gaande aan het psychotrauma , en het uitoefenen van hoogrisicoberoepen, zoals in het leger, 
bij de politie en de brandweer , en een genetische aanleg hebben . Beschermende factoren zijn 
sociale steun en adequate copingstijlen. Er zijn aanwijzingen dat psychotraumata die direct 
levensgevaar veroorzaken en die door mensen (al dan niet met opzet) veroorzaakt worden , het 
grootste risico op een PTss opleveren. 
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7 Etiopathogenese 

Of iemand een PTSS ontwikkelt, hangt af van risico- en beschermen de factoren. Doorgaans maak 
je daarbij een onderschei d in pretraumatische, peritraumatische en posttraumatische factoren. 
Pretraumatische factoren zijn factoren die hun invloed hebben voordat de psychotraumatische 
gebeurtenis plaatsvin dt: genetica en fysiologie, temperament en omgeving. Omgevingsfactoren 
die risico's vormen, zijn een lage sociaal-economische status, blootstelling aan eerdere psy-
chotrauma tische gebeurtenissen, een lagere intelligentie , en een psychiatrische familiegeschie-
denis . Beschermend werkt sociale ondersteuning . 
Peritraumatische factoren zijn factoren die hun invloed hebben ten tijde van de psychotrauma-
tische gebeurtenis, bijvoorbeeld de ernst van de psychotraumatische gebeurtenis , of dissociatie. 
Posttraumatische factoren zijn bijvoorbeeld negatieve gedachten , inadequate copingstrategieën, 
het ontwikkelen van een acute stressstoornis of herhaaldelijke blootstelling aan psychotrauma-
tische ervaringen . Een beschermende factor is sociale ondersteuning. 
Onduidelijk is nog in hoeverre het meemaken van gevaarlijke situaties in de jeugd leerervarin-
gen oplevert waardoor iemand adequater op gevaar kan reageren, of dat deze jeugdervaringen 
juist een risico vormen voor een latere PTSS. Duidelijk is wel dat bijvoorbeeld langdurig fysiek en 
seksueel misbruik in de jeugd en affectieve verwaarlozing mensen kwetsbaar maken voor het 
krijgen van psychiatrische en somatische aandoeningen . 

7.1 Neurobiologische correlaten 
Vanuit de neurobiologie is het steeds beter mogelijk om psychologische fenomenen te begrij-
pen in termen van biologische overlevingsprocessen. Psychotraumatische gebeurtenissen acti-
veren het stressresponssysteem doordat de amygdala de inkomende informatie als gevaar her-
kent. Bij de acute stressstoornis is er een overmaat aan inkomende gevaarsinformatie waardoor 
de informatie niet meer voldoende kan worden verwerkt om tot een adequate reactie te komen. 
Dit geeft dissociatieve symptomen . De acute stressstoornis staat dus voor een disfunctionele 
acute respons . Mensen zeggen dan dat ze aan de grond genageld stonden , dat het leek alsof ze 
hun benen niet meer konden bewegen , of dat hele stukken van de vlucht uit een brandend huis 
niet meer teruggehaald kunnen worden in de herinnering . 
De lichamelijke stressresponsen bij de PTSS zijn meetbaar. Uit onderzoek komt naar voren dat 
bij patiënten met een PTSS de hartfrequentie significant verhoogd is en er sprake is van een 
gevoeligere hypothalamus-hypofyse-bijnieras (HPA-as): de hormonale stressas. De HPA-asafwij-
kingen bij PTSS bestaan uit een verlaagde cortisolspiegel, een toegenomen gevoeligheid van de 
glucocorticoïdenreceptor en een sterkere negatieve terugkoppeling binnen de HPA-as. 
Verder zijn er aanwijzingen gevonden voor een kleine 
hippocampus bij de PTss, die een rol speelt bij leren en 
geheugen . De concentraties cortisol die in dierexperi-
menteel onderzoek zijn gebruikt om aan te tonen dat 
hierdoor beschadigingen optreden van de hippocam-
pus, worden niet gevonden in bloed van mensen met 
een PTSS. Ook blijken de prefrontale gebieden onvol-
doende inhibitie te geven van onderdelen van het limbi-

Uit twee lingonderzoek bij Vietnamvet eranen 
die wel en niet uitgezonden zij n, blijkt dat 
een kleine hippocampu s een risicofactor is 
voor het ontwikke len van PTSS en dat dit niet 
zozee r voortkomt uit beschad iging van de 
hippo campu s door een overvloed aan cortisol. 

sche systeem , zoals de amygdala . Een PTss gaat gepaard met een overactieve amygdala , terwijl 
de hippocampus en de mediale prefrontale cortex niet voldoende in staat blijken de angstres-
pons te dempen , doordat contextconditionering heeft plaatsgevonden (hippocampus) , en door 
verminderde extinctie van de angstrespons (mediale prefrontale cortex). 
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Mannen en vrouwen verschillen in psychische maar ook in somatische stressrespons, waarbij 
cortisol , oestrogenen, en oxytocine een rol spelen, en wat mogelijk de verschillen in prevalentie 
mede verklaart. Wij zien bijvoorbeeld dat na toediening van intranasale oxytocine mannen en 
vrouwen op een verschillende manier hun stressrespons reguleren. Bij beide groepen dempt 
oxytocine de amygdalahyperactiviteit die bij de PTSS gezien wordt, maar functionele connectivi-

Ruth Lanius beschrijft helder hoe specifieke 
hersennetwerken samenhangen met PTSS-

symptomen zoals cognitieve disfuncties (centra/ 
executive network), stoornissen in de arousal 
en de interoceptie (saliëntienetwerk), en een 
veranderde sense of self (default mode network: 
terugval netwerk) (zie ook hoofdstuk 3.2, para-
graaf 2.3). 

teitsanalyses laten zien dat de manier waarop verschilt 
tussen mannen en vrouwen . 
Ook wordt steeds duidelijker dat genetische en epige-
netische factoren een rol spelen bij het ontstaan van 
PTSS. De meeste evidentie is er voor het serotonine-
transportergen (het SHTTLPR-gen), het glucocorticoïden-
receptorgen (het GR-gen), het FKBP5-gen, dat is gerela-
teerd aan GR-sensitiviteit, en dat vooral in combinatie 
met mishandeling in de kindertijd geassocieerd is met 
een verhoogde kans op een PTSS. Een toename van het 

hypofyseadenylaatcyclase activerende polypeptide (PACAP) en een polymorfisme in het rAcr-re-
ceptorgen lijkt vrouwen , maar niet mannen , gevoeliger te maken voor een ontregeling van de 
stressrespons. 
Interessante ontwikkelingen zijn er gaande waarbij neurobiologische en ook neuropsychologi-
sche gegevens ingezet kunnen gaan worden bij diagnostiek en behandeltoewijzing . Zo voorspelt 
een onderdrukte cortisolrespons na inname van dexamethason een verminderde effectiviteit 
van de psychotherapie. Ook is een slechter verbaal geheugen voorafgaand aan de behandeling 
een voorspeller van een minder goed resultaat. Nu is het nog te vroeg om individuele toewijzing 
te kunnen doen op basis van dit soort gegevens, meer van dit soort onderzoek zou uiteindelijk 
kunnen leiden tot een optimale indicatiestelling voor de individuele patiënt. 

7.2 Psychologische correlaten 
Aanvankelijk werd de PTSS voornamelijk toegeschreven aan de moeilijkheid om zeer ingrijpende 
gebeurtenissen te kunnen verwerken . Vanuit het psychodynamische denken werd de nadruk 
gelegd op de verstoring van de illusie van een veilige wereld en van een 'onkwetsbaar zelf' . 
Freud postuleerde de narcistische krenking van bijvoorbeeld de 'almachtsfantasieën' van de 
soldaat, die een enorme woede zou vrijmaken. Soldaten zouden zich daardoor te buiten kunnen 
gaan aan moorden , verkrachtingen en het martelen van de bevolking. De psychotraumatische 
gebeurtenissen komen bij de PTSS terug in zintuiglijke, onwillekeurige herbelevingen en in 
alsof-belevingen, waarbij cues (zoals een overvliegend vliegtuig) belevingen van een ramp weer 
direct levendig oproepen . Ook komen de herbelevingen terug in dromen en nachtmerries. De 
herbelevingen veroorzaken een sterk angstgevoel. Vanuit het psychodynamische denken werd 
dit traditioneel in verband gebracht met onbewuste verdringing. Daarom sprak Horowitz ook 
van herbelevings- en vermijdingssymptomen . 
Vanuit de cognitieve gedragsleer is de PTss vergeleken met de fobieën . Opmerkelijk was immers 
dat er angst bleef bestaan voor gebeurtenissen in het verleden , waarbij ook de vermijding van 
de onheilsplekken opviel. Er is daarom verondersteld dat de PTss het gevolg is van een gecon -

r ___________________ "' ditioneerde respons waarbij cues verbonden aan de 
Tegenwoordig komt er steeds meer oog voor 
andere emoties dan angst , zoals schaamte 
en schuld, en krijgt neurobiologisch ook het 
beloningssysteem een grotere rol toebedeeld. 

psychotraumatische gebeurtenis de herbelevingen in 
het geheugen stimuleren en er vermijdingsreacties met 
bijbehorende fysiologische reacties optreden. Er treedt 
onvoldoende extinctie op van de angstrespons en in 
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het geheugen is de psycho traumatische gebeurtenis vaak onvoldoen de als geïntegreerd beeld 
opges lagen waardoor psychotra umatriggers in het dagelijks leven leiden tot activatie van de 
psychotraumatische herinnering . 

7.3 Integratie 
In het stresskwetsbaarheidsmo del voor psychotrauma (figuur 13-1.2) wordt duidelijk hoe na 
een psychotrauma appraisal en copingstijlen de psychologische en biologische respons mede 
bepalen die uiteindelijk kan leiden tot het ontwikkelen van een PTSS. 

8 Behandeling 

8.1 Preventie 
Het was gewoonte om na calamiteiten mensen te laten opvangen door 'deskundigen ' . Dit wordt 
vaak debriefing genoemd waarbij psycho -educatie wordt gegeven over de symptomen van PTSS 

en emoties geventileerd werden . Maar dit blijkt geen preventieve werking te hebben tegen het 
later ontstaan van een PTSS. Er zijn zelfs aanwijzingen dat bij mensen die emotioneel uitgeput 
zijn of een toegenomen arousal hebben direct na een ramp of calamiteit, de kans op een PTSS 

juist vergroot kan worden door debriefing . Opvang en steun door de eigen naasten of door 

Figuur 13 .1.1 Stresskwetsbaarheidsmodel voor psychotrauma 
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Hiervoor zijn goede screeningsinstrumen-
ten beschikbaar (zie paragraaf 4) en ook een 
mobiele app (Smart Assessment on your 
Mobile phone: SAM, zie paragraaf 4) die snel en 
gemakkelijk inzicht geeft in diverse mogelijke 
gevolgen van psychotrauma. 

8.2 Acute stressstoornis 

Slachtofferhulp zijn wel zinvol. Ook zijn er aanwijzin-
gen voor de preventieve werking van het kort na psy-
chotrauma aanbieden van psychotherapeutische sessies 
waarin je in gedachten weer blootgesteld wordt aan het 
psychotrauma. 
Vroegsignalering van mensen die risico lopen op het 
ontwikkelen van een PTss is dus van belang. 

Een acute stressstoornis gaat in principe vanzelf over en vaak volstaat het geven van psycho-edu-
catie over de stressreacties en hoe hiermee om te gaan. Zo mogelijk wordt het dagelijks leven 
weer opgepakt , zodat de structuur en de regelmaat weer terugkomen. Daarnaast is het belang-
rijk dat iemand sociale steun kan krijgen van familie , buren en/of collega's. Sociale steun is een 
belangrijke beschermende factor tegen het ontwikkelen van een PTSS. Als er sprake is van forse 
emotionele disregulatie (dissociatie en/of forse woedereacties) waardoor iemand zijn leven niet 
meer kan oppakken en er zich gevaarlijke situaties gaan voordoen dan vraagt dit om psychische 
begeleiding waarbij ook kortdurende interventies kunnen worden ingezet. Zeker bij ernstige 
disfunctionele overtuigingen kunnen deze interventies nuttig zijn. 

8.3 Posttraumatische-stressstoornis 
Behandeling van een PTSS is een specialistische deskundigheid. Behandeling is noodzakelijk om 
een chronisch beloop te voorkomen met comorbiditeit , zoals een depressieve stoornis of een 
angststoornis . In het begin van de behandeling wordt psycho-educatie gegeven . Zo kan iemand 
uitgelegd worden dat hij (of zij) nog altijd in een hyperalerte staat verkeert om op gevaarscues te 
kunnen reageren. En dat hij daarom moeilijk slaapt. Dat concentratie op gevaar prima is, maar 
op gewone dingen slecht, en dat daarom snel irritatie optreedt. 
Bij de PTss vormen psychotherapie en antidepressiva evidence-based behandelingen . De voor-

Al deze therapieën zouden onder cogn iti eve 
gedragt sthereapi e geschaard kunnen worden 
(zie hoofdstuk 6) : ze bevatten allemaal elemen-
ten van imaginaire exposure (blootstell ing) aan 
het trauma ; irrationele cognities of ideeën die 
men sen hebben , worden aangepakt. Het artikel 
van Schnyder beschrijft mooi wat al deze thera -

'\ keursbehandeling bestaat uit psychotherapie . Als de 
effecten van psychotherapie onvoldoende zijn en de 
klachten fors ingrijpen in het dagelijks leven, of als er 
sprake is van een comorbide depressieve stoornis, kan 
zo nodig worden ondersteund met medicatie, zoals de 
selectieve-serotonineheropnameremmers ( ss RI 's). Het 
doel van de medicamenteuze behandeling is patiënten 

pieën gemeen hebben . meer toegankelijk te maken voor psychotherapie . Er zijn 
'------------------~ verschillende psychotherapieprotocollen beschikbaar 

die beduidend effectiever zijn dan de medicamenteuze behandeling en allemaal een aantal 
essentiële elementen gemeen hebben (bijvoorbeeld blootstelling aan het trauma). 
Het bekendst zijn de cognitieve gedragstherapieën (cGT) voor psychotrauma (zoals prolonged 
exposure-therapie, cognitieve therapie , cognitive processing-therapie en beknopte eclectische psy-
chotherapie voor PTss: BEPP) . Patiënten worden weer blootgesteld aan de psychotraumatische 
gebeurtenis (imaginaire exposure) wat helpt om de emoties toe te laten , en de exposure vermin-
dert de angst verbonden aan de gebeurtenis (habituatie) . Ook de disfunctionele denkbeelden 
over de wereld als 'zeer gevaarlijk' en over zichzelf als 'zwak' worden herzien . De beknopte 
eclectische psychotherapie voor PTSS (s Err) bestaat uit zestien sessies , te beginnen met psy-
cho-educatie, daarna imaginaire exposure , het gebruik van memorabilia (zoals krantenknipsels, 
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kleding enzovoort , die gerelateerd zijn aan de psychotraumatische gebeurtenis), het schrijven 
van een ongecensureerde 'boze' brief (die niet verstuurd wordt) aan bijvoorbeeld de veroorzaker 
van het leed, betekenisverlening, en een afscheidsritueel. Er is nadrukkelijk aandacht voor het 
feit dat de gebeurtenis iemands visie op de wereld en op zichzelf fundamenteel heeft veranderd . 
Een andere behandelvorm is de eye movement desensitization reprocessing {EMDR). Dit is een behan-
deling waarbij imaginaire exposure aan het meest beladen herinneringsbeeld wordt gecombi-
neerd met distractie , zoals het met de ogen volgen van de handbewegingen van de therapeut 
('als een ruitenwisser') . Eye movement desensitization reprocessing blijkt even effectief te zijn 
als cognitieve gedragstherapie . 
De psychotherapie kan zowel effectief zijn bij eenmalige psychotraumatisering als na vele jaren 
van een bestaande PTSS en bij complexe PTSS, die meestal een gevolg is van langdurige psy-
chotraumatisering in de jeugd. Bij complexe PTss is over het algemeen een langere behandeling 
nodig en kunnen emotieregulatietechnieken nuttig zijn. Contra-indicaties kunnen zijn: een 
ernstige depressieve stoornis (vaak is een lichte of matig ernstig e depressieve stoornis naast de 
PTSS aanwezig) , een psychosespectrumstoornis en een ernstige stoornis in het gebruik van een 
middel. Een combinatie van PTSS met de borderline-persoonlijkheidsstoornis kan de behande-
ling bemoeilijken . 
Nieuwe efficiënte behandelmogelijkheden dienen zich aan met e-health of met mobiele apps , 
met als voordeel dat schuld en schaamte minder verhinderen hulp te krijgen en meer men-
sen te bereiken zijn. Een voorbeeld is de SUPPO RT Coach (www.amc.nl/web/AMC-website/Sup-
port-coach/Home .htm) , een mobiele app die ondersteuning biedt aan mensen die last hebben 
van (lichte) psychotraumaklachten. De app maakt gebruik van cognitiefgedragstherapeutische 
technieken. De app biedt bijvoorbeeld informati e en gepersonaliseerde hulpmiddelen om de 
zelfredzaamheid en de mentale weerbaarheid van mensen te versterken, oefeningen en hulp-
middelen die helpen bij het omgaan met psychotraumaklachten , en een zelftest om (het beloop 
van) klachten zelf te monitoren . De patiënt kan de app zelfstandig gebruik en, maar ook als 
ondersteuning bij behandeling . 
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Samenvatting 
- Kenmerkende uitingsvormen van aanpassingsstoornissen zijn emotionele en gedragsproblemen 

in reactie op een herkenbare stressor. Het kernkenmerk is dat de patiënt zijn greep op de situatie 
verliest. 

- Je onderscheidt de volgende aanpassingsstoornissen: 
- aanpassingsstoornis met sombere stemming; 
- aanpassingsstoornis met angst; 
- aanpassingsstoornis met gemengd angstige en sombere stemming; 
- aanpassingsstoornis met een stoornis in het gedrag; 
- aanpassingsstoornis met een gemengde stoornis van emoties en gedrag. 

- Aanpassingsstoornissen zijn niet altijd self-limiting. Zij kunnen chronisch worden, of vanuit de 
aanpassingsstoornis kan zich een depressieve stoornis of een angststoornis ontwikkelen. Zorg-
vuldig het beloop bewaken en ingrijpen als het herstel stagneert kunnen chroniciteit of ernstiger 
psychiatrische stoornissen voorkomen. 

- Het klachtenbeeld bij aanpassingsstoornissen is aspecifiek: bijna elke lichamelijke klacht kan een 
stressklacht zijn. Aangezien de relatie tussen klachten en stressoren door de patiënt vaak niet 
gelegd wordt, moet de psychiater hier actief naar vragen. 

- In de differentiële diagnostiek is de afgrenzing met normale aanpassingsreacties en ernstiger 
psychiatrische stoornissen het belangrijkste, zoals het onderscheid met een depressieve stoornis 
of een angststoornis. 

- Aanpassingsstoornissen worden in de eerste lijn veelvuldig gezien. Zij vormen daar 65% van de 
psychische problematiek . Het overgrote deel wordt in de eerste lijn behandeld. 

- Oorzaken van aanpassingsstoornissen zijn problemen met het omgaan met stressoren. Appraisal, 
coping, sociale steun, leerervaringen , cognitiepatronen en gedragsstijlen bepalen of aanpassings-
stoornissen ontstaan. 

- Preventie van aanpassingsstoornissen bestaat uit algemene stresshygiëne en stressmanagement, 
bijvoorbeeld in werksituaties. 

- Het herstel bij aanpassingsstoornissen is een proces van herstel van controle. Dit verloopt in drie 
fasen. In de crisis moet de patiënt tot inzicht komen wat er (met hem) is gebeurd, dit accepteren 
en tot rust komen. Vervolgens moet hij zijn problemen onder ogen zien en oplossingen bedenken. 
Tot slot moet hij die toepassen . 

Inleiding 

Aanpassing aan veranderende omstandigheden is een kernkenmerk van levende organismen. 
Het is onze fysiologische en psychische aard om ons aan te passen. Een aantal psychiatrische 
stoornissen heeft te maken met die aanpassing. Essentieel voor de acute stressstoornis en de 
posttraumatische-stressstoornis zijn de psychotraumatische gebeurtenissen die buiten het 
bereik van de normale adaptatie vallen. Essentieel voor aanpassingsstoornissen is dat het accent 
niet op de stressor ligt, maar op de verstoorde aanpassing daaraan. De reactie die de persoon 
vertoont, is sterker dan op grond van blootstelling aan die stressor verwacht mag worden, of 
leidt tot een aanzienlijke beperking in sociaal functioneren of het functioneren in werk of stu-
die. Er is vaak een cumulatie van stressoren die elk op zich tot het normale leven behoren: eisen 
die aan iemand gesteld worden, levensgebeurtenissen en/of probleemsituaties. 
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Aanpassingsstoornissen vormen daarmee relatief lichte psychische problematiek die meestal 
wordt aangeduid als overspanning ( surmenage) of burn-out. Deze beelden worden doorgaans 
gezien en behandeld binnen de eerste lijn: door huisartsen, bedrijfsartsen, (bedrijfs-)maat-
schappelijk werkers of eerstelijnspsychologen. De aanpassingsstoornissen die worden onder-
scheiden , staan in kader 13-2.r. 

Kader 13.2.1 Classificatie van aanpassingsstoornissen (naar de DSM-5) 
- Aanpassingsstoornis met sombere stemming 
- Aanpassingsstoornis met angst 
- Aanpassingsstoornis met gemengd angstige en sombere stemming 
- Aanpassingsstoornis met een stoornis in het gedrag 
- Aanpassingsstoornis met een gemengde stoornis van emoties en gedrag 

2 Syndroom 

De essentie van aanpassingsstoornissen ligt niet in de symptomen, maar in het reactiepatroon. 
Patiënten met aanpassingsstoornissen zijn de controle over de situatie verloren. De coping 
schiet tekort en de patiënt komt daarmee in een crisis terecht waarin hij rollen of substantiële 
onderdelen daarvan moet laten vallen . Voor werkende mensen is dit vaak de arbeidsrol. 
De aanpassingsstoornissen worden gekenmerkt door aspecifieke klachten: distressklachten, 
somatische klachten, en door specifieke klachten die ook tot de criteria voor ernstiger psychia-
trische beelden kunnen behoren, zoals depressieve-stemmingsstoornissen of angststoornissen 
(tabel 13.2.r ). 

Tabel 13 .2.1 Emotionele symptomen bij aanpassingsstoornissen 

Groep Symptomen 

Angstsymptomen - Piekeren 
- Gespannenheid 
- Onrustig slapen 
- Prikkelbaarheid 

Depressiesymptomen - Labiel affect 
- Lusteloosheid, moeheid 
- Somberheid 
- Concentratieproblemen 
- Gevoel van onmacht 
- Demoralisatie 

Kader 13.2.2 Criteria voor aanpassingsstoornissen (naar de DSM -5) 
A De ontwikkeling van emotionele en/of gedragsmatige symptomen als reactie op (een) aanwijsbare 

stressor(en) die optreden binnen drie maanden na het begin van de stressor(en). 
B Zodra de stressor of de gevolgen daarvan zijn verdwenen , persisteren de symptomen niet lan-

ger dan nog eens zes maanden . 
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Binnen het klachtenpa troon kunnen bepaalde accenten bestaan die tot een aparte classifica-
tie kunnen leiden. Als een depressiecomponent overheerst , wordt de aandoening geclassifi-
ceerd als 'aanpassingsstoornis met sombere stemming '. In analogie onderscheid je de 'aan-
passingsstoornis met angst' , en de 'aanpassingsstoornis met gemengd angstige en sombere 
stemming' . Verder onderscheid je nog de aanpassingsstoornis met gedragssymptomen . Bij dit 
beeld is gedrag waarbij de patiënt de rechten van anderen of belangrijke, bij de leeftijd passende 
maatschappelijke normen en regels overtreedt , de belangrijkste uiting . Tot slot kan er ook een 
gemengd beeld zijn van enerzijds emotionele (sombere of angstige) klachten en anderzijds 
gedragssymptomen. 
Denk bijvoorbeeld aan spijbelen , vandalisme , roekeloos rijden , vechtpartijen uitlokken. 
Er is relatief weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar aanpassingsstoornissen , noch op 
het gebied van diagnostiek en diagnostisch instrumentarium , noch op het gebied van beloop , 
prognosti ek en interventies. Onderzoek bevestigt wel de validiteit van het concept: van een beeld 
met een relatieflicht , aspecifiek klacht enpatroon , een korte duur en meestal goede prognose . 

3 Ontwikkeling, beloop en gevolgen 

Aanpassingsstoornissen ontstaan wanneer de patiënt geconfronteerd wordt met een stressor of 
stressoren die zijn copingvaardigheden te boven gaan. Het gaat vaak om meer dan één stres-
sor en het is vaak moeilijk om een begin vast te stellen. Problemen sluipen het leven binnen 
en cumuleren geleidelijk. Aanpassingsstoornissen ontwikkelen zich meestal in de loop van 
enkele weken tot maanden waarin de patiënt steeds meer moeite krijgt met het hanteren van 
de stressor of stressoren en zich daar ook steeds pijnlijker bewust van wordt. Op een bepaald 
moment slaat de demoralisatie toe en geeft de patiënt het op. Hij is de controle verloren en weet 
niet meer wat te doen. Inmiddels is de emotionele spanning tot grote hoogte gestegen en ziet 
de patiënt geen kans meer om normaal te blijven functioneren , vaak met een ziekmelding tot 
gevolg. 
Aanpassingsstoornissen zijn niet zonder meer self-limiting . Uit Nederlands onderzoek is geble-
ken dat het risico op langdurige arbeidsongeschiktheid bij een beeld als overspanning substanti-
eel is. Ondanks de inmiddels gangbare activerende begeleiding komen nog steeds mensen met 
overspanning na twee jaar ziektewet voor de arbeidsongeschiktheidskeuring . Het is blijkbaar 
niet vanzelfsprekend dat iedereen de controle weer opbouwt; en het proces van controleherstel 
kan stagneren . Er kunnen zich 'angels in het beeld' ontwikkelen. Je moet je daarbij realiseren 
dat een overspanningscrisis enerzijds het gevolg is van problemen en/oflevensgebeurtenissen , 
maar anderzijds zelf ook een forse levensgebeurtenis is voor de betreffende patiënt, die moet 
worden geaccepteerd en verwerkt. Als dit niet tijdig lukt, kunnen sombere gevoelens, vermij-
dingsgedrag en andere symptomen overgaan in ernstiger psychiatrische stoornissen, zoals een 
depressieve stoornis of een angststoornis. Aanpassingsstoornissen goed begeleiden en monito-
ren kan dus secundair preventief werken voor ernstigere psychiatrische stoornissen. 

4 Diagnostiek 

Kenmerkend voor aanpassingsstoornissen zijn de directe relatie met een of meer stressoren 
en een reactiepatroon van lichamelijke en psychische stressklachten , functioneringsproblemen 
en/of gedragsproblemen. Vrijwel elke lichamelijke klacht kan een stressklacht zijn en het is dan 
ook verstandig dat de psychiater deze mogelijkheid in zijn achterhoofd houdt, temeer daar de 



Hoofdstuk 13.2 Aanpassingsstoornissen 411 

relatie met stress door de pati ënt niet altijd wordt herkend: daar moet de psychiater gerich t naar 
vragen . Emotionele stressklachten staan in tabel 13-2.r. 
De DSM-5-classificatie aanpassingsstoornissen past volledig binnen het in de eerste lijn gebruikte 
begrip overspanning, maar door het ontbreken van eisen aan de snelheid van het ontstaan (drie 
maanden) en verdwijnen (zes maanden) van de symptomen is het overspanningsbegrip iets 
breder en in de eerste lijn bruikbaarder. Daarnaast wordt ook een 'normale' (invoelbare) reactie 
op heftige stressoren in de eerstelijnspraktijk doorgaans als overspanning benoemd en behan-
deld. 

5 Differentiële diagnostiek 

De begrenzing van de aanpassingsstoornis kan naar twee kanten aanleiding geven tot discus-
sies. Aan de ene kant moet worden afgegrensd van een normale stressreactie ofwel 'gewone 
spanningen '. Stress hoort immers bij het leven. Bij gewone spanningen kan de patiënt de stress 
nog hanteren en is er geen sprake van sociaal disfunctioneren . Maar de grens is niet scherp. Als 
iemand een aantal malen niet gaat sporten of zijn of haar vrienden- of vriendinnenavond afzegt , 
kan dit een adequaat copingmechanisme zijn in een periode van drukte. Wordt het structureel 
dan kan het bijdragen aan een negatieve energiespiraal en kan het als disfunctioneren worden 
bestempeld. 
Aan de andere kant van het ernstspectrum moet je aanpassingsstoornissen afgrenzen van 
depressieve-stemmingsstoornissen en angststoornissen. Bij die stoornisgroepen zijn de psy-
chische symptomen ernstiger en minder invoelbaar dan bij aanpassingsstoornissen . Boven-
dien hoeft er bij depressieve-stemmingsstoornissen en angststoornissen geen sprake te zijn 
van tekortschietende coping . Een belangrijk punt is dat depressieve-stemmingsstoornissen en 
angststoornissen aanpassingsstoornisen kunnen compliceren, zodat er dus sprake is van een 
dubbel probleem (comorbiditeit). 

6 Epidemiologie 

Vanwege de beperkte wetenschappelijke belangstelling zijn de aanpassingsstoornissen in 
grootschalige epidemiologische onderzoeken naar psychiatrische stoornissen vaak niet meege-
nomen. Er bestaan daardoor weinig betrouwbare gegevens . Geschat wordt dat van poliklinische 
patiënten met psychiatrische aandoeningen tot 20% aanpassingsstoornissen als primaire stoor-
nis heeft. In de Nederlandse eerstelijnspraktijk worden beelden die beantwoorden aan het con-
cept van aanpassingsstoornissen veelvuldig gezien. De schatting is dat zij zo'n 65% uitmaken 
van de psychische problematiek die eerstelijnsprofessionals zoals huisartsen en bedrijfsartsen 
in hun praktijk zien. De incidentie in de huisartsenpraktijk van 'overspanning ' wordt geschat 
op 14 tot 30 per r.ooo personen per jaar. In de bedrijfsgezondheidskundige praktijk ligt de 
incidentie iets hoger. 

7 Etiopathogenese 

De oorzaak van aanpassingsstoornissen bestaat uit problemen in het omgaan met uitwendige 
stressoren. Zoals in paragraaf r is gezegd , is aanpassen een functie van alle levende organis-
men. Je kunt ook stellen dat organismen streven naar een dynamisch evenwicht: de homeo-
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stase. In moderne theorieën wordt stress beschouwd als een verstoring van de homeos tase 
van het systeem. De optimale toestand kan worden bedreigd door zowel onderactiviteit van 
het systeem als overactiviteit. Dit mo del wordt wel vertaald naar zowel fysiologische als psy-
chologische mechanismen. Hoe beide mechanismen zich tot elkaar verhouden en welke rol 
fysiologische processen bij het ontstaan van symptomen spelen, is vooralsnog onduidelijk. Een 
recente meta -analyse over 31 onderzoeken , waarin 38 biomarkers werden onderzocht in relatie 
tot de ernst van (burn-out)symptomen, vond geen relaties tussen fysiologische en psycholo-
gische mechanismen . Ook in een longitudinaal onderzoek waarin cortisolwaarden in relatie 
werden gebracht tot therapie-effecten, was de conclusie dat er geen klinisch relevante relaties 
konden worden aangetoond . Vooralsnog bestaan er dus geen wetenschappelijke aanwijzingen 
voor een klinisch relevante correlatie tussen fysiologische en psychologische mechanismen bij 
aanpassingsstoornissen. 
Kenmerken van het individu, vooral denkpatronen, spelen een belangrijke rol in de aanpas-
singsinteractie tussen individu en omgeving. In het stressproces is de eerste inschatting van de 
situatie bepalend voor de emotionele en gedragsmatige respons . Wordt die situatie als een pro-
bleem of als een uitdaging gezien , roept het een vluchtreactie op of juist een toenadering? Deze 

Appraisal is de eerste automatische inschatting 
van een situatie, bijvoorbeeld: als bedreigend. 

allereerste, bijna automatische evaluatie van de situatie 
wordt appraisal genoemd . Deze wordt mede bepaald 
door basiscognities van veiligheid en vertrouwen . 
Stressoren veroorzaken dus pas stress als ze bij deze 

subjectieve evaluatie als bedreigend worden ervaren. Wordt een situatie als stresserend erva-
ren dan is de manier waarop de betrokkene met die situatie omgaat (coping) van belang in 
het verdere stressproces: benader je de situatie actief, probleemoplossend (actieve coping) of 

r-----------------.... afwachtend , vermijdend , hopend dat het voorbijgaat 

\. 

Coping is de manier waarop de betrokkene met 
de situatie omgaat. 

(passieve coping) . Daarbij is de inschatting of je de situ-
atie aan zal kunnen (self-efficacy) een belangrijke factor. 
In onze westerse samenleving is (bij gezonde mensen) 

de actieve coping dominant. Bij stressgerelateerde stoornissen (zoals aanpassingsstoornissen , 
overspanning) is het hele proces van appraisal, self-efficacy en coping verstoord. De crisis is een 
crisis in de appraisal en in de coping . Het controleverlies is een onvermogen om de situatie in 
te schatten en ermee om te gaan. De uitkomst wordt enerzijds bepaald door de ernst en duur 
van de stressoren en anderzijds door de evaluatie van die stressfactoren en van de eigen moge-
lijkheden om ze te hanteren. 
Coping en appraisal worden op hun beurt bepaald door de neurobiologische en psychologische 
constitutie, leerervaringen, cognitiepatronen en verschillende gedragsstijlen . Er kunnen inge-
sleten patronen van gedrag of cognities bestaan die mensen kwetsbaar maken . Perfectionisme 
en subassertiviteit zijn daarvan voorbeelden. 

8 Behandeling 

8.1 Preventie 
Preventie kan aangrijpen op de oorzaken, de stressoren , of op de wijze waarop het individu 
met stresssituaties omgaat. Omdat het bij aanpassingsstoornissen in zijn algemeenheid gaat 
om stressoren uit het dagelijks leven en de reactie daarop , bestaat de preventie uit algemene 
stresshygiëne en stressmanagement. In werksituaties kan dit structureel worden aangepakt. Op 
brancheniveau bestaan er convenanten om bijvoorbeeld de werkdruk aan te pakken. 
De effectiviteit van werksituatiegerichte preventieprogramma's is vaak moeilijk aan te tonen . 
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Individuele stressmanagementprogramma 's blijken redelijk effectief. Vooral de programma 's 
met een cognitieve invalshoek (gericht op appraisa l en coping) blijken effectief. 

8.2 Activerende eerstelijnsbehandeling volgens cognitief gedragsmatige principes 
De kern van aanpassingsstoornissen (overspanning) ligt in verlies van controle , en daarom ligt 
de kern van het herstel logischerwijs in herstel van deze controle. Dit proces van contro leherste l 
voltrekt zich in een drietal fasen (zie tabel 13.2.2). In de begeleiding worden patiënten geacti-
veerd om de fasen met de daarbij behorende (herstel)taken te doorlopen. 

Tabel 13.2.2 Drie fasen waarin controleherstel plaatsvindt na een stressor bij 
aanpassingsstoornissen 

Rangorde Naam Omschrijving Limiet voor 
'watchful waiting' 

Crisisfase De fase waarin de pati ënt het gevoel heeft de greep op zijn 

fu ncti one ren kwijt te zijn en zich ontredderd voelt 

3 weken 

Il Probleem- en 

oploss ingsfase 

De fase waarin de patiënt zich gaat oriën teren op problemen 6 weken 

111 

en oplossingen 

Toepassingsfase De fase waarin de patiënt op lossingen toepas t en het 

functioneren zich weer herstelt 

Crisisfase 

9-12 weken 

In de crisisfase heeft de patiënt als taak controle te hervinden op cognitief en emotioneel niveau 
en tot rust te komen . Hij moet inzicht krijgen in wat er is gebeurd en tot acceptatie komen 
van de huidige toestand . Van daaruit ontstaat perspectief op herste l en kan de patiënt tot rust 
komen . Bijbehorende interventies zijn: voorlichting geven, perspectief geven en het geven van 
een rationale , een voor de patiënt acceptabele verklaring voor zijn toestand , al dan niet in de 
vorm van een metafoor , die perspectief biedt op herstel. 
Ook in de activerende benadering heeft rust een plaats in de crisisfase . Maar dit is om een 
uitgangspositie te verkrijgen voor de fasen van probleemoplossing . Rust is daarbij niet het the-
rapeuticum, maar een tijdelijke randvoorwaarde . Interventies met een fysiek aangrijpingspunt , 
zoals ontspanningsoefeningen, maar ook gedoseerde fysieke training , hebben een aanwijsbaar 
stressverminderend effect. 

Probleem- en oplossingsfase 
In de probleem- en oplossingsfase is de eerste hersteltaak het zich oriënteren op de problemen 
die de oorzaak zijn van de aanpassingsstoornis (in plaats van op de klachten die er het gevolg 
van zijn) . De patiënt herwint controle door structuur aan te brengen in de problematiek: welke 
problemen spelen een rol, hoe beïnvloedbaar zijn ze, wat moet er gebeuren? Vervolgens moet 
er een oriëntatie op oplossingen ontstaan: welke oplossingen zijn denkbaar , hoe wenselijk zijn 
ze, hoe realistisch zijn ze? 
Deze hersteltaken kunnen worden ondersteund door bijvoorbeeld gestructureerde schrijfop-
drachten en beslisprotocollen. Een voorbeeld van een schrijfopdracht om meer inzicht in de 
problemen te krijgen , is dat de patiënt een paar keer per dag (liefst op vaste tijden) er een 
halfuur voor gaat zitten om zijn (pieker)gedachten over de problemen op te schrijven: hoe de 
problemen zijn ontstaan , wat er allemaal meespeelt , en wat op termijn zal moeten worden 
opgelost. In een later stadium kan een schrijfopdracht ook worden gebruikt om mogelijke 
oplossingen op een rijtje te zetten. 
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Als de patiënt voor een moeilijke keuze staat, kan een beslisprotocol helpen. Hierbij is de 
opdracht om zo veel mogelijk (minstens enkele tientallen) voor- en nadelen van elk van de 
keuzemogelijkheden op te schrijven. Door zich op die manier intensief en gedetailleerd in de 
keuzeproblematiek te verdiepen, ontstaat na enige tijd vanzelf het besef bij de patiënt van wat 
de beste (of minst slechte) beslissing voor hem zal zijn. 

Toepassingsfase 
In de toepassingsfase is het de taak om de verworven inzichten en vaardigheden geleidelijk 
in praktijksituaties toe te passen en daarmee de controle over de situatie te herwinnen . Ook 
deze taken kun je ondersteunen met opdrachten, zoals het maken van een opbouwschema, een 
uitgewerkt en concreet plan om in een bepaald tijdsbestek het werk stapsgewijs te hervatten, 
beginnend bijvoorbeeld met drie keer in de week twee uur opruimwerkzaamheden en eindi-
gend met volledige werkhervatting in de eigen functie, waarbij alle tussenliggende stappen 
concreet worden ingevuld. 
Door de activerende begeleiding zijn patiënten eerder in staat hun rollen weer op te pakken. In 
dit proces bouwt de patiënt zijn controle weer op en versterkt zijn coping, wat ook preventief 
werkt tegen terugval. Een procesmatige aanpak waarbij het beloop systematisch wordt gevolgd 
en geëvalueerd, is belangrijk. Waar haperingen optreden, worden interventies ingezet voor het 
vervullen van de hersteltaken. Als het beloop spontaan gunstig is, kan worden volstaan met het 
volgen van het proces (watchful waiting). Deze benadering past bij de eerstelijnspopulatie met 
overwegend relatieflichte problematiek en een grote herstelpotentie. 
Het eerstelijnshandelen is terughoudend om spontaan herstel een maximale kans te geven, 
maar actief volgend om bij stagnerend herstel in te grijpen met eerstelijnsinterventies zoals 
schrijfopdrachten. Bij onvoldoende resultaat wordt de patiënt verwezen naar de tweede lijn. 
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Samenvatting 
- Dissociatieve stoornissen worden gekenmerkt door een verstoring of discontinuïteit in de nor-

male integratie van bewustzijn, geheugen , waarneming, zelfwaarneming, lichaamsbeleving, emo-
ties, motorische controle of gedrag . 

- je onderscheidt de volgende dissociatieve stoornissen : 
- dissociatieve identiteitsstoornis ; 
- dissociatieve amnesie ; 
- depersonalisatie-/ dereal isatiestoorn is; 
- andere gespecificeerde dissociatieve stoornis . 

- Patiënten met een dissociatieve stoornis komen doorgaans niet bij een psychiater met de 
kernsymptomen die tot de classificatie leiden, maar bijvoorbeeld met symptomen van een per-
soonlijkheidsstoornis of eetstoornissen , of met zelfdestructiviteit. 

- Kenmerkend voor de dissociatieve identiteitsstoornis is dat in de ziektegeschiedenis vaak meer 
soorten psychiatrische stoornissen zijn geclassificeerd , maar ook dat er meer classificatiies van 
toepassing zijn (comorbiditeit). 

- Bij de differentiële diagnostiek moeten onder andere temporale epilepsie , schedeltrauma , intoxi-
caties (alcohol, hallucinogenen) , hypoglykemie, een depressieve stoornis , en schizofrenie overwo-
gen worden . Nagebootste of gesimuleerde dissociatieve stoornissen komen voor en zijn moeilijk 
te onderscheiden van de echte. 

- Dissociatieve stoornissen zijn relatief zeldzame aandoeningen (ongeveer 10% van de nieuw psy-
chiatrisch opgenomen patiënten lijdt eronder), maar dissociatieve symptomen zijn weer vrij alge-
meen , vooral depersonalisatie (na angst en somberheid het meest voorkomende psychiatrische 
symptoom) . 

- Dissociatieve stoornissen komen voor bij personen met psychotraumata en affectieve verwaarlo-
zing in de directe of vroege voorgeschiedenis. De ernst van de klachten, en ook van de neurobio-
logische correlaten , zoals een geringer hippocampusvolume , is gerelateerd aan de ernst van de 
psychotraumata. Over de verdere etiopathogenese is weinig met zekerheid bekend. 

- Er bestaat geen gecontroleerd effectonderzoek naar de (langdurige) behandeling van dissociatieve 
stoornissen . Wel is er cohortonderzoek dat wijst in de richting van de effectiviteit van psychothe-
rapie. Behandeling maakt veelal gebruik van een driefasemodel: eerst stabiliseren, dan exposure , 
en tot slot een integratie- en resocialisat iefase. Vanwege de comorb ide pathologische persoonlijk-
heidstrekken , die veel tegenoverdracht oproepen , wordt naar verhoud ing vaak gewerkt met een 
psychodynamisch gefundeerde behandeling. Recente groepsbehandelmodellen hebben tot doel 
om de zogeheten copingvaardigheden te versterken . 

Inleiding 

Dissociatieve stoornissen zijn aandoeningen waarbij psychische functies , zoals geheugen , 
waarneming en zelfwaarneming , die onder normale omstandigheden geïntegreerd zijn , zijn 
afgesplitst of gedissocieerd. Bij mensen met depersonalisatie bijvoorbeeld ontbreekt de vanzelf-
sprekende ervaring van het 'eigen gevoel' : zij voelen zich vervreemd van zichzelf en voelen de 
eigen emoties niet: ze zijn gedissocieerd. Bij dissociatieve amnesie zijn er lacunes in de auto-
biografische herinnering die verder gaan dan gewone vergeetachtigheid: je bent bijvoorbeeld 
(delen van) een psychotraumatische gebeurtenis kwijt. 
Bij de klinische beelden gaat het om pathologische vormen van dissociatie die leiden tot versto-
ring van het functioneren . Er zijn ook onschuldiger vormen van 'alledaagse' dissociatie waar de 
meeste mensen wel mee vertrouwd zijn . Het bekendste voorbeeld is dat van de routineautorit 
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tijdens een boeiend gesprek. Het kan dan gebeuren dat de 'automatische piloot' de besturing 
van de auto - zonder brokken - overneemt en je geheel opgaat in de conversatie. Dit gebeurt 
niet als het om een nieuw traject gaat dat alle aandacht opeist: alledaagse dissociatie is iets wat 
optreedt bij routinehandelingen. 
Hypnose is ook een fenomeen waarbij dissociatie optreedt, in dit geval onder invloed van sug-
gestie. Het is mogelijk om bij goed hypnotiseerbare personen analgesie te suggereren: pijnbe-
leving is dan gedissocieerd . Ook kan door suggestie amnesie worden opgewekt, zelfs voor zeer 
vertrouwde persoonlijke informatie zoals de eigen naam. 
Dissociatie lijkt voornamelijk op te treden als zich psychotraumatiserende omstandigheden 
voordoen en biedt een zekere bescherming tegen de onmiddellijke effecten (angst, pijn) daar-
van. Dissociatie beschermt dus tegen gevoelsoverweldiging en heeft aldus een bufferfunctie. 
Op het eerste gezicht lijkt dissociatie dus een nuttig mechanisme. Maar op den duur leidt het 
tot psychiatrische stoornissen. 

Kader 14.1 Classificatie van de dissociatieve stoornissen (naar de DSM-5) 
- Dissociatieve identiteitsstoornis 
- Dissociatieve amnesie 
- Depersonalisatie-/ dereal isatiestoorn is 
- Andere gespecificeerde dissociatieve stoornis 

De 'andere gespecificeerde dissociatieve stoornis' is de meest voorkomende dissociatieve 
stoornis en wordt daarom hier kort genoemd. Het klinische beeld bestaat uit ernstige disso-
ciatieve symptomen, zoals geheugenproblemen, depersonalisatie- en derealisatieklachten, en 
identiteitsproblemen die het functioneren belemmeren . Het gaat om patiënten waarbij disso-
ciatieve symptomen expliciet op de voorgrond staan en ernstig zijn (als gevolg van een voor-
geschiedenis van psychotrauma en verwaarlozing) , maar die niet voldoen aan een van de gespe-
cificeerde dissociatieve stoornissen. Veelal is er sprake van comorbiditeit in de vorm van een 
posttraumatische-stressstoornis, een somatisch-symptoomstoornis , zelfdestructiviteit en per-
soonlijkheidsproblematiek. 
Het kan ook gaan om patiënten die gaandeweg de behandeling een dissociatieve identiteits-
stoornis blijken te hebben , maar die zich tijdens de diagnostiek te onveilig voelden om hierover 
te spreken, of die weerstand voelden om te onderkennen dat er aanwijzingen zijn dat minstens 
twee persoonlijkheidstoestanden op de voorgrond kunnen staan . 

2 Syndrome n 

2.1 Dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) 
De dissociatieve identiteitsstoornis (ors) bestaat uit twee of meer persoon- r---------
lijkheidstoestanden of identiteiten , ook wel alters genoemd, die de controle 
over het gedrag afwisselend overnemen. De dissociatie betreft hier dus niet 
alleen autobiografische herinneringen, maar ook (delen van) de persoon-

Dit werd vroeger de 
multipele persoonlijk-
heids-stoornis (MPS) 

lijke identiteit. Deze leiden een afzonderlijk leven, met een eigen leeftijd, genoemd. 
"---------een eigen voorgeschiedenis, een eigen zelfbeeld, functie, gevoelsbereik en 

identiteit, en soms een eigen naam. De overgang van de ene toestand naar de andere is meestal 
abrupt , gaat vaak gepaard met hoofdpijn en kan met stress samenhangen. 
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Kader 14.2 Criteria voor de dissociatieve identiteitsstoornis (naar de DSM-5) 
A Fragmentatie van de identiteit gekenmerkt door twee of meer afzonderlijke persoonlijkheidstoestan-

den, resulterend in een discontinuïteit in de zelfbeleving en zelfcontrole . 1 n sommige culturen kan 
dit als een ervaring van bezetenheid worden aangemerkt. Deze discontinuïteit gaat gepaard met 
veranderingen in affect, gedrag , bewustzijn, geheugen, waarneming , cognitief en/of sensomoto-
risch functioneren . 

B Recidiverende hiaten in het herinneren van alledaagse gebeurtenissen, belangrijke persoonlijke 
gebeurtenissen en/of psychotraumatische gebeurtenissen, die niet uit gewone vergeetachtig-
heid verklaard kunnen worden. 

De patiënt met DI S lijdt onder ernstige geheugenproblemen , controleverlies en verwarring over 
wisselend gedrag , wensen en competenties . Tussen alters onderling kan een verregaand con-
flict en gehele of gedeeltelijke amnesie bestaan . Tot het klinische beeld van de dissociatieve 
identiteitsstoornis behoren behalve amnesie ook fugues , chronische depersonalisatie en derea-
lisatie en auditieve hallucinaties van ruziënde stemmen . Deze stemmen zijn te beschouwen als 
manifestaties van de persoonlijkheidstoestanden en worden meestal in het hoofd ervaren ('Het 
lijkt wel oorlog' , zeggen patiënten hierover) . Vaak is er ernstige comorbiditeit aanwezig (post-
traumatische-stressstoornis , persoonlijkheidsstoornissen , zelfdestructiviteit , eetproblemen en 
somatische klachten) . 

2. 2 Dissociatieve amnesie 
Dissociatieve amnesie houdt in dat er een of meer episoden voorkomen waarin iemand niet in 
staat is om zich autobiografische informatie te herinneren , waarbij het geheugenverlies verder 
gaat dan 'gewone vergeetachtigheid ' en niet te verklaren is door andere stoornissen . Patiënten 
met deze stoornis kunnen zich bijvoorbeeld niet herinneren waar zij gedurende een bepaalde 
periode zijn geweest , wie ze hebben ontmoet, of wat ze hebben gedaan . De vergeten informatie 
houdt vaak verband met psychotr aumatisch e of belastende gebeurtenissen en de amnes ie is 
reversibel : de herinneringen kunnen spontaan of in de loop van een behandeling weer terug-
komen. 

Kader 14.3 Criteria voor de dissociatieve amnesie (naar de DSM-5) 
A Een onvermogen om zich belangrijke autobiografische informatie te herinneren , gewoonl ijk 

psychotraumatisch of stressvol van aard , dat incons istent is met gewone vergeetachtigheid . 
Dissociatieve amnesie betreft meestal gelokaliseerde of selectieve amnesie voor een specifieke gebeur-
tenis of gebeurtenissen; of gegeneraliseerde amnes ie voor de identiteit en de levensgeschiedenis. 

Tegenwoordig onderscheid je bij de beschrijving van de functie van het langetermijngeheugen 
onder andere het autobiografische en het impliciete geheugen . Het autobiografische geheugen 
betreft expliciete herinnering aan deelname aan een bepaalde episode ('Ik was daar, ik deed 
dat en dat'). Het impliciete geheugen heeft betrekking op impliciete kennis van vaardigheden 
en automatismen zoals typen , fietsen oflezen en schrijven . Bij dissociatieve amnesie is vooral 
het autobiografische geheugen verstoord, terwijl het procedurele geheugen doorgaans intact 
blijft. Dit kan betekenen dat iemand niet meer weet dat hij een bepaalde gebeurtenis , zoals een 
auto-ongeluk , heeft meegemaakt , maar nog wel weet hoe een auto te besturen. Ook het korte-
termijngeheugen , het vermogen om nieuwe kennis op te doen , is niet aangetast. 



In het klassieke beeld dat in leerboeken wordt geschetst, 
gaat het om iemand met gegeneraliseerde amnesie die 
bij een arts of eerstehulpdienst wordt binnengebracht 
en op dramatische wijze klaagt over geheugenverlies . 
Maar deze openlijke en massale amnesie is zeldzamer 
dan de amnesie die de patiënt verborgen houdt en die 
pas aan het licht komt door gericht vragen. De meeste 
patiënten met dissociatieve amnesie stellen zich niet 
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Kenmerkend voor patiënten met dissociatieve 
amnesie zijn 'gaten in de tijd' of black-outs , en 
de ervaring voorwerpen te bezitten waarvan zij 
de herkomst niet kennen. Ook komt het voor 
dat anderen commentaar leveren op eerder 
vertoond gedrag van de patiënt, terwijl deze 
zich daar niets van herinnert. 

onder behandeling vanwege hun geheugenklachten, maar wegens andere klachten, zoals slaap-
stoornissen of angsten . 

Dissociatieve fugue 
Een aparte specificatie bij de dissociatieve amnesie is de dissociatieve fugue ('vlucht'). Dit is 
een relatieflangdurige toestand van bewustzijnsvernauwing , waarbij de patiënt in staat blijft tot 
complexe handelingen . Het kenmerkendste is dat de betrokkene plotseling de gewone omge-
ving (huis of werk) verlaat en uren- , dagen- of wekenlang op reis gaat of gaat zwerven . Daarbij 
vertoont de persoon doorgaans geen voor buitenstaanders opvallend gedrag: de persoon functi-
oneert normaal en wekt niet de indruk aan een psychiatrische aandoening te lijden. In de regel 
wordt de fugue voorafgegaan door belastende omstandigheden, zoals een persoonlijk verlies of 
dreigend onheil. Tijdens een dissociatieve fugue is er omvangrijke amnesie , die zelfs zover kan 
gaan dat de identiteit geheel of gedeeltelijk verloren raakt ; er is verwarring over de eigen identi-
teit , of de persoon is zich er helemaal niet van bewust dat hij voorheen een andere identiteit had . 
Terugkerende fugues zijn ook altijd een symptoom van de dissociatieve identiteitsstoornis 
(paragraaf 2.r). 

Dissociatieve amnesie als symptoom 
Dissociatieve amnesie kan behalve een stoornis ook een symptoom zijn : vooral bij de dissocia-
tieve identiteitsstoornis is dissociatieve amnesie als terugkerend symptoom zeer kenmerkend 
(kenmerk Bin kader 14.2). 

2.3 Depersonalisatie-/derealisatiestoornis 
Depersonalisatie, de beleving van vervreemding ten opzichte van zichzelf , is na angst en som-
berheid het meest voorkomende symptoom in de psychiatrie . Depersonalisatie komt bij tal van 
stoornissen voor, bijvoorbeeld bij angst- , eet-, somatisch -symptoom- en persoonlijkheidsstoor-
nissen. De depersonalisatie houdt gevoelens , zoals angst en boosheid , op een afstand . 
Bij de depersonalisatiestoornis , gekenmerkt door de beleving buiten de eigen gevoelswereld of 
buiten het eigen lichaam te staan , staan de dissociatieve symptomen op de voorgrond . Patiënten 
met deze stoornis kunnen de beleving hebben dat hun gedachten, gevoelens of gedragingen 
'anders' geworden zijn. Zij voelen zich vervreemd van zichzelf, voelen zich onwerkelijk , of 
gevoelens ontbreken volledig. Patiënten beschrijven deze toestand als 'in een droom lijken te 
leven' of 'zich als een robot voelen ' . Dit kan zeer verontrustend zijn en kan de angst oproepen 
om gek te worden. De clinicus moet suïcidale gedachten uitvragen. 
Vaak gaat depersonalisatie gepaard met derealisatie: het lijkt dan alsof de buitenwereld onwer-
kelijk is geworden of op een grote afstand staat ('alsof alles achter een glazen wand zit', 'alsof 
ik naar een film kijk'). In beide gevallen hebben de belevingen een 'alsof-karakter ' : patiënten 
weten dat zijzelf of de buitenwereld niet echt veranderd zijn , maar het voelt wel zo. Als zij 
zich voelen 'alsof' ze een robot zijn, betekent dit niet dat ze in de waan verkeren een robot te 
zijn , maar ze gebruiken deze metafoor om de moeilijk uit te leggen verandering in de bele-



420 Deel Il Psychiatri sche stoorn issen 

ving te beschrijven . Bij de depersonalisatie -/derealisatiestoornis blijft de realiteitstoetsing intact 
ondanks de veranderde belevingen. 

Kader 14.4 Criteria voor de depersonalisatie-/derealisatiestoornis (naar de DSM-5) 
A De aanwezigheid van persisterende of recidiverende ervaringen van depersonalisatie, derealisatie, 

of beide: 
Depersonal isatie Ervaringen van onwerkelijkheid , vervreemding, of alsof de betrokkene zichzelf 
van buitenaf waarneemt , wat betreft de eigen gedachten , gevoelens, gewaarwordingen , het 
eigen lichaam, of eigen handelingen (zoals perceptieveranderingen, een verstoord tijdgevoel, en 
onechte of afwezige zelfbeleving , emotionele en/of lichamelijke gevoelloosheid) . 

2 Dereali satie Ervaringen van onwerkelijkheid of vervreemding tegenover de omgeving (mensen 
of voorwerpen worden bijvoorbeeld ervaren als onecht, als in een droom , wazig , levenloos, of 
visueel vervormd). 

B Gedurende de ervaring van depersonalisatie en derealisatie blijft de realiteitstoetsing intact. 

3 Ontwikkeling, beloop en gevolgen 

De dissociatieve identiteitsstoornis (01s) is een chronische aandoening die in perioden van 
belasting vaak verergert en tot nieuwe symptomen leidt. De hulpverleningsgeschiedenis van 
patiënten met een 01s is meestal lang en complex . Er zijn vaak langdurige en weinig succesvolle 
bemoeienissen van de geestelijke gezondheidszorg geweest , waarbij verschillende classifica-
ties zijn toegekend . Opvallend is dat patiënten met deze stoornis niet zelden in hun verdere 
leven opnieuw geweldservaringen doormaken. Ook kunnen ze diep ambivalent zijn over 'beter 
worden ' en kunnen ze hun herstel ondermijnen . De heftige zelfdestructiviteit kan niet alleen 
henzelf , maar ook hun behandelaars tot wanhoop drijven . Als de patiënt veel comorbide patho-
logische persoonlijkheidstrekken heeft , is de prognose ongunstig . Dissociëren staat de ontwik-
keling van rijpere , actieve copingstrategieën in de weg. Bij nieuwe belastende gebeurtenissen 
hebben patiënten onvoldoende verweer om te voorkomen dat zij opnieuw slachtoffer worden . 
Bij mensen die als gevolg van een eenmalige stressperiode dissociatieve amnesie hebben ont-
wikkeld , treedt vaak spontaan herstel van de herinneringen op wanneer ze eenmaal in veilig-
heid zijn. Nieuwe episoden van amnesie blijven mogelijk bij nieuw e belasting , vooral bij perso-
nen die op jonge leeftijd psychisch zijn getraumatiseerd . Een betrekkelijk geringe belasting kan 
dan voldoende aanleiding zijn voor het optreden van nieuwe amnestische symptomen; amnesie 

Somm ige mensen met een chronisch beeld 
leren uiteinde lijk met de klacht te leven; hun 
subject ieve lijden duurt voort , maar zij slagen 
erin hun normale werkzaamheden vo l te 
houden . 

is voor deze mensen een (minder geslaagde) vorm van 
coping geworden. 
De depersonalisatie-/derealisatiestoornis begint meestal 
acuut en heeft een wisselend beloop , soms met een toe-
name van de symptomen in perioden van stress. In een 
aantal gevallen houden de klachten jaren aan. 
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4 Diagnostiek 

Bij de diagnostiek van dissociatieve stoornissen kun je je niet beperken tot de klachten die een 
patiënt spontaan vermeldt, maar moet je systema tisch de kernsymptomen navragen. Als scree-
ner wordt meestal de Dissociative Experience Scale (DES) gebruikt. Deze geeft een indruk van de 
ernst van de dissociatieve symptomen, maar is geen diagnosticum. Een belangrijk hu lpmi ddel 
bij de (differen tiële) diagnos tiek is het gebruik van een gestructureer de vragenlijst , de scrn-D 
(Structure d Clinical Interview for DSM-IV Dissociative Disorders), in het Nederlandse vertaald en 
gevalideerd (www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments/ro5). 
Het vaststellen van een dissociatieve identiteitsstoornis (ms) is niet eenvoudig. De flamboyante 
gevallen die soms in de media worden getoon d, zijn zeldzaam . Kenmerkend voor DIS is eerder 
een terughoudende , gegeneerde presentatie. Meestal wordt de stoornis na jaren van contact met 
hulpverleners vastgesteld, en vaak nadat er eerst meerdere andere classificaties zijn toegekend. 
Dat hoeft niet te betekenen dat deze diagnosen onjuist waren. 
De classificatie dissociatieve amnesie wordt alleen toegekend na uitsluiting van de alternatie-
ven: verschillende somatische aan doeningen kunnen een amnestisch beeld veroorzaken . Eeg-
en laboratoriumonderzoek en heteroanamnese zijn dikwijls onmisbaar. 
Depersonalisatie-/derealisatiesymptomen komen bij tal van psychiatrische stoornissen voor. 
Daarom wordt de classificatie depersonalisatie-/derealisatiestoornis slechts toegekend na uit-
sluiting van andere aandoeningen die voor de symptomen verantwoordelijk kunnen zijn. 

5 Differentiële diagnostiek 

De dissociatieve identiteitsstoornis (ms) moet onderscheiden worden van temporale epilep-
sie, die eveneens gepaard kan gaan met amnesie, fugues en gedragsveranderingen. Maar 
deze symptomen zijn vluchtiger en minder ingrijpend dan bij DIS. Wel is er een samenhang 
tussen pseudo-epilepsie en DIS. Vanwege de auditieve hallucinaties kunnen patiënten met DIS 
ten onrechte de classificatie schizofrenie krijgen . Een vuistregel om de twee stoornissen van 
elkaar te onderscheiden is dat DIS gepaard gaat met terugkerende amnesie (pathognomonisch) 
en dat de stemmen overwegend in het hoofd worden gelokaliseerd, terwijl mensen die aan 
schizofrenie lijden over het algemeen geen amnesie rapporteren en de stemmen als van buiten 
komend ervaren. 
Tegenwoordig worden ook patiënten gesignaleerd die - vanwege het spectaculaire karakter en 
de aandacht die dat oplevert - een dissociatieve identiteitsstoornis bewust of onbewust naboot-
sen. Sommigen hebben identiteitsproblemen en herkennen zich daardoor - ten onrechte dus -
in die stoornis . Complexe comorbiditeit is kenmerkend . Meer dan twee derde van de patiënten 
met DIS voldoet aan de criteria voor een depressieve stoornis , een posttraumatische -stressstoor-
nis , een somatisch-symptoomstoornis (vooral een conversiestoornis) of een slaapstoornis . Een 
tot twee derde vertoont suïcidepogingen, automutilatie , eetstoornissen , angststoornissen (waar-
onder paniekaanvallen en symptomen van een dwangstoornis) of stoornissen in het gebruik 
van middelen. Zeven van de tien DIS-patiënten voldoet aan de criteria voor de borderline-per-
soonlijkheidsstoornis . Eventueel aanvullend onderzoek zoals eeg- en laboratoriumonderzoek 
heeft voornamelijk de functie om andere (somatische) aandoeningen uit te sluiten . 
Amnesie kan een gevolg zijn van een schedeltrauma, intoxicaties (vooral door alcohol en ben -
zodiazepinen) of hypoglykemie. Ook kan er sprake zijn van transiënte globale amnesie, een 
neurologisch beeld dat het gevolg is van tijdelijke doorbloedingsstoornissen in de hersenen . De 
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Geheugenproblemen komen ook voor bij tal 
van andere psychiatrische stoornissen , zoals 
de depressieve stoornis en de borderline-
persoonlijkheidsstoornis, maar daarbij is 
zelden sprake van een omschreven biografische 
episode die weg is uit het geheugen en die bij 
enige hulp niet terugkomt. 

geheugenfunctie kan ook verstoord zijn geraakt door 
een vorm van partiële epilepsie, zoals bij temporale epi-
lepsie. Dan wordt de classificatie dissociatieve amnesie 
niet toegekend . Amnesie kan ook een onderdeel zijn 
van de posttraumatische-stressstoornis, maar in dat 
geval zijn er tevens herbelevingen van de psychotrau-
matische gebeurtenis en nachtmerries. 
Amnesie kan op simulatie berusten. Bij moordzaken in 
de Verenigde Staten beroept tot 40% van de daders zich 

op amnesie. Een betrouwbaar criterium om amnesie van simulatie te onderscheiden bestaat 
helaas niet en forensische experts kunnen daar niet altijd een bevredigende oplossing voor 
vinden. 
Sommige somatische aandoeningen kunnen leiden tot zwerfgedrag dat met dissociatieve 
fugues kan worden verward . Als regel gaat het bij deze somatische stoornissen om minder com-
plex en minder doelgericht gedrag, dat kort duurt en niet met identiteitssymptomen gepaard 
gaat. Patiënten bij wie het zwerfgedrag een gevolg is van een somatische aandoening , onderne-
men geen lange trein- of vliegreizen, maar zwerven eerder doelloos in de omgeving rond. Bij 
patiënten met temporale epilepsie komt in 80% van de gevallen dergelijk fugueachtig zwerven 
voor. Andere somatische aandoeningen die tot zwerven kunnen leiden , zijn hersentumoren, 
schedeltrauma, hypoglykemie, koolmonoxidevergiftiging, dementie en uremie. Na alcohol- of 
druggebruik kan eveneens een black-out met zwerfgedrag optreden. Ook schizofrenie en een 
manische of depressieve episode kunnen met zwerven gepaard gaan. 
Temporale epilepsie en gebruik van middelen zoals marihuana en lsd , of medicatie zoals anti-
psychotica en indometacine kunnen gepaard gaan met depersonalisatie en/of derealisatie. 
De depersonalisatie en/of derealisatie blijft dan beperkt tot de episoden van het middelen - of 
medicijngebruik. Depersonalisatie en/of derealisatie kan zich voordoen bij andere dissocia-
tieve stoornissen dan de depersonalisatie-/derealisatiestoornis, maar ook bij angststoornissen 
(in het bijzonder de paniekstoornis , de obsessieve-compulsieve stoornis en de posttraumati-
sche-stressstoornis), eetstoornissen, depressieve stoornis , schizofrenie en de borderline-per-
soonlijkheidsstoornis . Maar bij al deze stoornissen is er steeds een specifiek klachtenpatroon 
naast de depersonalisatie en/of de derealisatie. 
Sommige atypische dissociatieve stoornissen zijn cultuurgebonden . Dat geldt bijvoorbeeld voor 
de dissociatieve trancestoornis, een verzamelnaam voor een aantal cultuurgebonden stoornis-
sen die met dissociatie gepaard gaan. In de cultuur in kwestie worden de symptomen niet als 
een normaal cultureel of religieus gebruik gezien , maar als een stoornis. Karakteristiek is een 
verminderd besef van de directe omgeving , of stereotiepe gedragingen of bewegingen die in de 
beleving van de betrokkene buiten de eigen controle liggen. Tot de dissociatieve trancestoornis 
worden onder andere amok, latah en de ataque de nervios gerekend. 

6 Epidemiologie 

De dissociatieve identiteitsstoornis (01s) treedt in negen van de tien gevallen bij vrouwen op. 
Er zijn speculaties dat mannen met deze stoornis eerder in het justitiële circuit terecht zouden 
komen dan in het circuit van de geestelijke gezondheidszorg . Het is niet bekend hoe vaak DIS 

voorkomt: onder opgenomen patiënten met psychiatrische aandoeningen zou het om ongeveer 
2% van de gevallen gaan. De controverse over de validiteit van de stoornis roept vragen op over 
de prevalentie ervan . 
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Dissociatieve amnesie komt vrij vaak voor in tijden van oorlog en bij ram pen. Tot 20% van de 
oorlogsveteranen heeft momenten van amnesie . De ernst van de amnesie, in termen van duur 
en omvang, neemt toe met de ernst van de psychotraumatisering. Dat geldt ook voor de amne -
sie die veelvuldig wordt geconstateerd bij personen die misha nd eling of seksuee l misb ru ik rap -
porteren. Sommige patiënten mel den dat de herinneringen aan (delen van) een psychotrauma-
tische gebeurtenis pas jaren na dato 'bovenkomen '. Ook dissociatieve fugues worden het mees t 
gerapporteerd tijdens oorlogen en rampen en komen in onze cultuur verder zelden voor. 
Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen depersona lisatie en/of derealisatie als symp-
tomen en als stoornis. Als symptomen komen depersonalisatie en/of derea lisatie zeer vaak 
voor in de algemene populatie: ten tijde van een psychotraumatische gebeurtenis wel tot 65%, 
en bij tal van psychiatrische aandoeningen, zoals bij mensen met een paniekstoornis (tot 80%) 
en de depressieve stoornis (tot 60%) . In acute levensbe dreigende situaties (zoals ongevallen of 
geweldssituaties) ervaart tot 40% van de mensen voorbijgaande episoden van depersonalisatie. 
De depersonalisatie verdwijnt spontaan nadat het gevaar geweken is. 
De terugkerende oflangdurige vorm waarvoor de benaming depersonalisatie-/derealisatiestoor-
nis is gereserveerd, komt in westerse landen naar schatting bij 2% van de bevolking voor; bij 
30% van de Vietnamveteranen. 

7 Etiopathogenese 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat patiënten met een dissociatieve identiteitsstoornis 
(DIS) doorgaans rapporteren dat ze in hun jeugd ernstig zijn mishandeld of seksueel misbruikt; 
veelal is er sprake geweest van incest. Deze bevinding is zo consistent dat sommige auteurs DIS 
opvatten als een bijzondere vorm van chronische posttraumatische-stressstoornis met aanvang 
in de jeugd. Bij deze psychotraumatisering zou dissociatie opgevat kunnen worden als het ook 
bij dieren bekende patroon van freezing als angstreactie op extreme bedreiging, die optreedt als 
jight or ]light niet mogelijk is . Bij mensen wordtfreezing bijvoorbeeld gerapporteerd door de helft 
van de slachtoffers van verkrachting . Freezing kenmerkt zich door analgesie , immobiliteit en 
onvermogen tot hulp roepen. 
Een radicaal andere stelling is dat DIS een iatrogeen symptoom is: een door de behandelaars uit-
gelokt artefact. De opmerkelijke symptomen van DIS zouden dan het gevolg zijn van suggestieve 
vragen door de behandelaar bij een groep patiënten die inderdaad suggestibel is en soms voor-
delen zouden ontlenen aan deze spectaculaire stoornis. Een argument dat voor deze stelling 
wordt aangevoerd is dat de symptomen van DIS door hypnose en suggestie kunnen worden 
opgewekt. Toch kunnen deze bevindingen niet het complexe en gedurende langere tijd consis-
tente gedrag van Dis-patiënten verklaren. Al met al biedt de stelling van iatrogenese (DIS komt 
voort uit een soort folie à deux van een goedgelovige therapeut en een suggestibele patiënt) geen 
afdoende verklaring voor deze stoornis, zo blijkt ook uit neuropsychologisch onderzoek. 

7.1 Neurobiologische correlaten 
De consistentste neuroanatomische bevinding bij personen met vroegkinderlijke psychotrau -
matisering (met of zonder psychiatrische stoornis) is een kleiner hippocampusvolume verge-
leken met gezonde controles . Bij patiënten met DIS geldt dat hoe ernstiger de psychotrauma-
tisering , hoe ernstiger de dissociatieve symptomen en hoe kleiner de hippocampus. Ook is er 
vanuit de neurobiologie enige ondersteuning voor onderscheiden psychofysiologische en neu-
rale activatiepatronen van de dissociatieve delen van de persoonlijkheid bij patiënten met DIS. 



424 Deel 11 Psychiatri sche stoorni ssen 

\.. 

Deze verschillen werden onder andere vastgesteld wanneer zij luisterden naar beschrijvingen 
van persoonlijke psychotraumatische herinneringen, of wanneer ze werden blootgesteld aan 
emotionele gezichtsuitdrukkingen die zij niet bewust maar wel voorbewust waarnamen . 
Omdat depersonalisatie een weinig specifiek symptoom is, is het niet verwonderlijk dat het op 
verschillende manieren tot stand kan komen . Neurobiologische correlaten die een rol kunnen 
spelen, zijn disfunctie van de temporaalkwab van de hersenen (bijvoorbeeld door temporale 
epilepsie of een tumor) en invloeden van middelen, zoals het gebruik van drugs , alcohol of 
antipsychotica . De manier waarop deze factoren tot depersonalisatie leiden , is vooralsnog niet 
opgehelderd . 

7.2 Psychologische correlaten 
De geneigdheid tot dissociëren is een met vragenlijsten meetbare eigenschap die betrekkelijk 
stabiel is. Zowel normale control egroepen als patiënten kunnen ingedeeld worden in laag- en 
hoogdissociatieven. De neiging tot dissociatie vertoont een positieve correlatie met neuroti-
cisme (stressgevoeligheid) . 
Hoe dissociatieve amnesie na een psychotrauma kan optreden en vervolgens weer spontaan 
of tijdens therapie kan herstellen , is onbekend . Om ethische redenen is het niet mogelijk om 
experimenteel onderzoek op te zetten naar het effect van ernstige psychische traumatisering 
op de geheugenfunctie . Uit experimenteel geheugenonderzoek blijkt dat het geheugen niet 

Je spreekt dan van een foutpositieve herinne-
ring of een fa/se memory. 

kan worden beschouwd als een 'archi ef ' van ware , spe-
cifieke en onveranderlijke informatie over het verleden . 
Een herinnering is eerder een reconstructie die wordt 
beïnvloed door huidige opvattingen en verwachtingen . 

Het blijkt mogelijk om experimenteel een herinnering tot stand te brengen aan gebeurtenissen 
die niet hebben plaatsgevonden. 

8 Behandeling 

Er bestaan geen vergelijkende effectonderzoeken naar de behandeling van dissociatieve stoor-
nissen . De literatuur over de behandeling van deze stoornissen is voornamelijk casuïstisch of 
gebaseerd op cohortonderzoeken . Stellige uitspraken over de optimale behandeling van deze 
stoornissen zijn daarom niet mogelijk. Duidelijk is wel dat er meer te verwachten is van psy-
chotherapie dan van medicatie. 
Behandeling maakt veelal gebruik van een driefasemodel : eerst stabiliseren , dan exposure aan 
het psychotraumatische materiaal, en tot slot een integratie- en resocialisatiefase . Op een gefa-
seerde manier wordt gestreefd naar geïntegreerder functioneren van de gedissocieerde delen en 
zo mogelijk naar verwerking van de doorgemaakte psychotrauma 's. Maar vaak is dit laatste niet 
mogelijk en is stabilisatie in het hier en nu het best bereikbare . 
Bij de behandeling van de DIS worden soms psychotherapie en hypnose gecombineerd . Hyp-
nose wordt in eerste instantie egoversterkend toegepast , bijvoorbeeld door de suggestie van 
een veilige plek of van een beschermend schild . Ook gebruik je technieken om patiënten meer 
greep op de realiteit te laten krijgen , om de aandacht te vestigen op de omgeving in plaats van 
op de binnenwereld, en om 'wegrakingen' tegen te gaan . Hiertoe wordt onder andere nagegaan 
welke prikkels aan deze wegrakingen voorafgaan, zodat dissociatie vervangen kan worden door 
rijpere afweervormen zoals vermijding. 
De comorbide pathologische persoonlijkheidstrekken roepen veel tegenoverdracht op. Daarom 
werk je relatief vaak met een psychodynamisch gefundeerde behandeling (zie hoofdstuk 6-4 , 
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paragraaf 2.2) om de overdrachts- en tegenover drachtsrelatie te verbeteren . Met actue le groeps-
behan delingsmodellen werk je aan het versterken van de copingvaardig heden. 
De behandeling is zowel vanwege de vele comorbiditeit als vanwege de complexiteit van de 
stoornis en het contact met de patiën t doorgaans intensief en duurt meer dere jaren. Aangezien 
het zelfbescha digen d gedrag waarmee 01s vaak gepaar d gaat, zich aan de bewuste controle ont-
trekt, kan dit de behandeling ernstig bemoeilijken. In crisissituaties kan opname in een psychi-
atrische kliniek noodzakelijk zijn. 
Ter ondersteuning van de behandeling krijgt de patiënt soms medicatie voorgeschreven. Maar 
er is geen medicatie waarmee dissociatieve symptomen bestreden kunnen worden. Met medi-
catie behandel je alleen bijkomen de symptomen. Het meest worden ssR1's voorgeschreven 
tegen depressiviteit. Hyperarousal wordt soms bestreden met bètablokkers , carbamazepine of 
clonidine. Benzodiapinen kunnen de dissociatie versterken , daarom gebruik je bij hevige angst 
eerder een modern antipsychoticum. Omdat deze ervaringen berusten op ongecontroleerde 
onderzoeken of casuïstiek, is het nooit zeker of eventuele verbetering aan het gebruikte middel 
toegeschreven kan worden. 
Dissociatieve amnesie komt meestal pas onder de aandacht van behandelaars als de episode met 
dissociatieve symptomen al voorbij is. Wanneer er geen spontaan herstel optreedt , kan behan-
deling geboden zijn , bijvoorbeeld met explorerende psychotherapie waarin wordt getracht de 
gedissocieerde herinneringen weer terug te brengen . Het doel van de behandeling van dissoci-
atieve amnesie is de herinneringen geleidelijk te integreren , waarbij moet worden voorkomen 
dat een te massale confrontatie met heftige emoties dit proces verstoort. Een alternatief is om 
bij behandeling de patiënt vooral te leren om de stress hanteren die tot de amnesie heeft geleid, 
en niet direct te focussen op het opheffen van de amnesie. 
Behandeling van de depersonalisatiestoornis is te overwegen als de klachten het functione-
ren ernstig belemmeren. Er zijn goede resultaten beschreven van uiteenlopende interventie s: 
inzichtgevende psychotherapie voor angst of voor verwerking van een psychotraumatische 
gebeurtenis , gedragstherapie in de vorm van zelfcontroleprocedures of angstreductie , en hyp-
nose. Deze interventies zouden een gunstig effect hebben. Farmacotherapie met antidepressiva 
of benzodiazepinen kan eveneens werkzaam zijn . Omdat het in al deze gevallen om onge-
controleerde onderzoeken gaat , is het niet zeker of de verbetering een gevolg is van de spe-
cifieke behandeling , dan wel van spontaan herstel of placebofactoren . Gezien het gebrek aan 
systemati sch verzamelde gegevens over de behandeling van de depersonali satiestoornis lijkt 
het vooralsnog het meest aangewezen om te kiezen voor een therapie die het beste aansluit 
bij de individuele patiënt, bijvoorbeeld een behandeling voor verwerking als de patiënt een 
psychotraumatische gebeurtenis heeft meegemaakt, angstreducti e wann eer ang st het klinisch e 
beeld overheerst , of psychodynamische therapie bij het ontbreken van gevoel. 
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Samenvatting 
- Bij de somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen zijn lichamelijke klachten de hoofd-

klacht voor de zorgvraag . Deze lichamelijke klachten kunnen zowel voortkomen uit somatische 
ziekten, als optreden zonder de aanwezigheid van een somatische ziekte (somatisch onverklaarde 
lichamelijke klachten , soLK). 

- Kenmerkend voor deze stoornissen is dat de somatische klachten gepaard gaan met disfunctio-
nele gevoelens, gedachten en gedragingen . De gedragingen zijn de focus voor de psychiatrische 
diagnostiek en behandeling . 

- Je onderscheidt de volgende somatisch -symptoomstoornis en verwante stoornissen: 
- somatisch-symptoomstoornis; 
- ziekteangststoornis; 
- conversiestoornis; 
- psychische factoren die somatische aandoeningen beïnvloeden. 

- Somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen vormen een heterogene groep aandoenin-
gen met een wisselend beloop dat afhankelijk is van de ernst van de symptomen en van luxerende 
en de onderhoudende factoren . In de algemene populatie leiden deze klachten tot een hogere 
incidentie van comorbide depressieve stoornissen . 

- De nadruk bij de diagnostiek ligt niet op het uitsluiten van een somatische of psychiatrische 
aandoening die de lichamelijke klachten kan verklaren, maar op het opsporen van disfunctionele 
gedachten , gevoelens en gedragingen en daarmee gepaard gaande zorgen over de gezondheid . 
Wel moeten psychiatrische en somatische comorbiditeit en comple xiteit meegenomen worden in 
de diagnostiek. 

- Een conversiestoornis is moeilijk te onderscheiden van een nagebootste stoornis , omdat het vaak 
niet goed mogelijk is om vast te stellen of de patiënt de functionele neurologische symptomen 
doelbewust voorwendt of niet. Bij twijfel hierover kun je beter van een conversiestoornis spreken . 

- De prevalentie van de somatisch-symptoomstoornissen in de algemene bevolking wordt geschat 
op 6%. 

- Om het ontstaan van deze groep aandoeningen te begrijpen, kan het stresskwetsbaarheidsmo-
del goed gebruikt worden , omdat vanuit het stressorconcept zowel lichamelijke als psychische 
klachten kunnen optreden , en omdat dit model het concept van individuele kwetsbaarheid bevat. 
Tevens kunnen leerervaringen een beschermende , pred isponerende of onderhoudende rol spelen . 

- Hoewel bij de behandeling de nadruk gelegd kan worden op de disfunctionele omgang met de 
symptomen, zoals bij het gevolgen model wordt gedaan , zal het hanteren van een somatische 
ziektetheorie en de weerstand tegenover de rol van psychosociale factoren bij veel patiënten toch 
een aandachtspunt blijven. 

Inleiding 

Bij de somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen is de lichamelijke klacht een gege-
ven, ongeacht de vraag of de klacht somatisch verklaarbaar is of niet. De aanleiding voor deze 
wezenlijke verandering ten opzichte van de tot voor kort gehanteerde categorie 'somatoforme 
stoornissen ' was de controverse over de vereiste van het ontbreken van een somatische verkla-
ring voor de lichamelijke klacht. Deze benadering bleek in de praktijk vaak aanleiding te zijn 
tot misverstanden en verschillen in interpretatie . De oplossing is gevonden in de focus voor de 
somatisch-symptoomstoornissen en verwante stoornissen . De focus ligt nu op het zogeheten 
B-criterium (zie kader 15.1.2): dat de patiënt disfunctioneel omgaat met lichamelijke klachten, of 
die nu verklaard zijn door een somatische aandoening of niet. Dit disfunctionele omgaan met 
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de lichamelijke klacht kan zich uiten in gedachten, gevoelens en gedragingen, en dat is de focus 
voor behandeling . 
Aangezien de classificaties in dit hoofdstuk daardoor aanzienlijk zijn veranderd ten opzichte 
van vroeger, gaan we hier voor het begrip in dit hoofdstuk nader op in en zullen we ook enkele 
'oudere' termen gebruiken om toe te lichten hoe je met die termen voortaan kunt omgaan. Zo 
is bijvoorbeeld vanuit het perspectief van de huidige classificatie het gebruik van de in ons land 
ingeburgerde term somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (soLK) niet zinvol 
meer, omdat je met die term focust op de lichamelijke 
klachten ( en het al of niet voldoende verklaard zijn daar-
van), en niet op de wijze waarop de patiënt over zijn 
klachten denkt en voelt en hoe hij ermee omgaat. Een 
ander , ouder begrip is somatisatie, dat uit het psycho-
analytische referentiekader is voortgekomen . 

r 

\. 

Somatisatie betekent dat iemand een onbewust 
intern conflict op somatische wijze uit. Dit 
begrip is geleidelijk opgegaan in het denken 
over stress. 

Kader 15.1.1 Classificatie van de somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen 
(naar de DSM-5) 
- Somatisch-symptoomstoornis 
- Ziekteangststoornis 
- Conversiestoornis 
- Psychische factoren die somatische aandoeningen beïnvloeden 

2 Syndromen 

2.1 Somatisch-symptoomstoornis 
Het kan bij de somatisch-symptoomstoornis zowel gaan om onverklaarde of functionele aan-
doeningen, zoals fibromyalgie , het chronischevermoeidheidssyndroom (cvs), het benigne pijn-
syndroom en het prikkelbaredarmsyndroom , als om lichamelijke symptomen die passen bij 
een ziekte zoals diabetes mellitus . Waar het in beide gevallen om gaat, is dat de somatische 
symptomen gepaard gaan met abnormale gedachten , gevoelens en gedragingen zoals omschre-
ven in het B-criterium in kader 15.r.2. Dit B-criterium is datgene waar het vooral om draait en 
waar ook de ernst van de klachten aan wordt afgemeten . 

Kader 15.1.2 Criteria voor de somatisch-symptoomstoornis (naar de DSM-5) 
A Een of meer lichamelijke klachten waar de betrokkene onder lijdt, of die het dagelijks leven in 

sign ificante mate verstoren . 
B Excessieve gedachten , gevoelens of gedragingen samenhangend met de lichamelijke klachten 

of de hiermee gepaard gaande zorgen over de gezondheid, tot uiting komend in minstens een 
van de volgende kenmerken. 

Disproportionele en persisterende gedachten over de ernst van de klachten. 
2 Een persisterende hoge mate van angst over de gezondheid of de klachten. 
3 Het excessief veel tijd en energie besteden aan deze klachten of aan de zorgen over de 

gezondheid . 



432 Dee l 11 Psychiatrische stoo rnisse n 

De lichamelijke klachten en verschijnselen kunn en zeer divers zijn. In sommige gevallen is er 
een objectiveerbare lichamelijke ziekte , zoals een hartritmestoornis, diabetes mellitus of een 
urologische aandoening, maar is de patiënt op een disproportionele wijze ongerust over de 
lichamelijke ziekte , wat zich bijvoorbeeld kan uiten in frequent piekeren, rusteloosheid, prik -
kelbaarheid , slaapmoeilijkheden en zelfs paniekaanvallen. Deze angsten kunnen ook gepaard 
gaan met passief vermijdingsgedrag (zoals doktersbezoeken vermijden) of actief vermijdings -
gedrag (zoals voortdurend geruststelling trachten te verkrijgen) . 
In andere gevallen bestaat er geen verklarende somatische of psychiatrische aandoening voor 
de lichamelijke klachten , zoals bij onverklaarde chronische vermoeidheid en pijn , functionel e 
dyspepsie , prikkelbaredarmsyndroom en non-pulsatiele tinnitus. Het onverklaarde karakter 
wijst niet noodzakelijkerwijs op een somatisch -symptoomstoornis , maar sommige patiënt en 
kunnen ook op een disfunctionele wijze omgaan met hun symptom en, zoals een voortdurend e 
fixatie op de lichamelijke functies , cognitieve misinterpretaties , zich frequent zorgen maken 
over de mogelijke gevolgen , of de hele dag te bed liggen als een vorm van vermijdingsgedrag bij 
chronische pijn (kinesiofobie : de vrees om te bewegen). 
De klassieke term hypochondrie bestaat in het huidige classificatiesysteem niet meer . Wanneer 
de 'hypochondrische ' patiënt duidelijke lichamelijke klachten heeft, wordt zijn psychiatrische 

stoornis nu geclassificeerd als een somatisch-symp-
Preoccupatie met de vrees of de opvatting een toomstoornis. In ongeveer 25% van de gevallen van 
ern stige somatische aandoening te hebben . hypochondrie heeft een patiënt geen of slechts lichte 

lichamelijke klachten maar maakt hij zich wel veel zor-
gen over het hebben of krijgen van een ernstige ziekte. Dan wordt zijn stoornis bij de ziekte-
angststoornis ondergebracht (paragraaf 2.2) . 

2.2 Ziekteangststoornis 
Het essentiële kenmerk van de ziekteangststoornis is de preoccupatie met de opvatting of de 
vrees een ernstige ziekte te hebben . Extreme zorgen over persoonlijke gezondheid en ziekte 
kunnen dus worden geclassificeerd als ziekteangststoornis . Het kan gaan om excessief piekeren 
over lichamelijke sensaties en de veronderstelde gevolgen ervan , gepaard gaande met angst en 
ongerustheid , herhaaldelijk controleren van het lichaam, en veelvuldig artsenbezoek dat slechts 
kortstondig opluchting geeft. Maar ook vermijdingsgedrag uit angst kan optreden . Patiënten 
met een ziekteangststoornis kunnen zich dus ofwel excessief vaak bij de arts presenteren , of 
juist veel te lang niet, bijvoorbeeld door niet naar de arts te gaan uit vrees voor een diagnose 
van kanker . 

Kader 15.1.3 Criteria voor de ziekteangststoornis (naar de DSM-5) 
A Preoccupatie met het hebben of krijgen van een ernstige ziekte . 
B Lichamelijke klachten zijn niet aanwezig, of als dit wel het geval is: slechts in lichte mate . 

Als er een somatische aandoening aanwezig is, of een hoog risico om een somatische aandoe-
ning te ontwikkelen (zoals wanneer een ziekte veel in de familie voorkomt), is de preoccupatie 
duidelijk excessief of disproportioneel. 

C Er is een hoge mate van angst over de gezondheid , en de betrokkene is snel verontrust over de 
eigen gezondheidstoestand . 

D De betrokkene vertoont excessief gezondheidsgerelateerd gedrag (controleert bijvoorbeeld 
herhaaldelijk zijn of haar lichaam op tekenen van ziekte) of maladaptatieve vermijding (vermijdt 
bijvoorbeeld doktersafspraken en ziekenhuizen) . 
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2.3 Conversiestoornis 
Bij de conversiestoornis heeft de patiënt functionele veranderingen in willekeurige sensorische 
of motorische functies. Daarom wordt de conversiestoornis ook wel een functioneel-neurolo-
gisch-symptoomstoornis genoemd. Voorbeelden van dergelijke pseudoneurologische moto-
rische symptomen zijn: een onverklaarde parese of paralyse van een ledemaat, onvermogen 
om te lopen (abasie) of te staan (astasie), een slikstoornis, afwezig stemvolume (afonie) of 
een neurologisch onverklaarde bewegingsstoornis, zoals een functionele tremor. Sensorische 
pseudoneurologische disfuncties kunnen tevens voorkomen , zoals een verminderde tastzin , 
reukzin , of een plotse blindheid of gehoorverlies. Ook pseudo-epileptische aanvallen komen 
frequent voor. In sommige gevallen tonen patiënten een gemengd beeld , met verscheidene van 
deze symptomen. 
De uitvalsverschijnselen ofbewegingssymptomen zijn incompatibel met een bekende neurolo-
gische of andere lichamelijke aandoening . Dit blijkt bij neurologisch onderzoek. Voorbeelden 
van incompatibiliteit zijn: de tremor neemt toe met aandacht en af met afleiding , het inconsis-
tente karakter van beweging (uitslag en frequentie , selectief bewaarde mogelijkheden) of de 
inconsistentie van de hypo-esthesie in functie van de centrale en perifere neurale netwerken . 
Om de stoornis te kunnen vaststellen , moet neurologisch onderzoek hebben plaatsgevonden. 

Kader 15.1.4 Criteria voor de conversiestoornis (naar de DSM-5) 
A Een of meer sympt ome n van veranderingen in de willekeur ige mo torisc he of de sensorische 

funct ies. 
B Uit klinisch onde rzoek blijkt dat het symptoom incompati bel is met een bekende neurologisc he 

of andere somat ische aandoening . 

2.4 Psychische factoren die somatische aandoeningen beïnvloeden 
De classificatie 'psychische factoren die somatische aandoeningen beïnvloeden ' (zie kader 
15.r.5) is vooral van toepassing op patiënten met lichamelijke ziekten of een verhoogd risico 
op een lichamelijke ziekte . De classificatie duidt op psychologische factoren die het beloop of 
de behandeling van lichamelijke ziekte kunnen verstoren , zoals slechte compliance. Bij een 
lichte vorm hiervan kun je denken aan inconsequent antihypertensiva innemen , wat het risico 
op complica ties op lange term ijn vergroot. Bij een matig ernstige vorm kun je denken aan een 
astma-aanval die wordt verergerd door angst of vrees. Bij een ernstige vorm kun je denken aan 
iemand die bij een longontsteking nalaat om voorgeschreven medicatie in te nemen, waarna 
de longontsteking zo erg wordt dat het resulteert in ziekenhuisopname of bezoek aan de spoed-
eisende hulp (sEH). Bij een zeer ernstige vorm kan iemand zelfs komen te overlijden, zoals bij 
het negeren van de symptomen van een hartaanval en weigeren daarmee naar het ziekenhuis 
te gaan . 
Belangrijk is wel om niet elk inadequaat ziektegedrag automatisch aan een psychiatrische stoor-
nis toe te schrijven . Het kan immers ook gaan om patiënten die niet goed zijn geïnformeerd 
over mogelijke risico's , of die te ziek zijn om goed na te kunnen denken . Het is aan de arts om 
daarin een afweging te maken . 
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Kader 15.1.5 Criteria voor psychische factoren die somatische aandoeningen beïnvloeden 
(naar de DSM-5) 
A Er is een somatisch symptoom of een somatische aandoening (dus geen psychiatrische stoornis) 

aanwezig. 
B Psychische of gedragsfactoren hebben een ongunstige invloed op de somatische aandoening 

op een van de volgende manieren. 
De factoren hebben het beloop van de somatische aandoening beïnvloed, zoals blijkt uit een 
sterk chronologisch verband tussen de psychische factoren en de ontwikkeling of verergering, 
of een vertraagd herstel van de somatische aandoening . 

2 De factoren interfereren met de behandeling van de somatische aandoening (bijvoorbeeld door 
een slechte compliance). 

3 De factoren leiden tot extra, aantoonbare gezondheidsrisico 's voor de betrokkene. 
4 De factoren beïnvloeden de onderliggende pathofysiologie, ze versne llen het ontstaan van 

symptomen of verergeren deze, of maken medische zorg noodzakelijk . 

3 Ontwik keling, beloop en gevolgen 

De somatisch-symptoomstoornissen vormen een heterogene groep aandoeningen met een wis-
selend beloop dat afhankelijk is van de ernst van de aandoening, en van de luxerende en de 
onderhoudende factoren. De lichte gevallen zijn meestal voorbijgaand van aard en treden op 
naar aanleiding van een stressor : iemand is bijvoorbeeld een paar dagen haar stem kwijt na een 
relatiebreuk. Dit wordt niet eens altijd als een conversiestoornis herkend , maar gewoon een 
verkoudheid genoemd . De ernstige gevallen kunnen daarentegen een chronisch en fluctuerend 
beloop hebben, met zelden een volledige remissie . 
De ziekteangststoornis kent eveneens zowel een licht als een episodisch en chronisch beloop. 
Wanneer iemand in de nabije omgeving bijvoorbeeld een diagnose borstkanker krijgt , kunnen 
vriendinnen een voorbijgaande ziekteangstreactie vertonen met vrees voor borstkanker . Maar 
iemand kan ook de neiging tot ziekteangst hebben en recidiverend of chronisch lijden onder 
zorgen over de eigen gezondheidstoestand . 
De conversiestoornis kent in sommige gevallen een acuut maar gunstig en kortdurend verloop. 
Bij aanwezigheid van een onderliggende persoonlijkheidsstoornis en onderhoudende psycho-
sociale factoren bestaat er ook bij deze stoornis het risico op een chronisch beloop, met een 
ongunstige prognose . Het beloop van conversie is meestal gunstig en self limiting. Maar bij de 
patiënten die neurologen , revalidatieartsen en psychiaters zien , is de conversiestoornis vaak 
ernstiger en het komt regelmatig voor dat het leven van de patiënt en zijn familie ernstig en 
chronisch wordt ingeperkt door de aandoening . 
Uit een Nederlandse cohortstudie in de algemene populatie Netherlands Mental Health Survey 
and Incidence Study (NEMESIS) blijkt dat er bij zowel lichamelijk verklaarde als lichamelijk onver-
klaarde klachten die hebben geleid tot doktersbezoek, een hogere incidentie is van comorbide 
depressieve stoornissen op de lange termijn . 

4 Diagnostiek 

De nadruk bij de diagnostiek ligt niet op het uitsluiten van een somatische of psychiatrische 
aandoening die de lichamelijke klachten kan verklaren , maar op het opsporen van disfunctio-
nele gedachten , gevoelens en gedragingen en daarmee gepaard gaande zorgen over de gezond-
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heid. De diagnostiek vraagt om een zorgvuldige exploratie van zowel lichamelijke als psychi-
sche factoren en de manier waarop zij elkaar beïnvloeden. Het is hierbij erg belangrijk om de 
nodige tijd te nemen voor de patiënt , om zijn klachten ernstig te nemen en om te luisteren 
naar zijn verhaal. De psychiater moet alert zijn op een van de somatisch-symptoomstoornissen 
wanneer er bij de patiënt sprake is van buitensporige denkbeelden , emoties en gedragingen 
tegenover de lichamelijke klachten. Bij een vermoeden van een somatisch-symptoomstoornis 
moet de psychiater de bredere levenscontext en -situatie in kaart brengen wat betreft de relaties 
met naasten: de werksfeer, de persoonlijke sfeer en de vriendenkring of grotere gemeenschap 
waarin iemand verkeert , om eventuele aanknopingspunten vast te stellen . Je kunt de patiënt 
een registratieopdracht geven om systematisch de symptomen en het verloop ervan in kaart te 
brengen (bijvoorbeeld met het 5G-schema: zie kader 10 .1.7 in hoofdstuk IO .I , paragraaf 8.2) , en 
om onderhoudende factoren op te sporen . 
Maar er zijn valkuilen in de diagnostiek. Zoals bij veel andere psychiatrische stoornissen kan 
de grens tussen normaliteit en abnormaliteit soms een moeilijkheid vormen bij de beoordeling 
van het disproportionele of excessieve karakter van de symptomen en de mate van de functio-
nele beperkingen . Ook het mogelijke evolutieve karakter van sommige klachten of ziekten moet 
bij de beoordeling betrokken worden. De vrees van een patiënt kan in sommige gevallen name-
lijk terecht zijn, zoals de vrees voor een recidiefcarcinoom. Je moet ook comorbiditeit en com-
plexiteit bij de diagnostiek betrekken. Patiënten die aan chronische diffuse pijn lijden (zoals 
fibromyalgie) kunnen soms eveneens een gelokaliseerde somatische aandoening hebben (zoals 
een discushernia of een ontstoken schouderpees). Anderzijds vormt grenzen stellen aan aan-
vullend onderzoek een belangrijk aandachtspunt , zeker bij patiënten die sterk vasthouden aan 
een somatische-ziektetheorie. In dergelijke gevallen kan het ook nodig zijn om de dualistische 
valkuil te overbruggen en om een opening te vinden 
om de psychosociale moeilijkheden en stressfactoren te 
bespreken, eerder dan de somatische klachten . 
Comorbide depressieve en angststoornissen komen veel 
voor en moeten meegenomen worden in de diagnostiek. 
Psychiatrische comorbiditeit kun je met gestructureerde 
interviews en vragenlijsten nagaan , ook in functie van 
de differentiële diagnostiek. Specifieke aandacht moet 
uitgaan naar diagnostiek van onderliggende disfuncti-

De psychiater kan hierb ij bijvoorbeeld de focus 
leggen op de funct ionele gevolgen en hinder die 
de patiënt ondervindt , op de gepaard gaande 
lijdensdruk en emotionele moeilijkheden , of 
op relationele aspecten, zoals de reacties en de 
houding van familieleden of van collega 's op 
het werk. 

onele persoonlijkheidskenmerken en persoonlijkheidsstoornissen. Een eventuele comorbide 
stoornis in het gebruik van een middel zoals alcohol, analgetica of anxiolytica moet eveneens 
nagegaan worden. Het gebruik van deze middelen kan dienen om de chronische angsten of de 
chronische pijn te bestrijden die deze patiënten ervaren. De algemene medische context moet 
in kaart gebracht worden, evenals de relatie met een eventuele comorbide somatische ziekte 
of het gebruik van somatische medicatie. Zo kan een somatisch-symptoomstoornis beïnvloed 
worden door het beloop van de comorbide somatische ziekte , of kunnen bepaalde lichamelijke 
factoren de angstgevoeligheid doen toenemen , en omgekeerd. Voor de diagnostiek van de con-
versiestoornis is het klinische neurologische onderzoek , al dan niet in combinatie met aanvul-
lend onderzoek zoals lumbale punctie , een MRI van de hersenen, een elektro-encefalogram (eeg) 
of evoked-potential-onderzoek (onderzoek met visually evoked potentials: vEr) van groot belang. 
Bij de conversiestoornis kan ook sprake zijn van een gemengd beeld, met bijvoorbeeld zowel 
epileptische als pseudo-epileptische aanvallen. 
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5 Differentiële diagnostiek 

Hoewel het voor de integrale behandeling vanzelfsprekend van belang is om te weten aan welke 
somatische aandoeningen de patiënt lijdt, en deze diagnostiek bij beginnende fasen van bijvoor-
beeld aandoeningen als multiple sclerose en de ziekte van Parkinson moeilijk kan zijn , hoeft 
bij de somatisch-symptoomstoornis een somatische aandoening niet uitgesloten te worden : het 
gaat immers om disfunctioneel omgaan met de lichamelijke klachten voor het toekennen van 
de classificatie somatisch-symptoomstoornis. 
Bij de conversiestoornis is uiteraard van belang om een dergelijke ziekte als oorzaak uit te slui-
ten door bij klinisch neurologisch en eventueel aanvullend onderzoek incompatibiliteit van de 
klachten met een neurologische aandoening vast te stellen , wat het voornaamste criterium is 
voor het vaststellen van de conversiestoornis. Het is moeilijk om een conversiestoornis te onder-
scheiden van een nagebootste stoornis , omdat het vaak niet goed mogelijk is om vast te stellen 

------------------...., of de patiënt de functionele neurologische symptomen 
Bijvoorbeeld wanneer het functieverlies wel 
aanwezig is tijden s het onderzoek door de 
psychiater , maar niet bij de betrokkene thui s. 

doelbewust voorwendt of niet. Bij twijfel hierover kun 
je beter van een conversiestoornis spreken. Wanneer 
er wel overtuigend bewijs is dat de symptomen worden 
geveinsd wijst dit op een nagebootste stoornis. Wanneer 

de persoon de symptomen doelbewust voorwendt voor persoonlijk gewin (zoals geld, of niet 
hoeven werken) dan is er sprake van simulatie. Dat is geen psychiatrische stoornis. 
Differentiee ldiagnostisch moet onderscheid gemaakt worden tussen somatisch-symptoom-
stoornissen onderling . Het onderscheid tussen de somatisch-symptoomstoornis en de ziekte-
angststoornis kan per definitie gemaakt worden door het al dan niet aanwezig zijn van lichame-
lijke klachten. Bij de ziekteangststoornis ligt de nadruk ook meer op de angstcomponent en het 
met de stoornis gepaarde gaande controle- en vermijdingsgedrag. De ziekteangststoornis moet 
gedifferentieerd worden van de groep angststoornissen , in de eerste plaats de paniekstoornis . 
Patiënten met een paniekstoornis hebben last van recidiverende en onverwachte paniekaanval -
len en vrezen de gevolgen hiervan. Ze tonen vermijdingsgedrag om deze aanvallen te voorko-
men. Bij de ziekteangststoornis is de angst sterk gerelateerd aan de gezondheids toestand; deze 
patiënten vrezen ook implicaties op lange termijn (bijvoorbeeld aids of kanker) . De bezorgdhe-
den in de gegeneraliseerde -angststoornis hebben betrekking op diverse gebeurtenissen en niet 
enkel op de gezondheidstoestand of de lichamelijke klachten. 
De angstige preoccupaties en geruststellende handelingen bij ziekteangst kunnen sterk lijken 
op dwanggedachten en dwanghandeling en van patiënten met een obsessieve-compulsieve stoor-

Voorbeelden zijn : de overtuiging dat je een 
smerige geur verspreidt , dat je zwanger bent 
(zwange rschap swaan) of dat insecten zich op 
je huid nestelen (parasietenwaan). Er kunnen 
dan ook hallucinaties aanwezig zijn , zoals 
tactiele hallucinaties (insecten voelen zonder 
uitwendige stimulus). ,, 

nis . Het onderscheid wordt gemaakt door de inhoud van 
deze angsten . Bij de obsessieve-compulsieve stoornis 
worden de betreffende gedachten eerder als egodystoon 
(niet-eigen) en intrusie[ ervaren , zonder een hoge mate 
van ongerustheid over de gezondheidstoestand zelf. 
De waanstoornis van het somatische type, een van de 
psychosespectrumstoornissen , wordt gekenmerkt door 
een hardnekkige overtuiging inzake lichamelijke sensa-
ties of functies , die niet voor correctie vatbaar is. 

Disproportionele en persisterende gedachten over de ernst van de klachten en de hoge mate 
van ongerustheid zijn niet noodzakelijkerwijs aanwezig . Ook tonen deze patiënten een vermin-
derde mate van ziektebesef en realiteitstoetsing . Maar in sommige gevallen kan de vrees voor 
ziekte zo ernstig zijn dat een waanstoornis moet worden overwogen . 
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6 Epidemiologie 

Aangezien we voor de somatisch-symptoomstoornis te maken hebben met een volledig nieuwe 
classificatie , bestaat er strikt genomen nog geen epidemiologisch onderzoek in de algemene 
populatie en de klinische populatie. Er wordt geschat dat de prevalentie van de somatisch-symp-
toomstoornis in de algemene bevolking 6% bedraagt en dat deze meer bij vrouwen dan bij man-
nen voorkomt. De prevalentie van de somatisch-symptoomstoornis in de huisartsenpraktijk 
wordt veel hoger geschat. 
Wanneer we voor een schatting van de ziekteangststoornis de vroegere hypochondrieprevalen -
tie als uitgangspunt nemen dan zou in de huisartsenpraktijk een prevalentie van rond de 5% te 
verwachten zijn . Maar nu ook vermijdende patiënten worden meegerekend, zou het hoger kun -
nen liggen. De prevalentie van de conversiestoornis ligt in de huisartsenpraktijk onder de 5% 
en op de afdelingen neurologie zijn dat tot ro% van de aanmeldingen. Voor psychische factoren 
die somatische aandoeningen beïnvloeden , zijn geen prevalentiecijfers bekend. 

7 Etiopathogenese 

Bij de etiopathogenese van de somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen is sprake 
van een complexe interactie tussen neurobiologische , psychologische en sociale factoren . Om 
het ontstaan van deze groep aandoeningen te begrijpen , kan het stresskwetsbaarheidsmodel 
goed gebruikt worden, omdat vanuit het stressorconcept zowel lichamelijke als psychische 
klachten kunnen optreden , en omdat dit model het concept van individuele kwetsbaarheid 
bevat. Tevens kunnen leerervaringen een beschermende , predisponerende of onderhoudende 
rol spelen . 
Op etiologisch vlak is het dan ook zinvol om een onderscheid te maken tussen predispone-
rende , luxerende en onderhoudende factoren . Verscheidene factoren zijn in verband gebracht 
met een verhoogde kwetsbaarheid of predispositie voor de somatisch -symptoomstoornis en 
verwante stoornissen , zoals psychotraumatische ervaringen in de jeugd (seksuele , fysieke en 
emotionele mishandeling) , cluster B- en cluster c-persoonlijkheidskenmerken, boodschappen 
en leerprocessen tijdens de opvoeding (zoals aandacht krijgen voor ziekte) , een verstoorde emo-
tieregulatie en chronische stress . Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit zeer aspecifieke 
predisponerende factoren zijn. Ook zijn er aanwijzingen voor genetische factoren , hoewel de 
erfelijkheid van deze groep van stoornissen in het algemeen relatieflaag is . 
Luxerende factoren kunnen zeer divers zijn : van ernstige levensgebeurtenissen en acute stress-
situaties tot allerlei somatische aandoeningen , zoals een infectie die gepaard gaat met hoge 
koorts of een orthopedisch trauma als gevolg van een verkeersongeval. Verder kunnen somati-
sche onderhoudende factoren de symptomen in stand houden (zoals chronische pijn) , evenals 
cognitieve (zoals verhoogde aandacht voor lichamelijke sensaties) , affectieve (zoals depressi-
viteit , ongerustheid en zich frequent zorgen maken) , gedragsmatige (zoals actieve of passieve 
vermijding) en sociale (zoals vereenzaming) onderhoudende factoren . Bij ziekteangst staan 
voorop : disfunctionele overtuigingen over ziekte , misinterpretatie van lichamelijke gewaarwor-
dingen , en sensorische amplificatie. Daarbij kun je denken aan het idee dat de klachten erger 
zullen worden en ertoe zullen leiden dat de patiënt in een rolstoel zal belanden , hoewel dat niet 
te verwachten is; of pijn op de borst voelen uitsluitend interpreteren als een dreigend hartin-
farct , hoewel de huisarts heeft uitgelegd dat het om slokdarmkrampen of zuurbranden gaat. 
Opvallend is dat bepaalde risicofactoren , zoals chronische stress , voor het ontwikkelen van de 
somatisch-symptoomstoornis evenzeer gelden als voor bepaalde lichamelijke ziekten. Neurobi-
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ologisch gezien blijken bovendien deels dezelfd e neurale netwerken betrokken te zijn bij soma-
tische symptomen zoals pijn , en bij psychische symptomen zoals angst. Zo is het bijvoorbeeld 
aangetoond dat angst gepaard gaat met een hyperactivatie in de amygdala , en dat deze hyper-
activatie geassocieerd is met een verhoogde pijngevoeligheid . De hoge comorbiditeit van psy-
chische symptomen zoals angst , depressiviteit en disfunctioneel gedrag bij patiënten die lijden 
aan de somatisch-symptoomstoornis , maakt verder onderzoek nodig naar de validiteit , het dis-
criminatieve karakter en de klinische relevantie van het concept somatisch-symptoomstoornis . 
Patiënten met een conversiestoornis hebben een verminderde bewuste controle over perceptie 
en motoriek. Frontale en subcorticale hersencircuits moduleren verschillende aspecten van het 
gedrag. Functionele-beeldvormingsonderzoeken wijzen enerzijds op een remming van de nor-
male beweging en anderzijds op het falen om een normale beweging te activeren , waarbij er 
onder andere disfuncties vastgesteld worden in de dorsolaterale en in de orbitofrontale cortex 
en in de centra die emotie reguleren in de hersenen (zoals de cingulaire cortex). Andere auteurs 
benadrukken de rol van het striatothalomocorticale circuit en de rol van de basale ganglia in het 
moduleren van de input vanuit het limbische systeem. Bij de gestoorde ruimtelijke perceptie 
van bewegingen wordt er een belangrijke rol toegeschreven aan de pariëtale cortex en de betref-
fende subcorticale netwerken. Maar het onderzoek hiernaar staat nog in de kinderschoenen. 

8 Behandeling 

De behandeling van de somatisch-symptoomstoornis en de ziekteangststoornis is vergemak-
kelijkt door het loslaten van het vroegere criterium dat een lichamelijke ziekte moet worden 
uitgesloten. Hierdoor vermijd je een strijd met de patiënt, en kan gemakkelijker worden inge-
zoomd op het aanpakken van disfunctionele gevoelens, gedachten en gedragingen tegenover de 
lichamelijke klachten. 
Maar hoewel de nadruk gelegd kan worden op de disfunctionele omgang , zoals bij het gevol-
genmodel (zie paragraaf 8.2) wordt gedaan , zal het hanteren van een somatische-ziektetheorie 
en de weerstand tegenover de rol van psycho sociale factoren bij vele patiënten die aan een func-
tionele stoornis lijden , toch mogelijk een werk- of aandachtspunt blijven . De klachten zullen 
wel sterker vereisen dat in samenspraak met de verwijzer en andere medisch specialisten en 
vanuit een multidisciplinaire samenwerking een helder verklaringsmodel wordt geboden aan 
de patiënt , zodat hij zijn klachten een plaats kan geven en zich kan gaan bezighouden met het 
omgaan ermee . Dit kan in een consultatiemodel , of in een transmuraal samenwerkingsmodel. 
Hierbij zien de huisarts of medisch specialist samen met de consulent-psychiater de patiënt. 
De huisarts of somatisch specialist kan toelichten hoe de klachten te interpreteren zijn , en de 
consulent-psychiater kan psychiatrische diagnostiek doen , uitleg geven en een behandelaanbod 
formuleren . Het is van groot belang om af te spreken met de verwijzer en samenwerkende 
medisch specialisten , wie van de behandelaars als casemanager zal optreden. Zo kun je eventu-
ele medische consumptie in goede banen leiden. De huisarts kan hierin een tweesporenbeleid 
volgen en de rol van casemanager op zich nemen. 

Bepalen welke stressoren spelen en hoe die kunnen worden aangepakt, is 
Je noemt dit shared een belangrijke stap voorafgaand aan de therapiekeuze. Wanneer relatiepro-
decision making. blemen een luxerende of onderhoudende rol lijken te spelen , kan bijvoor-

beeld gekozen worden voor systeemtherapie. Tevens is van belang bij het 
samen opstellen van een behandelplan de methode van gezamenlijke besluitvorming te volgen 
om optimale compliance te bewerkstelligen. Een dergelijke aanpak is effectief gebleken. 
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Psychotherapie is de behand eling van voorkeur. De combinatie met psychofarmaca kan in geval 
van comorbide angs tstoornis of depressieve stoornis aangewezen zijn, evenals pijnme dicatie in 
geval van chronische pijn. Vroeger was cognitieve gedragstherapie volgens he t gevolgenmo del 
de eerste keuze. Tegenwoor dig wordt ook ervaring opgedaan met andere vormen van therapie , 
zoals interpersoon lijke thera pie, systeemtherapie, menta lization -based treatment en dergelijke. 

8.1 Neurobiologische behandeling 
De behan deling van de soma tisch-sym ptooms toornis kan onder meer bemoei lijkt worden door 
het verschillen d perspectief tussen behandelaar en patiënt, zeker wanneer de patiën t een soma-
tische-ziektetheor ie hanteert en hij onvoldoen de inzicht toont in de disfunctione le gedachten, 
emoties en gedragingen. Artsen voelen zich soms onder druk gezet om te volhar den in soma-
tische interventies, waaronder ook het voorschrijven van psychofarmaca . Het bereiken van een 
gemeenschap pelijke ziektehypothese als uitgangspunt voor een behandelplan is dan ook essen-
tieel. Een psychotroop farmacon kan in sommige gevallen een waardevol adjuvans zijn in de 
behan deling , maar kadering binnen een multifactorieel behandelplan is daarbij essentieel. 
Antidepressiva zijn waarschijnlijk effectief bij de somatisch-symptoomstoornis en de ziek-
teangststoornis . Voor de 'klassieke ' hypochon drie werden goede resultaten gemeld van het 
gebruik van zowel tricyclische anti depressiva (imipramine en clomipramine) als moderne 
serotonineheropnameremmers (paroxetine en fluoxetine). Maar aanvullend onderzoek naar de 
effecten van onderhoudsbehandeling (langer dan 24 weken) is noodzakelijk. 
Antidepressiva zijn verder effectief bij chronische pijn en fibromyalgie (voornamelijk amitripty-
line en duloxetine) en bij functionele gastro-intestinale klachten. Verder hebben antidepressiva 
een rol in de behandeling van comorbide angststoornissen, stemmingsstoornissen en slaap-
stoornissen . 
De indicatie voor andere klassen van psychotrope farmaca is beperkt. Je moet voorzichtig zijn 
met het voorschrijven van anxiolytica, vanwege het risico op verslaving bij chronische sympto-
men en klachten. Antipsychotica kunnen zinvol zijn bij functionele dyspepsie (lage dosis sulpi-
ride terwijl anticonvulsiva (zoals pregabaline en gabapentine) bij behandeling van chronische 
pijn een rol hebben . 

8.2 Psychologische behandeling 
Bij de somatisch-symptoomstoornis is cognitieve gedragstherapie (CGT) volgens het gevolgen-
model goed bruikbaar als aanpak om de patiënt in staat te stellen beter om te gaan met dis-
functionele gedachten , gevoelens en gedragingen tegenover de lichamelijke klachten. De focus 
daarbij is om het functioneren te verbeteren , ongeacht de oorzaak van de klacht. Maar het kan 
ook zijn dat de klachten ook somatisch verklaard kunnen zijn , of dat het bijvoorbeeld moeilijk 
is voor de patiënt om met de klachten om te gaan; of het kan zijn dat de somatische aandoening 
niet verbetert bij behandeling. In die gevallen kun je met psychologische behandeling ook deze 
zaken aanpakken. 
Je kunt bijvoorbeeld denken aan iemand die aanvallen van duizeligheid heeft , en daardoor bang 
wordt om zich op straat te begeven omdat hij vreest te vallen. In plaats van langdurige en her-
haalde onderzoeken naar een oorzaak, kun je cognitieve gedragstherapie aanbieden volgens het 
gevolgenmodel. Maar wel nadat de arts heeft vastgesteld dat er geen behandelbare aandoening 
aan de klachten ten gron dslag ligt. Ook als een behande ling is ingesteld maar de vrees om te 
vallen blijft , is dit de eerstekeuzebehandeling. Daarbij is de cruciale vraag niet waar de klacht 
vandaan komt , maar waar de klacht toe leidt , en hoe de patiënt op een alternatieve wijze met 
zijn klachten kan omgaan . Daarnaast kan cognitieve gedragstherapie zorgen voor reattributie: 
het aanpassen van de denkbeelden over de lichamelijke klacht, waardoor de patiënt de klacht 
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niet meer (alleen) aan een lichamelijke aandoening, maar aan psychische factoren toeschrijft . 
Probleemgerichte therapie (problem solving treatment: rsT) kan iemand helpen om betere stra-
tegieën te ontwikkelen om met de klachten om te gaan. Interpersoonlijke therapie (rPT: thera-
pie met als focus relaties) kan gewenst zijn wanneer er een interpersoonlijk probleem mee-
speelt. Mentalization-based cognitieve therapie (MBCT) wordt tegenwoordig wel ingezet vanuit de 
gedachte dat als je vaardiger wordt in het ervaren en omschrijven van gevoelens, dit je aanpak 
van stressoren en je eigen beleving van de lichamelijke klachten zou kunnen verbeteren . En 
aandachtstraining (mindfulness stress reduction training) heeft aantoonbaar effect op het redu-
ceren van stressgerelateerde klachten bij patiënten met chronische ziekten zoals reumatoïde 
artritis. De behandeling van de somatisch-symptoomstoornis met pijn kan bestaan uit een com-
binatie van pijnmedicatie, antidepressiva met analgetische eigenschappen zoals amitriptyline , 
cognitieve therapie, en graded activty training, in een multidisciplinair team, waarbij het activi-
teitsniveau geleidelijk aan wordt verhoogd. 
De behandeling van de ernstige conversiestoornis wordt meestal uitgevoerd in revalidatie-
klinieken en hoogspecialistische psychiatrische instellingen. Een systeembenadering en multi-
disciplinaire behandeling in samenwerking met de psychosomatisch fysiotherapeut hebben dan 
als doel gedragsverandering van de patiënt en diens systeem. Tot nog toe is er weinig evidentie 
voor de effectiviteit van een dergelijke aanpak. Er is enige, beperkte evidentie voor hypnose als 
effectieve aanpak bij de conversiestoornis. Een nieuwe aanpak die nog nader onderzocht zal 
moeten worden maar veelbelovend is, is cognitieve revalidatietraining bij patiënten met een 
conversiestoornis , aangezien deze mensen vaak blijken te lijden onder cognitieve beperkingen , 
vooral van aandacht en geheugen. 
De behandeling van de ziekteangststoornis zal vooral uit cognitieve therapie bestaan, en uit 
casemanagement van de medische consumptie; in geval van een hypochondrie geclassificeerd 

De hulpverlener zoekt 
de patiënt op in plaats 
van andersom . 

als de somatisch-symptoomstoornis met een comorbide depressieve stoor-
nis zal daar tevens behandeling met antidepressiva bij nodig zijn . Bij een 
ziekteangststoornis met vermijding zal het vermijdingsgedrag met cogni-
tieve therapie worden aangepakt en mogelijk ook aanpassingen vergen in 
de begeleiding door de betreffende huisarts of somatisch specialist, bijvoor-

beeld door zich meer outreachend op te stellen. De psychiater kan de betreffende arts hierbij 
consultatief ondersteunen . 

Gevolgenmodel 
In het gevolgenmodel (zie figuur 15.u ) wordt de nadruk gelegd op de gevolgen die de klachten 
(of de disfunctionele interpretatie ervan) met zich meebrengen , eerder dan op de oorzakelijke 
verbanden. Je vertrekt hierbij vanuit het gegeven dat het blijven zoeken naar etiologische fac-
toren tot veel discussies kan leiden, en onvoldoende aanknopingspunten biedt voor de behan-
deling of aanpak van de onverklaarde klachten. Je kunt bij toepassing van het gevolgenmodel 
verschillende groepen van gevolgen onderscheiden : de cognitieve en de emotionele gevolgen, 
de gedragsmatige gevolgen, de lichamelijke gevolgen en de sociale gevolgen (zie figuur 15-1.1). 
Een disfunctionele interpretatie van de klachten kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op denkfouten 
(zoals catastrofaal denken, zwart-witdenken , uitsluitend aandacht hebben voor negatieve aspec-
ten enz .), wat op zijn beurt de gevoelens en het gedrag kan beïnvloeden (zoals angst , vermij-
dingsgedrag en sociale isolatie) . 
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Figuur 15.1.1 Schema om de gevolgen van lichamelijke klachten aan de patiënt duidelijk te 
maken 
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Samenvatting 
- Bij nagebootste stoornissen is er van daadwerkelijke ziekte geen sprake , maar laat de persoon 

omstanders geloven dat hij een ziekte heeft door te doen alsof. 
- Dit doen alsof wordt als een stoornis opgevat wanneer er geen begrijpelijke externe motieven aan 

ten grondslag liggen, zoals gewin in een smartengeldprocedure , of een rechtszaak ontlopen . Bij 
een duidelijk extern doel spreek je van simulatie, niet van een stoornis . 

- Je onderscheidt de volgende nagebootste stoornissen: 
- nagebootste stoornis opgelegd aan zichzelf; 
- nagebootste stoornis opgelegd aan een ander . 

- De nagebootste stoornis kan bij een eenmalige episode blijven, maar vaker ontstaat een periodiek 
patroon met uiteindelijk aspecten van een drangstoornis of een verslaving. Dat patroon begint 
meestal in de vroege puberteit , vaker bij meisjes dan bij jongens. 

- De keuze van symptomen bij de eerste episode wordt bepaald door eigen ervaring met een echte 
ziekte-episode of door confrontatie met een bepaalde ziekte in de omgeving of in de media. 

- Patiënten met een nagebootste stoornis roepen dikwijls een opvallend positief gevoel op bij hun 
behandelaar , omdat zij zich opstellen als ideale patiënt. 

- De gefingeerde dan wel zelf-geïnduceerde aard van symptomen is niet met een status-menta-
lisonderzoek vast te stellen. Bij ingewikkelder vormen van nabootsing is het tijdig diagnosticeren 
daarvan alleen mogelijk als behandelaars bereid zijn het taboe op het vermoeden van nabootsing 
te doorbreken door nabootsing standaard in de differentiële classificatie op te nemen . 

- Behandeling heeft als doel iatrogene schade voorkomen . Daartoe moet de patiënt op neutrale , 
niet-beschuldigende wijze de classificatie vernemen . 

Inleiding 

Nagebootste stoornissen zijn vreemde eend en in de bijt van de psychiatrische stoornissen . 
Bij nagebootste stoornissen is er van daadwerkelijke ziekte geen sprake , maar laat de persoon 
omstanders geloven dat hij een ziekte heeft door te doen alsof. Hij fingeert een ziekte. Dat 
doen alsof wordt zelf als ziekelijk beschouwd als er geen begrijpelijke externe motieven aan ten 
grondslag liggen , zoals gewin in een smartengeldprocedure , of een rechtszaak ontlopen . 
Het is zeker niet zo dat patiënten die doen alsof ze ziek zijn , bij voorkeur een lichamelijke ziekte 
nabootsen: ook psychiatrische stoornissen worden nagebootst. 

2 Syndromen 

Er worden twee soorten nagebootste stoornissen onderscheiden: de nagebootste stoornis opge-
legd aan zichzelf (kader 15.2.r) en de nagebootste stoornis opgelegd aan iemand anders (kader 
15.2.2). Deze stoornissen zijn vanouds bekend onder de naam syndroom van Münchhausen en 
syndroom van Münchhausen by proxy. 

Kader 15.2.1 Criteria voor de nagebootste stoornis opgelegd aan zichzelf (naar de DSM-5) 
A Het voorwenden van lichamelijke of psychische klachten of verschijnselen of het doelbewust 

opwekken van verwonding of ziekte, waarbij aantoonbaar sprake is van misleiding . 
B De betrokkene presenteert zich tegenover anderen als ziek, gehandicapt of gewond. 
C Het misleidende gedrag is evident, ook als duidelijke externe beloningen ontbreken. 
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Kader 15 .2.2 Criteria voor de nagebootste stoornis opgedrongen aan iemand anders (naar 
de DSM-5) 
A Het voorwe nden van lichame lijke of psychische klachten of versch ijn selen of het doe lbewust 

opwekken van verwondi ng of ziekte bij een ander, waarbij aantoon baar sprake is van mis leidi ng. 
B De bet rokkene presenteert een ander (het slachtoffer) tegenover anderen als ziek, gehand icapt 

of gewond. 
C Het m isleidende gedrag is evident , ook als duide lijke externe belon ingen ontbreken. 

3 Ontwikkeling, beloop en gevolgen 

Doen alsof je ziek bent komt veel voor. Doen of je buikpijn hebt om niet naar school te hoeven , 
of met een grieperige stem een verjaardag afbellen omdat je er geen zin in hebt: wie kent het 
niet? Doen alsof je ziek bent is populair omdat ziekte in onze westerse wereld het enige geldige 
excuus is om plichten te verzaken . Bij de meeste mensen blijft 'doen alsof ' beperkt tot onschul-
dige vormen. Maar als de reactie van de omgeving onverwacht aangenaam is en bovendien 
in vruchtbare aarde valt, kan doen alsof bestendigd en versterkt worden en ontaarden in een 
behoeftevervullende pseudowerkelijkheid waar steeds lastiger aan te ontkomen is . Het 'doen 
alsof ' kan bij een eenmalige episode blijven , maar vaker ontstaat een periodiek patroon met 
uiteindelijk aspecten van een drangstoornis of een verslaving. Dat patroon begint meestal in 
de vroege puberteit: de tijd waarin je je bewust wordt van emotionele behoeften. Het ontstaat 
bovendien vaker bij meisjes dan bij jongens , mogelijk omdat ziekte voor jongens een minder 
aanlokkelijk excuus is dan voor meisjes . 
Het doen alsof beperkt zich meestal tot het voorwenden van een ernst ige ziekte, zoals kanker , in 
een subgroep van de eigen sociale omgeving , waarmee mededogen en ontzag worden opgeroe-
pen . Het gaat gepaard met schaamte , gepieker en vrees dat de waarheid wordt ontdekt. Als dat 
gebeurt , is de sociale schade groot en volgt uitstoting door ontgoochelde bedrogenen. 
De keuze van symptomen bij de eerste episode wordt bepaald door eigen ervaring met een echte 
ziekte-episode , of door confrontatie met een bepaalde ziekte in de omgeving ofin de media. Die 
eerste episode beperkt zich veelal tot voorgewende klachten van lichamelijke of psychische aard . 
Sommige patiënten die ziekte nabootsen , belanden onder druk van de omgeving in de spreek-
kamer van een arts of psycholoog. Dat doen zij aanvankelijk tegenstr ibbelend , bevreesd dat zij 
meteen ontmaskerd zullen worden, maar die vrees wordt zelden bewaarheid. Artsen en psycho-
logen zijn veel minder geneigd de mogelijkheid van nabootsing door hun patiënt te overwegen 
dan leken of bijvoorbeeld de politie . Het is voor veel hulpverlen ers taboe om patiënten die zich 
tot hen wenden voor hulp , van bedrog te verdenken . 
In interactie met de behandelaar wordt de verbeelding van de ziekte verfijnd middels vervalsing 
van diagnostische tests , heimelijke therapieontrouw , of inductie van daadwerkelijke sympto-
men . Koorts fingeren door opwrijven van de thermometer , brittle diabetes door gerommel met 
insuline , bloedarmoede door aftappen van eigen bloed : de voorbeelden zijn legio . 
Patiënten die heimelijk doen alsof, roepen dikwijls een opvallend positief gevoel op bij hun 
behandelaar , omdat zij zich opstellen als ideale patiënt: bescheiden en respectvol tegenover 
de behandelaar. Andersom dwingen zij respect van die behandelaar af doordat zij niet zeuren, 
zich ook bij verontrustende symptomen flink houden, en hun verantwoordelijkheden nemen 
en hun afspraken blijven nakomen. Dat maakt dat een daarvoor gevoelige behandelaar blind 
wordt voor zelfs overduidelijke signalen van bedrog , en zich extra gaat inzetten om de patiënt 
te genezen. Dat kan uitmonden in ernstige iatrogene schade, soms zelfs tot de dood erop volgt. 
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Een voorbeeld daarvan is de patiënt die vanwege gefingeerde brittle diabetes een pancreastrans-
plantatie ondergaat en aan de complicaties daarvan overlijdt. 
Het eind van een episode van nabootsing wordt ingeluid door een toevallige gebeurtenis in het 
leven van de patiënt en soms door een ontmaskering . De patiënt 'geneest' dan van zijn ziekte; 
als er op dat moment een behandelaar in het spel is, wordt hem het succes van de 'genezing ' 
gegund . 
In een latere fase van het leven kan de behoefte opnieuw ontstaan, kan een ander symptoom 
worden gekozen en herhaalt de geschiedenis zich bij een nieuwe behandelaar van een andere 

Als iemand eenmaal een psychiatrische 
classificatie heeft, kan dat zorgen voor een 
blijvende identiteit van psychiatrisch patiën t . 

discipline die geen reden heeft om een verband te leggen 
met de eerdere ziekte-episode . Is de gefingeerde ziekte 
een psychiatrische dan is het beloop anders , omdat 
altijd een verband wordt gelegd met eerdere episoden 
van een psychiatrische stoornis. Omdat het moeilijk is 

een gefingeerde psychiatrische aandoening van een echte te onderscheiden , krijgt de patiënt 
'het voordeel van de twijfel' dat uitpakt in 'het nadeel van de twijfel'. 

4 Diagnostiek 

De gefingeerde dan wel zelfgeïnduceerde aard van symptomen is niet met status-mentalison-
derzoek vast te stellen. Bepaalde nagebootste symptomen, zoals de dermatitis artefacta , zijn 
door een dermatoloog à vue te herkennen. Bij ingewikkelder vormen van nabootsing is het 
tijdig diagnosticeren daarvan alleen mogelijk als behandelaars bereid zijn het taboe op verden-
king van nabootsing te doorbreken , door nabootsing standaard in de differentiële classificatie 
op te nemen . Voorlopig bestaat dat taboe nog en wordt de nagebootste stoornis (te) laat of 
helemaal nooit gediagnosticeerd . Dat taboe geldt overigens niet voor de nagebootste stoornis 
opgelegd aan een ander: in het huidige klimaat van maatschappelijke alertheid op huiselijk 
geweld en kindermishandeling wordt bij vermoedens laagdrempelig een melding gedaan en 
actie ondernomen. Een vermoeden van nabootsing kan in de loop van het behandeltraject ont-
staan door indirecte aanwijzingen . 
- In teams valt de grensoverschrijdende diagnostiek op en de kenmerkende positieve arts-pa-

tiëntinteractie. 
- Gebruik van hulpmiddelen voor diverse basale lichaamsfuncties zoals eten, urineren en defe-

ceren kan een aanwijzing zijn. 
- Een gedetailleerd zicht op de gehele medische voorgeschiedenis van de patiënt en dat wat er 

in ontslagbrieven tussen de regels staat te lezen, kan vermoedens bevestigen . 
- Inconsistenties in bijkomende sociaal-anamnestische gegevens en heteroanamnestische 

informatie. 
En soms kan alleen recherchewerk de verdenking hard maken. Bij een nagebootste psychiatri-
sche stoornis zul je het alleen van de indirecte aanwijzingen moeten hebben, omdat je in de 
psychiatrie geen harde parameters kent. Naast de genoemde aanwijzingen horen daar ook de 
uiteenlopende psychiatrische stoornissen in de voorgeschiedenis van de patiënt bij. 
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5 Differentiële diagnostiek 

Nagebootste stoornissen moe ten worden onderschei den van simulatie, van genuïne ziekten, en 
van de soma tisch-symptooms toornis en verwante stoornissen . Bij simulatie zijn symptomen 
ook zelf geïn duceer d, maar heeft ieman d een herken baar extern motief, zoals een smarten-
geldprocedure winnen. De symptomen van echt e ziekten zijn niet zelf geïn duceer d. En bij de 
somatisch-symptooms toornis en verwante stoornissen wordt veronderste ld dat de symptomen 
onwillekeurig tot stand komen. Daarnaas t roepen patiën ten meer irritatie op om dat ze veelal 
claimen der zijn dan patiënten die naboo tsen. Maar waarin de patiënt met een nagebootste 
stoornis zich het sterkst onderscheidt van alle anderen, is het beperkte beroep dat de patiënt 
doet op de secun daire winst die voor iedere zieke openstaat. 

6 Epidemiologie 

Van de prevalentie van de nagebootste stoornis is nagenoeg niets bekend. Het gros van de pati-
enten die nabootsen , houdt zich op buiten het gezichtsveld van een diagnosticus, en de men-
sen die zich binnen dat gezichtsveld bevinden worden zelden als zodanig herkend. Maar uit 
onderzoek naar onbegrepen koorts , onbegrepen diarree, de samenstelling van als uitgeplaste 
nierstenen gepresenteerd materiaal en de oorzaak van onbegrepen brittle diabetes blijkt een veel 
hogere prevalentie dan gediagnosticeerd wordt. Over nagebootste stoornissen waarbij psychia -
trische stoornissen worden nagebootst , ontbreken dergelijke objectieve parameters van ziekte, 
waardoor nog minder bekend is over de prevalentie . 

7 Etiopathogenese 

Ook over oorzaken is niets met zekerheid te zeggen, omdat patiënten die nabootsen niet 
betrouwbaar te onderzoeken zijn als de classificatie niet is meegedeeld , en veelal ontkennen 
of anders weglopen als dat wel het geval is. Maar de selectie van patiënten die zich wel laat 
onderzoeken , vertoont opmerkelijke overeenkomsten in de levensgeschiedenis: een talent om 
de behoeften van anderen te herkennen en te vervullen in combinatie met een geschiedenis 
van emotionele verwaarlozing door met andere zorgen overbelaste ouders , niet zelden door een 
echt zieke broer of zus. 
En bij de neerwaartse spiraal van iatrogene schade die kan ontstaan is de niet-aflatende inspan-
ning van de betrokken behandelaar om juist deze patiënt te genezen een conditio sine qua non . 

8 Behandeling 

Behandeling heeft als doel iatrogene schade voorkomen . Dat kan alleen goed via de patiënt, 
omdat het aantal mogelijk te bedriegen behandelaars eindeloos is. Daartoe moet de patiënt 
de classificatie vernemen en voorgelicht worden over de aard van de stoornis , de risico's en de 
prognose . Het vernemen van de classificatie wordt bij nagebootste stoornissen van oudsher 
confrontatie genoem d, waarschijnlijk omdat het de patiënt confronteert met het feit dat zijn 
ergste vrees is uitgekomen: zijn bedrog is ontdekt. Van belang is dat een dergelijk gesprek 
neutraal wordt gevoerd door de betrokken behan delaar, die daarbij zijn eigen teleurstelling en 
woede over het bedrog moet beheersen . De behan delaar doet er daarom goed aan een neutrale 
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derde in te schakelen, bij voorkeur iemand met verstand van nagebootste stoornissen. Die kan 
helpen voorkomen dat de conclusie dat sprake is van zelf geïnduceerde klachten te omfloerst 
wordt meegedeeld, dat op een bekentenis wordt aangedrongen en dat controle over emoties 
wordt verloren. En tevens kun je dan naadloos overgaan op voorlichting. 
Verreweg de meeste patiënten ontkennen tijdens de confrontatie dat zij nabootsen, omdat de 
schaamte enorm is, maar accepteren desondanks een voorlichtend gesprek. Voor de prognose is 
die ontkenning niet ongunstig: schaamte over wat als ontmaskering wordt beleefd, is voor veel 
patiënten voldoende om nooit meer terug te vallen. Sommige patiënten komen ertoe om bin-
nen een psychotherapeutisch relatie de behoeften te onderzoeken die met nabootsen moeten 
worden gelenigd, om tot een gezondere behoeftebevrediging te komen. En een aantal patiënten 
gaat gewoon door met nabootsen . 
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Samenvatting 
- Kenmerkende symptomen van eetstoornissen zijn abnormaal eetgedrag dat gekoppeld is aan een 

overmatige preoccupatie met het eigen gewicht en/of het fysieke voorkomen . 
- Je onderscheidt de volgende eetstoornissen : 

- anorexia nervosa; 
- boulimia nervosa; 
- eetbuistoornis. 

- Bij alle drie de stoornissen is sprake van verstoord eetgedrag, dat bij anorexia nervosa tot onder-
gewicht en bij de eetbuistoornis tot overgewicht leidt. Boulimia nervosa gaat gepaard met een 
normaal gewicht en verstoord eetgedrag met afwisselend lijnen, overeten en compensatiegedrag 
in de vorm van braken of laxeren of excessief sporten. Opgepast moet worden dat de somatische 
afwijkingen niet geïsoleerd worden gediagnosticeerd, maar beschouwd worden in het kader van 
de eetstoornis. 

- Anorexiapatiënten zijn geneigd tot ontkennen van hun toestand , en door het gebrekkige pro-
bleembesef zullen ze vaak afkerig staan tegenover hulpverlening . Patiënten met boulimia nervosa 
of een eetbuitstoornis zijn erg beschaamd over hun gedrag , dat ze vaak lange tijd voor hun directe 
omgeving weten te verbergen. 

- Herhaald somatisch onderzoek bij eetstoornissen is nodig om de gevolgen van ondervoeding of 
purgeergedrag (braken, laxeren) te volgen. Bij de eetbuitstoornis gaat het om de gevolgen van 
overgewicht. 

- In de differentiële diagnostiek is het normale lijnen en overeten van belang. Comorbide zie je 
depressieve stoornissen en angststoornissen, persoonlijkheidsproblematiek en stoornissen in het 
gebruik van een middel. 

- De eetstoornissen komen vooral voor bij vrouwen . In de adolescentie voldoet ongeveer 1% van 
de vrouwen aan de criteria voor anorexia nervosa en 3% aan die voor boulimia nervosa . De eet-
buitstoornis begint gemiddeld pas op de volwassen leeftijd ; hierbij zie je een hoger percentage 
mannen. 

- Gewicht en uiterlijk hebben bij vrouwen met eetstoornissen een cruciale betekenis in hun leven. 
De somatische consequenties spelen een belangrijke onderhoudende rol. 

- Naast het bereiken en behouden van een normaal gew icht , door middel van een evenwichtig eet-
patroon , beoogt een behandeling van eetstoornissen de opbouw van een positief zelfbeeld. 

1 Inleiding 

De term eetstoornis verwijst naar abnormaal eetgedrag dat gekoppeld is aan een overmatige 
preoccupatie met het eigen gewicht en/of het fysieke voorkomen . Het verschil met gewoon 
'lijngedrag ' zit in de ernst , de duur of het verstorende karakter van het betreffende eetgedrag: 
we spreken van een eetstoornis als het psychosociale functioneren erdoor verstoord wordt, of de 
fysieke gezondheid , of (bij jongeren) de ontwikkeling geschaad wordt. 

Kader 16.1 Classificatie van eetstoornissen (naar de DSM-5) 
- Anorexia nervosa 
- Boulimia nervosa 
- Eetbuistoornis 
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2 Syndromen 

2.1 Anorexia nervosa 
De term anorexia nervosa - letterlijk: gebrek aan eetlust van 'nerveuze' of psychische aard - is 
misleidend, omdat deze patiënten niet lijden aan een tekort aan eetlust. Ze pogen juist doelbe-
wust hun eetlust en hongergevoel te onderdrukken. De kern van de stoornis is de 'magerzucht': 
een onweerstaanbare drang om vermagering na te streven, wat tot uiting komt in een abnor-
male houding tegenover voeding, lichaamsvorm en gewicht. Wanneer een patiënt dit doet door 
strikte beperking van voedselinname of een caloriearm dieet , vaak in combinatie met fysieke 
hyperactiviteit dan gaat het om het 'restrictieve type' anorexia nervosa. Daarnaast bestaat er 
anorexia nervosa van het 'eetbuien-/purgerende type', die gelijkenissen vertoont met boulimia 
nervosa. Deze patiënten vertonen tussen het lijnen door eetbuien en zoeken hun toevlucht tot 
zelf uitgelokt braken en/of het gebruik van laxantia. 

Kader 16.2 Criteria voor anorexia nervosa (naar de DSM-5) 
A Het beperken van de energie-inname ten opzichte van de energiebehoefte , resulterend in een 

significant te laag lichaamsgewicht voor de leeftijd, de sekse , de groeicurve en de lichamelijke 
gezondheid. 
Een significant te laag gewicht wordt gedefinieerd als een gewicht dat lager is dan het minimale 
normale gewicht of, bij kinderen en adolescenten: een lager gewicht dan wat minimaal wordt 
verwacht. 

B Een intense vrees om aan te komen of dik te worden , of persisterend gedrag dat gewichts-
toename verhindert zelfs al heeft de betrokkene een significant te laag gewicht. 

C Een stoornis in de manier waarop de betrokkene zijn of haar lichaamsgew icht of lichaamsvorm 
ervaart , een onevenredig grote invloed van het lichaamsgewicht of de lichaamsvorm op het 
oordeel over zichzelf, of persisteren in het niet onderkennen van de ernst van het actuele lage 
lichaamsgewicht. 

De meeste lichamelijke nevensymptomen van anorexia nervosa zijn te wijten aan de ondervoe-
ding en het gewichtsverlies . Naast een schijnbare hypothyreoïdie (het zogeheten euthyroid sick 
syndrome) die zich uit in bradycardie , hypotensie en hypothermie , is het opvallendste de onder -
drukking van de vrouwelijke geslachtshormonen. Dit laatste heeft belangrijke gevolgen, zoals 
vertraging van de puberteit , menstruatiestoornissen en tot slot onvruchtbaarheid , maar kan 
ook bijdragen tot een verstoorde botopbouw in de adolescentie . Ernstige prepubertaire anorexia 
nervosa kan ook beperking van de lengtegroei opleveren. 

2.2 Boulimia nervosa en eetbuistoornis 
Boulimia nervosa wordt gekenmerkt door restrictief eetgedrag dat onderbroken wordt door eet-
buien waarbij je in korte tijd een hoeveelheid voedsel eet die veel groter is dan de meeste men-
sen in die tijdspanne en onder dezelfde omstandigheden zouden kunnen eten. Deze eetbuien 
gaan gepaard met het gevoel niet te kunnen stoppen. Je eet daarbij sneller dan gewoonlijk en 
niet omwille van honger, maar als respons op negatieve gevoelens. Helaas nemen deze gevoe-
lens na de eetbui verder toe. 
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Kader 16.3 Criteria voor boulimia nervosa (naar de DSM-5) 
A Recidiverende eetbui-episoden . Een eetbui-episode wordt gekenmerkt door beide volgende 

kenmerken: 
Het in een afzonderlijke tijdsperiode (bijvoorbeeld binnen een periode van twee uur) eten van 
een hoeveelheid voedsel die beslist groter is dan die de meeste mensen binnen dezelfde tijd 
onder vergelijkbare omstandigheden zouden eten . 

2 Het gevoel tijdens de episode geen controle te hebben over het eten (bijvoorbeeld de betrok-
kene heeft het gevoel niet te kunnen stoppen met eten, of niet te kunnen beheersen wat en 
hoeveel hij of zij eet) . 

B Recidiverend inadequaat compensatoir gedrag om gewichtstoename tegen te gaan , zoals zelf 
opgewekt braken, misbruik van laxantia, diuretica, of andere medicatie; vasten ; of excessieve 
lichaamsbeweging . 

C Zowel de eetbuien als het inadequate compensatoire gedrag doen zich gedurende drie maanden 
gemiddeld minstens eenmaal per week voor. 

D De lichaamsvorm en het lichaamsgewicht hebben een onevenredig grote invloed op het oordeel 
over zichzelf. 

De kenmerkende intense vrees voor gewichtstoename uit zich bij boulimia nervosa net als bij 
anorexia nervosa in compensatiegedrag zoals braken , laxeren , misbruik van vermageringspil-
len , of excessief sporten . Eetbuien en purgeren gebeuren zo goed als altijd in het geheim en 
worden uitgelokt bij de minste overtreding van te streng e dieetregels . Patiënten blijven ook vaak 
dooreten om het braken te vergemakkelijken , en drinken overvloedig veel tijdens de maaltijden . 
Een eetbui bevat tot 10 .000 calorieën en bestaat meestal uit kant-en-klare voeding zoals brood , 
pasta, cake en chocolade . Deze eetstoornis wordt vaak over het hoofd gezien, omdat er in de 
meeste gevallen uiterlijk niets aan deze patiënten te merken is en omdat zij uit schaamte of 
schuldgevoel de eetbuien en het compensatiegedrag verbergen . 

Kader 16.4 Criteria voor eetbuistoornis (naar de DSM-5) 
A Recidiverende eetbui -episoden . Een eetbui -episode wordt gekenmerkt door beide volgende 

kenmerken : 
Het in een afzonderlijke tijdsperiode (bijvoorbeeld binnen een periode van twee uur) eten van 
een hoeveelheid voedsel die beslist groter is dan de meeste mensen binnen dezelfde tijd, onder 
vergelijkbare omstandigheden zouden eten. 

2 Het gevoel tijdens de episode geen controle te hebben over het eten (bijvoorbeeld de betrok-
kene heeft het gevoel niet te kunnen stoppen met eten, of niet te kunnen beheersen wat en 
hoeveel hij of zij eet) . 

B De eetbui-episoden hangen samen met drie (of meer) van de volgende kenmerken. 
Veel sneller eten dan normaal. 

2 Dooreten totdat een onaangenaam vol gevoel ontstaat. 
3 Grote hoeveelheden voedsel nuttigen zonder lichamelijke trek te hebben. 
4 Alleen eten, uit schaamte over de hoeveelheid die betrokkenen nuttigt . 
5 Achteraf van zichzelf walgen, zich somber of erg schuldig voelen. 

C De eetbuien komen gedurende drie maanden gemiddeld minstens eenmaal per week voor. 
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Bij de eetbuitstoornis worden deze steeds terugke - r 

rende eetbuien niet gecompenseerd , niet door braken Een vrij belangrijke groep patiënten met 
noch door vasten. Het kenmerkende gedragspatroon boulimia nervosa vertoont bijkomend 

impulsief gedrag zoals onder meer koopdrang, resulteert bij boulimia nervosa meestal in een normaal 
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zelfbeschadigend en kleptomaan gedrag. 
tot licht overgewicht; bij de eetbuitstoornis stijgt het '-_________________ _,,J 

gewicht , omdat er geen compensatie is. 
Patiënten met een eerder laag-normale BMI hebben nogal eens anorexia nervosa in de anam-
nese, maar de meesten hebben een voorgeschiedenis van een sterk schommelend gewicht. Ver-
wachtingen en gewichtsdoelstellingen dienen zeker met de patiënt besproken te worden , omdat 
de meesten een onrealistisch streefgewicht voor ogen houden: een onderhoudende risicofactor. 

3 Ontw ikkeling, beloop en gevolgen 

De gemiddelde leeftijd waarop boulimia nervosa en de eetbuitstoornis beginnen , ligt hoger 
dan bij anorexia nervosa . De schaamte over het eigen gedrag en het lange tijd verbergen ervan 
voor de directe omgeving verklaren dat een patiënt met boulimia nervosa of een eetbuitstoornis 
gemiddeld pas na drie tot vier jaar in de hulpverlening terechtkomt. Boulimia nervosa start 
meestal met een lange periode van vasten die uitloopt op een periode van controleverlies met 
eetbuien gevolgd door een intense vrees voor gewichtstoename en compensatiegedrag . 
Aanvankelijk lijkt er ook met patiënten met anorexia nervosa weinig aan de hand, buiten het 
feit dat ze consequent 'lijnen'. Doordat ze vaak nog goed presteren (studie , werk, sport) wordt 
het abnormale eetgedrag of dalende gewicht over het hoofd gezien of gebagatelliseerd . Maar 
geleidelijk valt op dat de patiënt sociale situaties steeds meer gaat mijden om zo te ontsnappen 
aan de druk van het samen eten. In het gezin neigt de patiënt ernaar om de eetgewoonten naar 
haar hand te zetten , wat een groeiende bron van spanningen wordt. Naarmate anderen zich 
bezorgder maken over de vermagering , sluit de patiënt zich steeds meer af, of raakt deze ver-
wikkeld in felle disputen . Het sociale isolement neemt toe en de patiënt lijkt emotioneel steeds 
minder bereikbaar. Deze situatie, samen met de probleemontkenning en afwijzing van hulp , 
drijft menig ouder tot wanhoop . Jongvolwassenen trekken zich steeds verder terug , terwijl van 
ziekte besef vaak lange tijd geen sprake is. Vaak is het de omgeving buiten het gezin die alarm 
slaat. 
Anorexia nervosa is een zeer ernstige ziekte met een dikwijls chronisch beloop en hoge mor-
taliteitscijfers (5-10%) Voor minstens een derde van de patiënten wordt de eetstoornis chro-
nisch (blijft onveranderd , of verslechtert geleidelijk). Jonge patiënten hebben de grootste kans 
op herstel: zo'n 75%. Volwassen patiënten herstellen in circa de helft van de gevallen en er is 
een tussengroep die altijd last van de anorexia nervosa blijft hebben maar zich wel redden kan. 
De prognose wordt ongunstiger naarmate de aanvangsleeftijd hoger, dan wel zeer laag is (pre-
puberteit) en de eetstoornis langer onbehandeld is gebleven: er treedt soms verschuiving op 
naar boulimia nervosa en/of comorbiditeit , vooral met de depressieve stoornis en stoornissen 
in het gebruik van alcohol of drugs. De beste resultaten zijn te verwachten bij anorexia nervosa 
van het zuivere 'vasterstype ' (geen eetbuien , braken oflaxeren) , die voorkomt bij patiënten jon-
ger dan 18 jaar en nog niet langer dan een jaar bestaat. Soms ontstaat anorexia nervosa na een 
somatische aanleiding: een virusinfectie of een darmziekte zoals de ziekte van Crohn of gluten-
intolerantie. Boulimia nervosa ontstaat nog al eens in het verlengde van diabetes mellitus type r. 
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Bij boulimia nervosa veroorzaakt de combinatie van frequente eetbuien en braken soms een 
pijnloze zwelling van de speekselklieren (vooral de parotisklier). De lading maagzuur die tel-
kens bij het braken meekomt , leidt tot oesofagitis en cariës. Gevaarlijk is het optreden van 
maagdilatatie en van een maagbloeding (vanwege de grotere kans op gastritis en ulcera) . Een 
van de belangrijkste schadelijke gevolgen van veelvuldig braken en misbruik van laxantia is het 
verstoorde elektrolytenevenwicht, vooral hypokaliëmie, wat levensbedreigende stoornissen in 
de hart- en nierfunctie kan veroorzaken. De vochtbalans in het lichaam kan zodanig verstoord 
worden, dat er zowel uitdroging als oedeemvorming optreedt. De toestand loopt nog meer uit 
de hand wanneer patiënten bovendien diuretica misbruiken. Tot slot bestaat het risico op su-
ïcidaal en automutilatief gedrag: heel wat patiënten met boulimia nervosa doen een suïcidepo-
ging , ook tijdens de behandeling. 
Over het beloop van boulimia nervosa zijn nog weinig onderzoeksgegevens over de lange ter-
mijn bekend. Het opvallendste gegeven bij behandelingsonderzoeken is het hoge terugvalper-
centage: tot 40% binnen de 2 jaar. Op langere termijn zou toch ongeveer 50% een volledige 
remissie vertonen . Een ongunstiger verloop is te verwachten in geval van comorbiditeit (vooral 
stoornissen in het gebruik van alcohol of drugs en een persoonlijkheidsstoornis). Ook van de 
prognose van de eetbuitstoornis is nog niet zoveel bekend , vooral omdat patiënten vaak pas na 
jaren in behandeling gaan. 
De uitwerking van een zich ontwikkelende eetstoorn is op het gezin van de jonge patiënt is dik-
wijls zeer groot. Ouders voelen zich machteloos , buiten spel gezet en kunnen niet uit de voeten 
met adviezen als: 'Kijk het maar even aan ', 'Maak het eten maar gezellig ' en 'Laat uw kind zelf 
aangeven wanneer het hulp wil'. Ook jongvolwassen patiënten , bijvoorbeeld net uit huis om te 
gaan studeren , roepen erg veel zorg op van ouders . Het effect op jongere broers en zussen is 
eveneens groot: zij kunnen zich hevig zorgen maken en tegelijkertijd aandacht tekortkomen als 
gevolg van de zorgen van hun ouders om hun broer of zus . 

4 Diagnostiek 

Als je let op de in paragraaf 2.1 genoemde gedragskenmerken , dan is de diagnostiek van ano-
rexia nervosa eenvoudig . Wel is van belang , zeker bij jonge patiënten, een gedegen hetero-
anamnese af te nemen, tegen het licht van de dikwijls bestaande ontkenning van de ernst van de 
klachten. Het afnemen van een semigestructureerd interview zoals de Eating Disorder Exami-
nation (ook eventueel als zelfinvulvragenlijst) kan nuttig zijn bij het vaststellen van de stoornis. 
Het inschatten van de mate van ziektebesef en realiteitsbesef mag in een diagnostiektraject niet 
ontbreken: niet zelden neemt de vrees voor eten en de stoornis in de lichaamsbeleving waanach-
tige vormen aan , die sterk sturend zijn voor het gedrag van de patiënt. Hoe lager het gewicht , 
maar ook hoe lager de leeftijd , des te groter de kans dat er sprake is van wilsonbekwaamheid en 
de hulpverlener moet overwegen of een vrijwillige behandeling kans van slagen heeft. 
Een lichamelijk onderzoek mag niet ontbreken : wegen en meten , de bloeddruk en pols opne-
men behoren tot de vereisten hierbij en gelden als de vitale parameters die gebruikt worden 
om de ernst van de somatische conditie te beoordelen. Het is van belang om de fysiologische 
toestand van ondervoeding te beoordelen en de urgentie van behandeling (eventueel noodzaak 
van opname in een ziekenhuis of kliniek) af te wegen. 
De psychiater mag zich niet laten misleiden door de somatische afwijkingen , inclusief bio-
chemische en hormonale stoornissen , die een gevolg en geen oorzaak van de eetstoornis zijn . 
Hulponderzoek dient dus niet om de stoornis vast te stellen . Het heeft ook geen zin sympto-
matisch wat aan de klachten te doen, al gebeurt dit jammer genoeg nog al te vaak: bijvoorbeeld 
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voorschrijven van hormonen voor de (prima ire of secun daire ) amenorroe . De onervaren psychi-
ater kan zich boven dien laten mis leiden door afwijkingen die bij een laboratoriumon derzoek 
van het bloed aan he t licht komen: anemie, leuko penie , hypoglykemie, afwijken de leverfunctie-
tests en diverse stoornissen in hormona le functies. 

5 Differentiële diagnostiek 

Het is niet altijd gemakkelijk onderscheid te maken tussen de drie typen eetstoornissen. Boven-
dien kunnen ze naast of na elkaar optreden. Tussen patiënten met anorexia nervosa en boulimia 
nervosa is veel overeenkomst , zeker wanneer er eetbuien en compensatiegedrag voorkomen . 
De groep met een eetbuitstoornis lijkt sterk op de groep van niet-purgerende patiënten met 
boulemia nervosa. Verschillend is dat je bij eetbuitstoornispatiënten meer uitgesproken impul-
siviteit ziet met sterk prikkelzoekend gedrag en minder vasthoudendheid in gedrag. Daarnaast 
is er bij boulimia nervosa of de eetbuitstoornis ook vaak sprake van een angst- of depressiebeeld 
gecombineerd met persoonlijkheidsproblematiek. 
Anorexia nervosa moet worden onderscheiden van cachexie op basis van ernstige lichamelijke 
ziekte , zoals tumoren , hypothyreoïdie , gastro-intestinale aandoeningen en aids. Maar de vast-
stelling van een somatische aandoening hoeft niet meteen de mogelijkheid van een eetstoornis 
uit te sluiten. Zo kan anorexia nervosa voorkomen in geval van de ziekte van Crohn, of kan een 
veranderd eetpatroon ten gevolge van lactose-intolerantie uitmonden in een typisch beeld van 
magerzucht. Veranderingen in eetlust of gewicht ten gevolge van somatische aandoeningen, 
de inname van middelen of het optreden van een andere psychiatrische stoornis (bijvoorbeeld 
depressieve stoornis) hebben vaak als belangrijk kenmerk dat de betrokken patiënt eronder lijdt 
of erover klaagt. Bij anorexiapatiënten is de ontkenning typerend . Ze doen zich 'normaal ' of 
zelfs 'supergezond ' voor. 
De verstoorde lichaamsb eleving bij anorexia nervosa moet je onderscheiden van de morfo-
dysfore stoornis door de lokalisatie: steevast gaat het bij anorexia nervosa om de buik, billen 
en bovenbenen, en de stellige overtuiging dat je te dik bent in plaats van dat er een andere 
vermeende afwijking wordt ervaren . Deze verstoring van de lichaamsbeleving kan waanach-
tige vormen aannemen en kan leiden tot een extreme angst voor voedsel en vocht. Het onder -
scheid met een psychosespectrumstoornis is op dit punt bijna niet te maken , maar buiten deze 
lichaamsbeleving heeft iemand met anorexia nervosa meestal voldoende realiteitsbesef. Een 
stoornis in eetgedrag bij de obsessieve-compulsieve stoornis en bij de autismespectrumstoor-
nis hangt niet samen met een verstoorde lichaamsbeleving maar met rigide denkbeelden over 
gezond voedsel of met het stereotiepe afkeuren voor allerlei voedingsmiddelen . 
Persoonlijkheidsstoornissen zijn in de acute fase van de anorexia nervosa moeilijk vast te stel-
len. Niettemin blijken patiënten met anorexia nervosa van het restrictieve type diagnostisch 
vaker onder te brengen onder de cluster c-persoonlijkheidsstoornissen en vooral de dwang-
matige-persoonlijkheidsstoornis , terwijl patiënten met anorexia nervosa van het eetbuien-/pur-
gerende type over het algemeen meer cluster B-kenmerken hebben en voornamelijk borderli-
ne-persoonlijkheidstrekken. 
Bij boulimia nervosa en de eetbuitstoornis maken de in paragraaf 2.2 

beschreven kenmerken van eetbuien dat het hier om meer gaat dan ver-
hoogde eetlust of snoepdrang. Het onderscheid met andere vormen van 
overeten betreft vooral het geheime karakter en het controleverlies. Niet 
zelden kan een ontregelde diabetes mellitus op lage leeftijd wijzen op het 
bestaan van een boulimisch eetpatroon . 

r 

Bijvoorbeeld ten 
gevolge van farmaca 
of bij een 'winter-
depressie '. 
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Men legt de laatste jaren de nadruk op een verband tussen boulimia nervosa en ADHD met ver-
hoogde impu lsiviteit en aandachtsproblemen . Vanwege deze comorbide trekken komen zowel 
cluster B- als cluster c-persoonlijkheidsstoornissen vaker voor bij deze groep. De meest voorko-
mende psychiatrische comorbiditeit betreft naast een stemmingsstoornis een stoornis in het 
gebruik van alcohol of drugs . Daarnaast kunnen tekenen van een falende impulsbeheersing 
optreden : het stelen van voedsel (of geld om aan het nodige voedsel te geraken), automutilatie , 
promiscuïteit en het optreden van woedebuien. Dit kan wijzen op een persoonlijkheidsstoornis, 
vooral de borderline-persoonlijkheidsstoornis, die vooral wordt gekenmerkt door opvallende 
wisselvalligheid in stemming , gedragingen en relaties. Ook kan het geheel van de problematiek 
toe te schrijven zijn aan een psychische traumatisering , meer bepaald een geschiedenis van 
ernstig fysiek geweld of seksueel misbruik. 

6 Epidemiologie 

De levensprevalentie van anorexia nervosa was 1% bij adolescenten in een groot Nederlands 
cohortonderzoek, maar slechts ongeveer een derde hiervan komt in de geestelijke gezondheids-
zorg terecht. Bij hulpverleners bestaat de indruk dat het aantal nieuwe patiënten met anorexia 
nervosa toeneemt. Dit is ook te zien in onderzoek in Nederland dat aantoont dat de hoogste 
jaarincidentie , het aantal nieuwe gevallen in een jaar - ruim 100 per 100 .000 vrouwen - wordt 
gevonden in de leeftijd van 15 tot 19 jaar. Jeugdige patiënten vormen daarmee de grootste risico-
groep voor anorexia nervosa . Boulimia nervosa begint wat later dan anorexia nervosa (16-17 jaar) 
en komt wat meer voor: de levensprevalentie bedraagt 3%. In een groot bevolkingsonderzoek 
in verschillende landen werd een gemiddelde levensprevalentie van 2% voor eetbuitstoornis 
gevonden. Bij jongens zijn eetstoornissen relatief zeldzaam: zij maken zelden meer dan 5% uit 
van de patiëntenpopulatie met anorexia nervosa of boulimia nervosa ; voor de eetbuitstoornis 
zouden de cijfers dichter bij elkaar liggen (40% mannen). 

7 Etiopathogenese 

7.1 Neurobiologische correlaten 
De vigerende neurobiologische hypothese bij anorexia nervosa is die van een genetische kwets-
baarheid die door een trigger uit de omgeving wordt uitgelokt via lijnen . De blijvend verstoorde 
honger- en verzadigingsbalans , die vooral door de hypothalamus gecoördineerd wordt, speelt 
hierin een belangrijke rol. Uit onderzoek blijkt dat genetische factoren inderdaad een rol spelen 
bij het ontstaan van anorexia nervosa , en dat gedeelde omgevingsfactoren geen rol van beteke-
nis spelen . De erfelijkheidskans wordt geschat op 60% , met een concordantie van 0 ,55 voor 
monozygote en 0 ,05 voor dizygote tweelingen. Tot nu toe is er in associatieonderzoeken een 
aantal polymorfismen gevonden die verband houden met anorexia nervosa , maar de resultaten 
zijn niet altijd reproduceerbaar gebleken . De eerste linkageonderzoeken op het totale genoom 
gaven voor anorexia nervosa als resultaat een significante linkage op chromosoom 1p in de regio 
p36.3-34-3-
Erfelijke invloeden zouden minder uitgesproken zijn bij boulimia nervosa en de eetbuitstoor-
nis . Wel blijkt in de familiegeschiedenis de depressieve stoornis vaker voor te komen. 
Persoonlijkheidskenmerken zoals verhoogde novelty seeking en neuroticisme blijken eveneens 
relevant in de etiologie van boulimia nervosa en de eetbuitstoornis. Maar de hersenen van jonge 
adolescenten zijn nog volop in ontwikkeling . Dit heeft mede als gevolg dat hogere corticale 
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functies (nog) niet optimaal functioneren. De stemmingsgevoeligheid in combinatie met een 
disfunctie van inhibitieprocessen (zowel cognitief als gedragsmatig) spelen naast een mogelijke 
oorzakelijke zeker ook een onderhoudende rol. Op die manier worden eetbuien en purgeerge-
drag vaak als disfunctionele emotieregulerende strategieën gezien waardoor je negatieve emo-
ties reguleert of eraan ontsnapt. 

7.2 Psychologische correlaten 
Onderzoek vond geen 'typische' gezinskenmerken die aan het ontstaan van een eetstoornis 
ten grondslag kunnen liggen. Wel is de kans op ontwikkeling van een eetstoornis groter in een 
gezin met bepaalde karakteristieken , zoals: een eetstoornis, een depressieve stoornis of een 
stoornis in het gebruik van een middel bij een van de ouders; onopgeloste of verborgen rela-
tieproblemen bij de ouders , of een opvoeding die nadruk legt op prestaties en succes. Maar de 
vraag blijft of deze gezinskenmerken oorzaak of gevolg van de eetstoornis zijn. 
Bij het ontstaan en de instandhouding van anorexia nervosa spelen neuropsychologische ken-
merken mogelijk een rol. Rigiditeit is een typisch kenmerk van anorexia nervosa en is zowel 
in het gedrag te zien (sterke routines) als in de vorm en inhoud van het denken (sterke preoc-
cupatie met eten en gewicht ; rigide denkstijl, sterke ,-,,.-----------------
aandacht voor details) en in de persoonlijkheid (extreem 
perfectionisme). Neuropsychologisch onderzoek laat 
zien dat verminderde set-shijting-vaardigheden en een 
zwakke centrale coherentiesterkte ten grondslag liggen 
aan deze rigide denkstijl. Niet alle anorexia nervosa-pa-
tiënten hebben deze kwetsbaarheden in hun neuropsy -
chologische functioneren, maar wanneer dit wel het 
geval is blijven deze na herstel bestaan en verhogen ze 
daarmee de kans op terugval. 
Het typische lijngedrag dat kenmerkend is voor anor-

Set-shifting is het vermogen om te wisselen 
van oplossingsstrategie als dit tot een betere 
oplossing zou kunnen leiden. Centrale 
coherentie is het grotere geheel zien in een 
situatie of op een plaatje: is deze zwak dan 
moet iemand het grotere geheel opbouwen uit 
de details die die persoon ziet. Dit laatste leidt 
ook tot moeilijkheden in het zien van een ander 
perspectief in een bepaalde situatie . 

exia nervosa , wordt ook wel vergeleken met gewoontegedrag. Door het frequent en persistent 
herhalen van het lijngedrag wordt dit een vorm van automatisch gedrag dat moeilijk verander-
baar is en gemakkelijk door interne en externe cues geïnitieerd kan worden . Bovendien lijkt 
het lijngedrag sterker op te treden wanneer er negatieve emoties spelen en het gedrag voor een 
daling in deze emoties zorgt. Daardoor wordt het lijngedrag negatief bekrachtigd. Lijngedrag 
leidt tot een daling in gewicht en deze gewichtsdaling leidt vervolgens weer tot een toename 
van dwangmatig gedrag bij eten. Zo ontstaat een vicieuze cirkel die leidt tot voortbestaan en 
gewoontevorming van onvoldoende eten. 
Specifiek aan boulimia nervosa gebonden risicofactoren zijn: een voorgeschiedenis van obesitas 
in de kindertijd en gewichtsgerelateerd pesten samen met een gestoord eetpatroon van diëten 
en overeten bij de ouders. Kenmerken als een negatief zelfbeeld , veeleisendheid en zwart-wit-
denken worden bij boulimia nervosa versterkt door het herhaaldelijk gevoel van falen (eetbuien) 
en de daaruit voortkomende zelfverwijten. 
De psychologische functie van eetbuien kan als volgt worden verklaard: een op zichzelf gericht 
negatieve emotie veroorzaakt een pijnlijk zelfbewustzijn waaraan de patiënt poogt te ontsnap-
pen door zijn aandacht te verschuiven van een abstracter niveau (waaronder zelfevaluatie) naar 
concrete, onmiddellijke omgevingsstimuli , zoals voedsel. Niet te plaatsen of te hanteren gevoe-
lens zouden op die manier herleid worden tot een op het eerste zicht hanteerbaarder probleem : 
overeten. 
Gedrag wordt niet alleen uitgelokt , maar staat uiteraard ook onder invloed van zijn consequen-
ties. Zo verwerft de eetbui snel bekrachtigende waarde omdat het eten van zoete 'verboden 
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snacks' de opgelopen spanning reduceert. De eetbui verloopt meestal stiekem waardoor deze 
geen aanleiding geeft tot negatieve sociale gevolgen. Meestal is het de volheid van de maag , de 
misselijkheid of de pijn die de eetbui doet ophouden . Pas nadien komen de negatievere gevol-
gen, zoals schuldgevoelens of andere negatieve aan eten gerelateerde gevoelens . Op die manier 
kan de patiënt andere , zij het bedreigender problemen vermijden. De patiënt eet de onrust weg 
en heeft daarvoor niemand nodig en niemand weet zelfs dat de patiënt soms zo in de knoei zit. 
Het huidige onderzoek legt de nadruk meer op cognitieve factoren, waarbij de rol van aandachts-
processen en de executieve functies op de voorgrond staan . Bij het disfunctioneren van deze 
cognitieve functies zal je moeilijkheden ondervinden bij beslissingen nemen en acties plannen. 
Bijgevolg zal je in de voor de persoon stresserende situaties ofwel te impulsief reageren of juist 
blokkeren . Je kunt de emotionele situatie niet relativeren , of je kunt er je niet van losmaken. 
Als gevolg daarvan word je overspoeld door negatieve emoties waaraan je zo snel mogelijk wilt 
ontsnappen door eetbuien . 
Tot slot de genderspecificiteit. Vanuit een sociaal-cultureel standpunt wordt de verklaring 
gezocht in de maatschappelijke druk die op vrouwen wordt uitgeoefend om er aantrekkelijk 
uit te zien , slank zijn als norm voor schoonh eid, gezondheid , en een bewijs van succes . Dit 
toenemende spann ingsveld tussen maatschappelijke eisen , psychologische verwachtingen en 

Figuur 16 .1 Verklaringsmodel voor het ontsta an van anorexia nervosa 
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biologische beperkingen zou vrouwen aanzetten tot controlegedrag in de vorm van dieet hou-
den, en zou hen kwetsbaar maken voor de ontwikkeling van een eetstoornis. In een uitgebreide 
epidemiologische studie op Curaçao was de incidentie van anorexia nervosa onder de blanke 
en gemengde bevolkingsgroepen even hoog als die in Nederland en de Verenigde Staten, maar 
er werden geen mensen met anorexia nervosa gevonden onder de zwarte bevolkingsgroep, die 
80% van de Curaçaose bevolking uitmaakt. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat in 
de negroïde bevolkingsgroep aan matig overgewicht of obesitas geen negatieve waarde wordt 
toegekend . 

7.3 Integratie 
Figuur 16.1 geeft een model voor het ontstaan van r 
anorexia nervosa waarin neurobiologische en psycho- Zoals hormonale veranderingen , peer pressure 
logische factoren zijn geïntegreerd . Er zijn in aanleg en culture le factoren zoals de mode om dun te 

aanwezige factoren (traits) die onder de luxerende facto- zijn. 

ren van de puberteit leiden tot lijnen. Dit lijnen brengt 
gewichtsverlies met zich mee, dat kan herstellen in gewone situaties waarin lijnen meestal 
geen blijvend succes oplevert. Maar ook kunnen er neuropsychologische en neurobiologische 
veranderingen optreden zoals gewoontevorming en veranderingen op het niveau van de her-
senen , die aanleiding zijn tot een set van psychologische kenmerken : ontkenning, rigiditeit, 
dwangmatigheid enzovoort, waarmee de vicieuze cirkel op gang is gekomen. Daar is het erg 
moeilijk aan ontsnappen . 

8 Behandeling 

8.1 Preventie 
Preventie van eetstoornissen is een ingewikkelde zaak. Culturele factoren zoals het slankheids-
ideaal kunnen niet verklaren waarom sommige vrouwen enkel lijnen om overtollige kilo's te 
verliezen terwijl anderen verstrikt raken in een pathologisch eetgedrag . Met het oog op preven-
tie moeten we meer kennis hebben van die factoren die iemand voorbeschikken tot , of bescher-
men tegen de ontwikkeling van een eetstoornis. Heel wat educatieve preventieprogramma's 
op scholen lijken alleen zinvol te zijn als ze als doel hebben gezond gedrag te bevorderen . Een 
snellere detectie van risico op, of een begin van een eetstoornis , dus secundaire preventie , lijkt 
het meest aangewezen omdat vroegtijdige interventie het beloop gunstig kan beïnvloeden . 

8.2 Algemene aspecten 
De behandeling van eetstoornissen vindt bij voorkeur poliklinisch plaats , al moet tijdig worden 
beoordeeld of een opname niet is aangewezen . Een gevaarlijke lichamelijke toestand, bijvoor-
beeld een ernstige elektrolytenstoornis door braken of laxeren, en risico 's op zelfdestructief 
gedrag, bijvoorbeeld suïcidaliteit , automutilatie of stoornissen in het gebruik van alcohol of 
drugs, zijn gegronde redenen voor een opname. In geval van een slechte lichamelijke toestand 
kan een kort verblijf op een pediatrische of internistische afdeling worden overwogen. Bij 
wilsonbekwaamheid en wanneer iemand weigert om mee te werken aan een behandeling, kan 
een behandeling met een juridische maatregel worden overwogen . Deze zal moeten plaatsvin-
den in een instelling met specifieke ervaring in de behandeling van eetstoornissen. Daar kan 
dwangvoeding onderdeel van zijn . Een ambulante behandeling zal ook ter discussie komen in 
geval van een langdurige en complexe eetstoornis, die vaak gepaard gaat met bijkomende stoor-
nissen (het probleem van comorbiditeit). 
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Morbide adipositas bij een eetbuitstoornis kan een indicatie zijn voor bariatrische chirurgie, na 
een succesvolle psychologische behandeling. Postoperatieve gedragsmatige leefstijlinterventies 
kunnen leiden tot meer gewichtsverlies na de bariatrische chirurgie. 

8.3 Neurobiologische behandeling 
Medicatie in de vorm van een antipsychoticum zoals olanzapine kan in het begin van de behan-
deling nuttig zijn om de irreële angst voor eten en (door de sederende bijwerking) de bewe-
gingsdrang te dempen en zo een opname te voorkomen . Een sombere stemming is in de meeste 
gevallen een gevolg van de ondervoeding. Naarmate de ondervoeding duidelijk verbetert , zal de 
stemming meestal spontaan opklaren . Gebruik van antidepressiva bij anorexia nervosa heeft 
dan ook weinig zin , tenzij er bij gewichtsherstel een depressieve of obsessieve-compulsieve 
stoornis gaat optreden . 
Een subgroep van de patiënten met boulimia nervosa reageert wel gunstig op antidepressie-
medicatie , vooral de specifiek serotonerg werkzame producten (ssR1's, vooral fluoxetine): de 
frequentie van eetbuien vermindert duidelijk zonder dat dit afhangt van de stemming van de 
patiënt. Maar het effect is slechts van korte duur en het risico op terugval is zeer groot. Daarom 
wordt steeds geadviseerd farmacotherapie te combineren met een goede psychologische behan-
deling . 

8.4 Psychologische behandeling 
In de behandeling van anorexia nervosa staat gewichtsherstel als eerste (maar zeker niet enige) 
doel voorop . Naast een aanpak van de specifieke eet- en gewichtsproblemen moet een goede 
behandeling ook gunstige veranderingen nastreven in zelfbeeld , lichaamsbeleving , sociaal 
functioneren en betekenisvolle relaties. Verschillende individuele psychologische therapievor-
men zijn onderzocht en niet effectiefbevonden , zoals cognitieve gedragstherapie , interpersoon-
lijke therapie en psychodynamische therapie . 
Nog steeds worden er nieuwe behandelmethoden getest. Zo zijn er drie methodes vergeleken : 
de Maudsley-behandeling voor volwassenen met anorexia nervosa (MANTRA), cognitive behaviou-
ral therapy, enhanced (cBT-E) een speciale vorm van cognitieve gedragstherapie voor eetstoornis-
sen, en specialist supportive clinical management (sscM): een ondersteunende vorm van gerichte 
counseling. De onderlinge verschillen zijn bijzonder klein , de resultaten wijzen op vergelijk-
baar succes. Er zijn wel aanwijzing en dat bij ernstig er vormen van anorexia nervosa MANTRA 
licht superieur is. 
Dat deze individuele therapieën niet zo erg succesvol zijn is te verklaren vanuit de grote uitwer -
king die de ondervoeding waar anorexia nervosa mee gepaard gaat , heeft op het functioneren 
van zowel het lichaam als de geest. Zeker bij een groot ondergewicht staat een patiënt meestal 

Ervaring sdeskund igen kunnen dikw ijl s de 
hoop op herstel aanbieden in een voor de 
patiënt geloofwaardige vorm en vormen de 
verb inding tu ssen de patiënt en de voorgestelde 
behandeling : door uitleg, een luisterend oor en 
begrip te tonen . 

in het geheel niet open voor gesprekstherapieën . In 
vergelijking met individuele gesprekstherapie blijkt 
gezinstherapie tot betere resultaten te leiden bij jonge 
patiënten met anorexia nervosa . Ouders hebben daar-
naast behoefte aan psycho-educatie en onderlinge steun 
van lotgenoten . Ook ervaringsdeskundigheid vindt 
meer en meer haar plek in de behandeling. 
Bij boulimia nervosa wordt in de eerste plaats het her-

stel van een gezond eetpatroon nagestreefd. Het doorbreken van de eetbuicompensatiecyclus 
betekent meer dan het stoppen met braken of laxeren . Patiënten moeten leren een normaal 
gewicht op een gezonde wijze in stand te houden en te zoeken naar de functie van hun eetge-
drag (bijvoorbeeld reactief op frustraties, conflicten) om die te vervangen door constructieve 
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copingstrategieën en conflictbeheersing. Je richt de aandacht op de kwetsbaarheid van de per-
soon die de eetstoornis ontwikkelt . Ook in de cognitieve gedragstherapie worden daarom naast 
de gedragsmatige technieken meer cognitieve behandelingsmodulen ingeschakeld. Strategieën 
die leren om sterke emoties te accepteren zijn bijgevolg belangrijk. Uiteraard is het aanleren 
van aangepaste copingmechanismen daarbij eveneens nuttig . De patiënt kan geholpen worden 
door in een heel aantal risicosituaties een aantal als-danreacties klaar te hebben ('Als situatie X 
zich voordoet dan zal ik Y doen'). Herhaalde oefeningen zijn onmisbaar om de haalbaarheid te 
verzekeren . 
Bij de eetbuitstoorni s met overgewicht moeten, naast het herstel van een gezond eetpatroon , 
ook gedragsmatige interventies op het vlak van beweging voldoend e aandacht krijgen . Fysieke 
activiteit he eft bovendien ook bij overgewicht gunstige effecten op het lichamelijke en psychi-
sche welzijn. 
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Samenvatting 
- Kenmerkend voor slaap-waakstoornissen zijn klachten of storende verschijnselen tijdens de slaap 

met een weers lag op het functioneren overdag. 
- Je onderscheidt de volgende slaap-waakstoornissen : 

- insomniastoornis (te weinig slaap); 
- hypersom nolentiestoorn is (te veel slaap); 
- narco lepsie (slaapaanvallen) ; 
- ademha lingsgerelateerde slaapstoornissen (slaapapneu , hypoventilatie) 
- circadiane-ritme-slaap-waakstoornissen (slapen op ongewone tijden); 
- parasomnia 's (storende klachten en verschijnselen tijdens de slaap). 

- Op elke leeftijd kunnen slaapstoornissen debuteren . Hoe langer slaapstoornissen bestaan , hoe 
groter de consequenties op het vlak van levenskwaliteit en functioneren . 

- De diagnostiek van slaapstoornissen vindt plaats op grond van de slaapanamnese en grondig 
psychiatrisch en somatisch onderzoek. Technisch onderzoek zoals polysomnografie levert vaak 
een nuttige bijdrage. 

- In de DSM-5 wordt een gestoorde slaap als slaapstoornis opgevat wanneer het probleem gedu-
rende minimaal drie maanden niet alleen het slapen beperkt, maar ook het sociale of beroepsma-
tige functioneren of het functioneren op andere belangrijke terreinen tijdens de waakperiode. 

- De levens prevalentie van slaapstoornissen wordt geschat op minstens 20 % van de bevolking. 
- Vrijwel alle slaapstoornissen kunnen gerelateerd voorkomen met psychiatrisc he of somatische 

ziekten. Wanneer de slaapklacht prominent is, is aparte en specifieke behandeling van de slaap-
stoornis aangewezen . 

- Slaapeducatie is van belang bij elke slaapstoornis, waarbij je informatie krijgt over relevante slaap-
fysiologische aspecten en slaaphygiënische adviezen. 

- Medicamenteuze behandeling wordt best voorbehouden voor chronische slaapstoornissen die 
niet gereageerd hebben op een goede niet-medicamenteuze therapie. Bij de behandeling van 
langdurige klachten over gestoorde slaap zijn niet-medicamenteuze therapieën een belangrijk 
alternatief voor benzodiazepinen , naast informatie over slaapfysiologische aspecten en slaaphygi-
enische adviezen. 

Inleiding 

Ook al is de slaap biologisch sterk geregeld en belangrijk, toch is een goede slaap niet voor ieder-
een vanzelfsprekend . Een kortdurende of langere aantasting van de slaapkwaliteit , of van de 
slaaphoeveelheid , heeft uitwerking op het functioneren. Omgekeerd geldt ook dat lichamelijke 
en psychische inspanningen van de dag de nachtelijke slaap beïnvloeden . Dit geldt voor elkeen , 
ook voor de patiënt met een psychiatrische stoornis . 
In dit hoofdstuk behandelen we de aandoeningen die te maken hebben met slapeloosheid, sla-
perigheid overdag, of vreemd gedrag tijdens de slaap : 
- de insomniastoornis ; 
- de hypersomnolentiestoornis; 
- narco lepsie; 
- de circadiane-ritme-slaap-waakstoornissen ; 
- drie van de vier parasomnia's : de non-remslaap-arousalstoornissen , de nachtmerriestoornis 

en de remslaapgedragsstoornis. 
De ademhalingsgerelateerde aandoeningen en het rustelozebenensyndroom vallen buiten de 
psychiatrische scope van dit boek. 
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Kader 17 .1 Classificatie van de slaap-waakstoornissen (naar de DSM-5) 
- lnsomniastoorn is 
- Hypersomno lentiestoornis 
- Narcolepsie 
- Ademhalingsgerela teerde slaa pstoornisse n: 

- ostruct ieve- en centra le-slaap-/ hypopneusyndroom; 
- slaapgerelateer de hypoventilatie. 

- Circadiane-ritme-slaap-waaks toornissen 
- Parasomnia's: 

- non-remslaap-arousa lstoornissen; 
- nachtmerriestoornis ; 
- remslaapgedragsstoornis ; 
- rustelozebenensyndroom. 

- Slaapstoornis door een middel/medicatie 

2 Syndromen 

Patiënten omschrijven hun gestoorde slaap meestal in de vorm van te weinig slaap (insom-
nia) , te veel slaap (hypersomnie) , slapen op ongewone tijden (circadiane-slaapsymptomen) of 
storende verschijnselen tijdens de slaap (parasomnie). De classificatie van slaapstoornissen is 
vooral gebaseerd op soorten klachten en, zo mogelijk , op etiologische en pathofysiologische 
criteria . 

2 . 1 lnsomniastoornis 
Het is een kwelling voor de slapeloze om uren wakker te liggen in bed terwijl je naar de slaap 
verlangt. Vermoeidheid , slaperigheid , gedaalde alertheid , prikkelbaarheid , geheugen- en con-
centratiestoornissen , gedeprimeerde stemming , maar ook algemene malaise , hoofdpijn , verte-
ringsproblemen en hartkloppingen kunnen het gevolg zijn . 

Kader 17 .2 Criteria voor de insomniastoornis (naar de DSM-5) 
A De voornaamste klacht betreft ontevredenhe id over de kwantiteit of de kwaliteit van de slaap, 

gepaard gaand met een (of meer) van de volgende symptomen . 
Moeite met inslapen . 

2 Moeite met doorslapen , gekenmerkt door frequente tussentijdse ontwaakmomenten of prob le-
men met weer inslapen na de tussentijdse ontwaakmomenten . 

3 's Morgens vroeg wakker worden en niet meer verder kunnen slapen. 
B De slaapstoornis komt minstens drie nachten per week voor. 
C De slaapstoornis is minstens drie maanden aanwezig. 
D De slaapstoornis treedt op terwijl er wel voldoende gelegenhe id is tot slapen. 

2.2 Hypersomnolentiestoornis 
Onvrijwillig indutten overdag , geeuwen , knikkebollen , trager denken en handelen , en zware 
oogleden voelen zijn tekens van slaperigheid. Dit gaat dikwijls gepaard met cognitieve sympto-
men , onder meer concentratie- en geheugenproblemen , die onder meer de rijvaardigheid kun-
nen beïnvloeden . Moeheid betekent vooral een gebrek aan energie, terwijl slaperigh eid duidt op 
de toestand van bijna in slaap vallen. 
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Kader 17.3 Criteria voor de hypersomnolentiestoornis (naar de DSM-5) 
A Zelfgerapporteerde excessieve slaperigheid ondanks een belangrijkste slaapperiode van minstens 

zeven uur, met minstens een van de volgende symptomen: 
Recidiverende perioden van slapen of van in slaap vallen op dezelfde dag. 

2 Een verlengde slaapepisode van meer dan negen uur per dag, die niet-restauratief (niet-verkwik-
kend) is. 

3 Na plotseling ontwaken veel moeite hebben om volledig wakker te worden. 
B De hypersomnolentie komt minstens drie keer per week voor , gedurende minstens drie maanden. 

2.3 Narcolepsie 
Narcolepsie is een chronische aandoening gekenmerkt door dagelijkse perioden van onbe-
dwingbaar inslaapvallen overdag . Symptomen zoals kataplexie , slaapverlamming , hypnagoge 
hallucinaties, en gefragmenteerde slaap komen in wisselende mate voor. 
- Kataplexie: een positieve emotie , zoals het koesteren van binnenpretjes of hartelijk lachen , 

wekt een totaal of gedeeltelijk verlies op van spiertonus in een of meerdere lichaamsdelen. 
De gelaatsspieren kunnen subtiel betrokken zijn , bijvoorbeeld het zakken van de kin , het 
toevallen van de oogleden . Ten gevolge van de kataplexieaanval kan de patiënt geleidelijk in 
elkaar zakken. 

- Slaapverlamming: bij het ontwaken is de persoon weliswaar bewust , doch hij ervaart dat 
hij zich niet kan bewegen, geen geluid kan uitbrengen. Dergelijke slaapverlamming duurt 
enkele seconden, en kan gepaard gaan met vreemde of beangstigende droombeelden . 

- Hypnagoge hallucinaties: bij het inslapen treden zeer levendige drom en op, eventueel ver-
gezeld van tactiele sensaties. Ook 'paranormale ' ervaringen zoals uittreden uit het lichaam 
worden als levensecht beleefd. 

- Gefragmenteerde slaap: de nachtelijke slaap kan zeer vaak onderbroken zijn terwijl het eerste 
inslapen vrijwel ogenblikkelijk gebeurt. 

Kader 17.4 Criteria voor narcolepsie (naar de DSM-5) 
A Recidiverende perioden van een onbedwingbare slaapdruk, in slaap vallen , of veel dutjes doen , op 

een en dezelfde dag. Deze perioden moeten in de afgelopen drie maanden minstens drie dagen per 
week zijn voorgekomen . 

B De aanwezigheid van minstens een van de volgende kenmerken : 
Kataplexie, gedefinieerd als een episode van (a) of (b) , die minstens een paar keer per maand 
voorkomt. 
a Korte (seconden tot minuten durende) episoden van plotseling bilateraal verlies van spier-

tonus, met behoud van bewustzijn , geluxeerd door lachen of grapjes maken. 
b Spontane grimassen of episoden waarbij de kaak openvalt en de tong naar buiten steekt , of een 

globale hypotonie zonder enige emotionele luxerende factoren . 
2 Hypocretinedeficiëntie in het cerebrospinale vocht. 
3 Polysomnografie van de nachtelijke slaap laat een remslaaplatentietijd zien van minder dan of 

gelijk aan 15 minuten , of een multipele slaaplatentietest {MSLT) laat een gemiddelde slaaplaten-
tietijd zien van minder dan 8 minuten en 2 of meer remslaapperioden bij het inslapen . 
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2.4 Circadiane-ritme-slaap-waakstoornissen 
Als de biologische klok niet meer synchroon loopt met de dag- en nachtcyclus, kan ener-
zijds nachtelijke slapeloosheid optreden, en anderzijds slaperigheid overdag. De circadiane-
ritme-slaap-waakstoornissen worden onderveldeeld in een aantal typen . 
- Type verlate slaapfase: een 24 uursritme blijft aanwezig , maar het inslapen valt pas ruim na 

middernacht en niet op het gewenste bedtijduur. Eenmaal in slaap is er een goede slaapcon-
tinuïteit. Doordat professionele en sociale vereisten de slaapduur limiteren , doet zich een 
slaaptekort voor, waardoor de persoon zich overdag slaperig voelt en klaagt dat de inslaapduur 
te lang is. 

- Type vervroegde slaapfase : de patiënt valt ongewenst vroeg in slaap (bijvoorbeeld voor 21.00 
uur) , ontwaakt uren later uitgerust (bijvoorbeeld om 4.00 uur) en heeft hij niet het gevoel 
controle over te hebben over de uren van inslapen en ontwaken . 

- Type onregelmatig-slaap-waakritme : de patiënt ervaart onregelmatige slaap- en waakperio-
den , zonder duidelijk 24 uursritme . 

- Type niet-24 uurs slaap-waakritme : het uur van inslapen schuift gradueel op naar later, zodat 
de waakperiode telkens langer duurt dan de waakperiode van daags voordien . Ook het ont-
waakuur verschuift. 

- 'Exogene' oorzaken voor verstoorde werking van de biologische klok; leidend tot de circa-
diane-ritme-slaap-waakstoornis : type ploegendienst. Hierbij zijn de symptomen van slape-
loosheid en/of slaperigheid uitgelokt door het langdurige werken in ploegendienst , of het 
overbruggen van verschillende tijdszones in korte tijd , meestal met het vliegtuig . 

Kader 17.5 Criteria voor de circadiane-ritme-slaap-waakstoornissen (naar de DSM-5) 
A Een persisterend of recidiverend patroon van ontregelde slaap dat prima ir het gevolg is van een 

verandering van het circadiane systeem of van onvoldoende synchronisatie tussen het endogene 
circadiane ritme en het slaap-waakritme dat de fysieke omgeving of een sociaal of beroepsmatig 
rooster van de betrokkene vereist. 

B De ontregeling van de slaap veroorzaakt excessieve slaperigheid of insomnia , of beide. 

2.5 Parasomnia's 
De term parasomnia verwijst naar ongewenste gedragingen of ervaringen tijdens de slaap. Het 
gaat om abnormale slaapgerelateerde complexe bewegingen , gedragingen , emoties , percepties , 
dromen en activiteit van het autonome zenuwstelsel. Parasomnia 's kunnen voorkomen tijdens 
de remslaap of tijdens de non -remslaap. Slaapwandelen is de meest bekende parasomnie van 
de non-remslaap . 
Een specifieke vorm hiervan is slaapgerelateerd eten . Hierbij staat de persoon na het inslapen 
op, zoekt hij op dringende wijze naar voedsel en eet dit op, eventueel op een vreemde manier 
(zonder bestek te gebruiken , ingevroren voedsel niet eerst ontdooien). Ochtendmisselijkheid , 
gewichtsproblematiek , en onvrede over de parasomnie kunnen het gevolg zijn. 
Vermelden we het bestaan van sexsomnia: het uitvoeren van seksueel getinte handelingen bij 
zichzelf of de bedpartner op een aandringende wijze, zonder dat de persoon werkelijk wakker 
lijkt of er de volgende dag herinnering aan heeft. Het is duidelijk dat deze parasomnie relatio-
nele en ander e moeilijkheden kan geven . 
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Nachtmerries en remslaapgedragsstoornis zijn parasomnia 's van de remslaap . Bijzonder aan 
de remslaapgedragsstoornis is dat de fysiologische spieratonie tijdens de remslaap wegvalt, 
zodat dromen ten uitvoer kunnen gebracht worden. De droominhoud is vaak gewelddadig , 
zodat zowel de persoon zelf als de partner letsels kan oplopen. 

Kader 17.6 Criteria voor de non-remslaap-arousalstoornissen (naar de DSM-5) 
A Recidiverende episoden van incompleet ontwaken die meestal optreden tijdens het eerste derde 

deel van de belangrijkste slaapperiode en gepaard gaan met een van de volgende kenmerken . 
Slaapwandelen : herhaalde episoden van uit bed komen tijdens de slaap en rondlopen . Tijdens 
het slaapwandelen heeft de betrokkene een uitdrukkingsloze , starende gelaatsuitdrukking , rea-
geert relatief weinig op pogingen van anderen om met hem of haar te communiceren, en kan 
slechts met grote moeite worden gewekt. 

2 Pavor nocturnus : recidiverende episoden van abrupt in angst ontwaken , meestal beginnend 
met een paniekerige schreeuw. Intense angst en verschijnselen van autonome arousal , zoals 
mydriase , tachycardie , tachypneu en transpireren , komen voor bij elke episode . De betrokkene 
reageert relatief weinig op pogingen hem of haar gerust te stellen t ijdens de episode . 

B Er is geen of weinig droomherinnering (bijvoorbeeld alleen een afzonderlijke visuele scène) . 
C Amnesie voor de episoden is aanwezig . 

Kader 17.7 Criteria voor de nachtmerriestoornis (naar de DSM-5) 
A Herhaaldelijk optreden van lange, extreem onaangename dromen die goed door de betrokkene 

worden herinnerd , doorgaans met pogingen om te ontsnappen aan bedreigingen voor het leven, 
de veiligheid of de lichamelijke integr iteit. Het ontwaken komt meestal in de tweede helft van de 
belangrijkste slaapperiode voor. 

B Bij het ontwaken uit de onaangename dromen is de betrokkene snel georiënteerd en alert. 

Kader 17.8 Criteria voor de remslaapgedragsstoornis (naar de DSM-5) 
A Recidiverende episoden van arousal tijdens de slaap gepaard gaand met vocalisatie en/of comple x 

motorisch gedrag . 
B Dit gedrag ontstaat tijdens de remslaap en komt daardoor meestal meer dan 90 minuten na 

het inslapen voor , komt in de latere fasen van de slaapperiode frequenter voor , en komt zelden 
voor tijdens dutjes overdag. 

C Bij het ontwaken uit deze episoden is de betrokkene vo lledig wakker, alert en niet verward of 
gedesoriënteerd . 

D Een van de volgende kenmerken. 
Remslaap zonder atonie op een polysomnografische registratie . 

2 Een anamnese wijzend op de remslaapgedragsstoorn is en een vastgestelde diagnose 
nucleopathie (bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson , multisysteematrofie) . 



3 Ontwikkeling, beloop en gevolgen 

Slaapstoornissen kunnen debuteren in de kindertijd 
(non-remslaap-arousa lstoornissen), in de puberteit (een 
circadiane-ritme-slaap-waakstoornis van het type verlate 
slaapfase , en narcolepsie ) en op oudere leeftijd (rem-
slaapgedragsstoornis). 
Insomnia en hypersomnolentie kunnen zich voordoen 
in elke levensfase . Uitgezon derd de non-remslaa p-
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Hoe langer slaapstoornissen persisteren , 
hoe groter de consequenties op het vlak 
van psychische en lichamelijke gezondheid , 
levenskwaliteit en functioneren op school, 
tijdens opleidingen of op het werk. 

arousalstoomissen blijven de meeste slaapstoornissen zonder behandeling in mindere of meer-
dere mate bestaan . 

4 Diagnostiek 

Een grondige anamnese is de hoeksteen van de diagnostiek. De anamnese omvat onder andere : 
- een beschrijving van de klacht in eigen bewoordingen ; 
- vragen over luxerende factoren aangevuld met de beschrijving van de slaap zoals die was voor 

het ontstaan van de klacht ; 
- een uitgebreid verslag van het uur van bedtijd en opstaan , zowel op werkdagen als op vrije 

dagen , over de activiteiten voor het te bed gaan (slaapritueel) en in het bed ; 
- vragen over cafeïne- , alcohol- en ander middelengebruik; 
- vragen naar specifieke slaapstoornissen , snurken , ademhalingsonderbrekingen, bijzondere 

onrust tijdens het slapen , kataplexie , slaapverlamming ; 
- een beschrijving van eventuele storende elementen in de slaapomgeving; 
- een opsomming van de genomen medicijnen ; 
- een terugblik op reeds gevolgde behandelingen . 
Een slaap-waakagenda , door de patiënt enkele weken 
bijgehouden, vervolledigt de anamnese. 
Volgende bijkomende onderzoeken kunnen nuttig zijn: 
polysomnografisch onderzoek, actigrafie , en kwanti-
ficering van de slaperigheid . Voor het inschatten van 
de ernst van slaperigheid worden subjectieve (onder 

r 
Hierin wordt schematisch genoteerd wanneer 
de patiënt naa r bed gaat en opstaat , en hoe 
hij zijn slaap ervaren heeft. Ook het gebru ik 
van cafeïnehoudende dranken , alcohol , 
sportbeoefen ing en het werkschema kunnen 
hierin genoteerd worden . 

andere de Epworth Sleepiness Scale: ESS, waarvan een gevalideerde Nederlandse versie beschik-
baar is) en objectieve tests gebruikt (bijvoorbeeld multipele slaaplatentietest: MSLT) . 

Hypocretinebepaling in het lumbale vocht kan de diagnose narcolepsi e ondersteunen. Sequen -
tiële melatoninemetingen tonen het startpunt van de avondlijke melatoninestijging . Kennis van 
het uur van de dim light melatonine onset helpt de diagnose van een circadiane-ritmeslaap-waak-
stoornissen te stellen . 

5 Differentiële diagnostiek 

Bij klachten van slapeloosheid 's nachts , of overmatige slaperigheid overdag moet vrijwel 
elke slaapstoornis in de differentiële classificatie worden opgenomen . Zo kan vermoeidheid 
overdag de belangrijkste klacht zijn bij een insomniastoornis , of nachtelijke slapeloosheid de 
hoofdklacht bij een circadiane-ritme-slaap-waakstoornis . Veel psychiatrische stoornissen gaan 
gepaard met slaap-waakstoornissen . Dat geldt in het bijzonder voor psychosespectrumstoornis-
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sen , stemmingsstoornissen , angststoornissen en de posttraumatische -stressstoornis. Wanneer 
de slaapklacht prominent is, is aparte en specifieke behandeling van de slaapstoornis aangewe-
zen . 
Al te weinig wordt slapeloosheid of slaperigheid als bijwerking van een genee smid del herkend 
(zie tabel 17.1 en kader 17.9). Vrijwel alle slaapstoornissen kunn en gerelateerd zijn aan somati-
sche aando ening en (zie tabel 17.2). 

Tabel 17.1 (Genees)middelen die een slaap-waakstoorn is kunnen veroorzaken 

Effect Middelen 
Psychofarmaca Andere geneesmiddelen en Illegale drugs 

stoffen 
Hoofdzakelijk 

negatief effect op 

de slaap 

Hoofdzakelijk 

negatief effect op 

de alertheid 

overdag 

- Antidepressiva 
- Stimulerende middelen 

- Anticholinergica 

- Sederende antidepressiva 

- Antipsychotica 

- Hypnotica 

- Benzodiazepinen 

- Antiastmamiddelen 

- Sympaticomimetica 

- Antibiotica 

- Eetlustremmers 

- Schildklierhormonen 

- Orale anticonceptiva 

- Corticosteroïden 

- Cafeïne 

- lmmunomodulatoren 

- Dopaminergica 
- Antihypertensiva 

- Alcohol 

- Morfinomimetica 

Dit is een bewerking van de tabel van Pollm ächer, 20 14 , p. 179. 

- Amfetamineachtigen 

- Cocaïne 

- Cannabis 

- Opiaten 

Kader 17.9 Criteria voor de slaapstoornis door een middel/medicatie (naar de DSM-5) 
A Een prominente en ernstige verstoring van de slaap. 
B Er zijn aanwijzingen vanuit anamnese , lichamelijk onderzoek of laboratoriumuitslagen voor 

zowel (1) als (2). 
Het in criterium A genoemde symptoom is ontstaan tijdens afkort na de intoxicatie door of 
onttrekking van een middel, of na blootstelling aan een geneesmiddel. 

2 Van het betreffende (genees)middel is bekend dat dit het in criterium A genoemde symptoom 
kan veroorzaken. 

6 Epidemiologie 

De levensprevalentie van slaapstoornissen wordt geschat op minstens 20% van de bevolking. 
Verschillende meetmethoden en gehanteerde definities leveren wisselende incidentiecijfers op. 
Slaapstoornissen hebben een breed spectrum van ernst , van weinig uitgesproken tot zeer inva-
liderend. Insomnia neemt toe bij het ouder worden, maar in de groep van 20-30-jarigen is er 
reeds een prevalentie van 25%. 
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Tabel 17.2 Somatische aandoeningen die een slaap-waakstoornis kunnen veroorzaken 

Gebied Aandoeningen 
Centr ale zenuwstelsel, 

perifere zenuwstelsel 

Spierziekten 

Hart- en bloedvataandoen ingen 

Tractus pu lmonalis 

Tractus d igest ivus 

Tractus locomotor ius 

Hormo nale aandoen ingen 

Hormonaa l overig 

- Neurocog niti eve stoo rni ssen (dement ie) 

- Epilepsie 

- Hoof dpij n (waaronder migraine) 

- Piramidebaansymptomen 

- Neuropat hie 

- Ziekte van Steiner! 

- lschemisc he hartziekten 

- Astma 

- COPD 

- Gastro-oesofageale refl ux 

- Maagulc us 

- Diffuse spierpijnen 

- Gewrichtsp ijnen 

- Diabetes melli t us 

- Hyper- en hypoth yreoïd ie 

- Menopauze 

Circa 10% van de volwassenen klaagt over overmatige slaperigheid overdag, waaronder narco-
lepsie (0,02%) en (wordt niet behandeld in dit hoofdstuk) obstructieve-slaapapneu- /hypo-
pneusyndroom (4%). 
De circadiane-ritme-slaap-waakstoornis type verlate slaapfase treft 3% van de bevolking; bij ado-
lescenten is er een hogere prevalentie van ongeveer ra% . De circadiane-ritme-slaap-waakstoor-
nis type vervroegde slaapfase is minder frequent dan die van het type verlate slaapfase. 
Van de volwassenen vertoont 2% een non-remslaap arousalstoornis, maar slaapwandelen komt 
bij 17% van de kinderen minstens eenmaal voor. 

7 Etiopathogenese 

Slaapstoornissen worden veelal veroorzaakt door een combinatie van neurobiologische factoren 
(zoals narcolepsie , remslaapgedragsstoornis), dan wel meer gedragsmatige en psychologische 
factoren (zoals insomnia, nachtmerries). Een genetische predispositie kan bestaan , doch bij-
komende uitlokkende elementen (stress) en/of onderhou dende elementen (slechte slaap- en 
waakgewoonten) spelen meestal een rol. Zo kan een acute stressepisode insomnia uitlokken en 
zullen de vrees voor de slapeloosheid , en de slechte copingmechanismen (lang te bed liggen) 
de insomnia onderhouden. 
Mutaties en polymorfismen in de klokgenen zijn betrokken bij circadiane -ritme-slaap-waak-
stoornissen . Gedragsmatige elementen , zoals laat opblijven en lang uitslapen , versterken het 
effect van deze genetische predispositi e in de adolescentieperiode . 
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8 Behandeling 

De basisbehandeling voor elke slaap-waakstoornis is psycho-educatie over de betreffende stoor-
nis. Vaak kan een verbetering van de slaap- en waakgewoonten reeds soelaas bieden. Al lijkt het 
paradoxaal, de insomniapatiënt zal vaak de opdracht krijgen minder uren in bed te liggen, en 
de hypersomnolentiepatiënt zal, na uitsluiten van behandelbare oorzaken, juist moeten zorgen 
voor meer uren voor de nachtelijke slaap. Bij nachtelijke onrust moet voorzien worden in een 
veilige slaapomgeving. 
Er bestaan specifieke niet-medicamenteuze behandelprogramma's, in de vorm van van cogni-
tieve gedragstherapie voor slapeloosheid . Medicamenteuze behandeling is voorbehouden aan 
chronische slaapstoornissen die niet gereageerd hebben op een goede niet-medicamenteuze 
therapie. Logischerwijze varieert deze behandeling naargelang de aandoening . Voor de behan-
deling van insomnia zijn vooral benzodiazepinereceptoragonisten en melatonine geregistreerd. 
Bij het instellen van het hypnoticum bespreekt de psychiater de mogelijke bijwerkingen, de 
toedieningsfrequentie (dagelijks? intermitterend?) en de stopdatum. De benzodiazepinen kun-
nen immers, reeds na enkele weken gebruik in effect verminderen. Het anticiperen op het 
verschijnsel van rebound insomnia (verergering van insomnia enkele dagen aanhoudend na 
verminderen of stoppen van het geneesmiddel) verlaagt de kans op chronisch gebruik van de 
benzodiazepinereceptoragonisten . 
Bij hypersomnie kun je kiezen voor stimulerende middelen zoals methylfenidaat en modafinil, 
wanneer de klacht resistent en geobjectiveerd is. 
Chronotherapie (progressief verschuiven van slaap- en waaktijden), al dan niet in combinatie 
met lichttherapie, en juist getimede toediening van melatonine, kan de timing van de slaappe-
riode optimaliseren in het geval van een circadiane -ritme-slaap-waakstoornis. 

Tabel 17.3 Slaaphygiënische maat regelen bij slaap-waakstoorn issen 

Invalshoek Concreet advies 
Optimalisatie van de slaapdruk 

Bio logische klok 

Genotsmiddelen en 

fysiologische arousal 

Literatuur 

- Vermijd bijslapen overdag en 's avonds en beperk de periode te bed 

- Vermijd onregelmatige bedtijden, hanteer een vast tijdstip van opstaan 

- Zorg voor lichtblootstelling overdag 

- Vermijd cafeïnehoudende dranken, roken en grote hoeveelheden alcohol 

- Vermijd zware maaltijden en zware lichamelijke inspanningen in de avond-

uren 

- Vermijd omgevingslawaai en licht 's nachts 

- Gebruik de slaapkamer uitsluitend om te slapen 

Bassetti , C., Oogas, Z., & Peigneux , P. (Eds.), Sleep medicine texbook. Regensburg: European Sleep 
Research Society. 

Verbraecken , J., Buyse, B., Hamburger, H ., Kasteel, V. van , & Steenwijk , R. van (2013) . Leerboek slaap en 
slaapstoornissen. Leuven: Acco. 
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Samenvatting 
- Kenmerkende symptomen van seksuele disfuncties zijn aanhoudende of recidiverende stoornis-

sen in het psychofysiologische proces van de seksuele respons, of door pijn die optreedt bij sek-
suele activiteit. 

- Je onderscheidt de volgende seksuele disfuncties : 
- hypoactief-seksueelverlangenstoornis bij de man ; 
- seksuele interesse-/opwindingsstoornis bij de vrouw; 
- erectiestoornis ; 
- orgasmestoornis bij de vrouw ; 
- vertraagde ejaculatie ; 
- voortijdige ejaculatie; 
- gen itopelvienepi j n-/ penetratiestoorn is; 
- seksuele disfunctie door een middel of door medicatie. 

- Het signaleren en bespreekbaar maken van seksuele disfuncties behoren tot het terrein van de 
arts. De seksuele-responscurve volgens Masters en Johnson (verlangen - opwinding - orgasme -
ontspanning) dient als leidraad bij de seksuele anamnese . Naast symptomen in de fasen van de 
seksuele-responscurve worden ook seksuele pijnstoornissen onderscheiden. 

- Bij een seksuele disfunctie moet de arts eerst een eventuele somatische oorzaak of een psychi-
atrische stoornis opsporen . Veel lichamelijke ziekten en geneesmiddelen kunnen tot seksuele 
disfuncties leiden . 

- Als een somatische oorzaak , een psychiatrische stoornis, of het gebruik van geneesmiddelen of 
psychoactieve stoffen tot seksuele disfunctie heeft geleid , moet de arts deze eerst behandelen. 
Daarna, maar vaak ook daarnaast , komt individuele psychologische behandeling of relatietherapie 
in aanmerking . 

- Luisteren, problemen verhelderen , geruststellen en informatie geven zijn de belangrijkste alge-
mene technieken bij de behandeling van seksuele disfuncties . 

- De specialistische psychologische behandeling van seksuele disfuncties bevat ingrediënten van 
cognitieve therapie (remmende gedachten en gevoelens bestrijden) en gedragstherapie (ontspan -
ning en lustbevorderende oefeningen) . 

Inleiding 

Seksuele disfuncties hebben als gemeenschappelijk kenmerk de aanwezigheid van problemen 
met het vermogen om seksueel te reageren (de seksuele -responscyclus) of seksueel genot te 
kunnen ervaren . Ze veroorzaken bovendien een duidelijke lijdensdruk of gaan gepaard met 
relatieproblemen . De DSM-5-classificatie van de onderscheiden disfunctietypen wekt de indruk 
dat het om duidelijk omschreven enkelvoudige problemen gaat. Maar er is vaak sprake van 
gelijktijdig optreden van verschillende seksuele disfuncties. De klachten dienen minstens onge-
veer zes maanden te bestaan . Een classificatie volgens de DSM-5 vereist dat de klachten optreden 
'ondanks adequate seksuele stimulatie '. Van inadequate seksuele stimulering kan sprake zijn 
wanneer de context (bijvoorbeeld onvoldoende privacy) prettig vrijen verhindert of bijvoorbeeld 
bij onwetendheid over het belang van clitorale stimulering. 
Het signaleren en bespreekbaar maken van seksuele disfuncties behoren tot het terrein van de 
arts , onder meer vanwege de bekende seksuele bijwerkingen van geneesmiddelen zoals antihy-
pertensiva , antidepressiva en antipsychotica. Veel patiënten zullen opgelucht zijn als ze horen 
dat het niet aan henzelf of aan de relatie ligt, maar aan de gebruikte medicatie . Seksualiteit 



Figuur 18 .1 Lineaire model van Masters en Johnson 
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De intensiteit van de stippeling is een maat voor gerichtheid op de ander (donkerder) of gerichtheid op zichzelf (lichter) 
gedurende de seksuele responscyclus. 
Bron: Gijs, Gianotten, Vanwesenbeeck & Weijenborg, 2004 

is hierdoor een regelmatig terugkerend gespreksonderwerp in de spreekkamer. De arts kan 
samen met de patiënt onderzoeken hoe de seksualiteitsbeleving met of zonder partner, ondanks 
medicatie, toch positief kan zijn. 

1.1 De seksuele-responscyclus 
De DSM-5 maakt voor de seksuele-responscyclus gebruik van meerdere theoretische modellen. 
Bij mannen wordt een lineair model van Masters en Johnson gehanteerd met verlangen, opwin-
ding en orgasme als onderscheiden fasen; bij vrouwen onderscheid je een circulair model vol-
gens Basson, waarin verlangen of opwinding en orgasme een rol spelen en waarbij meerdere 
motivaties van belang zijn. Voor het anamnestische gesprek blijft het fasemodel bruikbaar. 

Kader 18.1 Classificatie van de seksuele disfuncties (naar de DSM-5) 
- Seksuele-interesse-/ opwindingsstoornis bij de vrouw 
- Hypoactief-seksueelverlangenstoornis bij de man 
- Erectiestoornis 
- Orgasmestoornis bij de vrouw 
- Vertraagde ejaculatie 
- Voortijdige ejaculatie 
- Gen itopelvienepij n-/penetratiestoorn is 
- Seksuele disfunctie door een middel of door medicatie 

2 Syndromen 

2.1 Seksuele-interesse-/opwindingsstoornis bij de vrouw 
Seksueel verlangen duidt een subjectief ervaren motivatie aan om seksueel actief te worden of 
te blijven, al dan niet gericht op een (potentiële) seksuele partner. Het seksuele verlangen kan 
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Figuur 18.2 Seksuele-responscyclus volgens Basson 
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Alternatieve menselijke seksuele-responscyclus, beginnend met seksuele neutraliteit. De bereidheid om opwinding en 

daaropvolgend verlangen te ervaren, komt voort uit een toename van emotionele intimiteit. 

Bron: Basson, 2001 

zowel proactief (je wil graag seksueel actief worden) als reactief zijn (ie wilt de seksuele acti-
viteit voortzetten). Seksueel verlangen kan opgewekt worden door waarneming van erotische 
prikkels. Bij de beoordeling van verminderd seksueel verlangen moet de arts rekening houden 
met de leeftijd, de leefwijze, het geslacht en de gezondheid van de patiënt. De klacht 'geen zin' 
hangt vaak samen met verschillen tussen partners over de gewenste frequentie van het vrijen . 
In vergelijking met mannen bestaat bij vrouwen, zeker tijdens lage niveaus van opwinding, wei-
nig samenhang tussen de genitale en de subjectieve (psychische) opwinding . Vrouwen baseren 
hun gevoel van opwinding meer op de context waarin zij seksueel actief zijn dan op de door 
henzelf waargenomen lichamelijke sensaties. Hoewel vaginale lubricatie in rusttoestand na de 
overgang verminderd is, kan deze bij adequate erotische stimulatie van de vrouw voldoende zijn 
voor pijnloze coïtus. 

Kader 18.2 Criteria voor de seksuele-interesse/opwindingsstoornis bij de vrouw (naar de 
DSM-5) 
A Het ontbreken, of een significante vermindering, van seksuele belangstelling, fantasieën, initiatief, 

ontvankelijkheid, opwinding, plezier of (niet-)genitale sensaties tijdens de seksuele activiteit in 
ongeveer 75-100% van de seksuele ontmoetingen. 

2.2 Hypoactiefseksueelverlangenstoornis bij de man 
Bij mannen, anders dan bij vrouwen , wordt de stoornis in het verlangen onderscheiden van de 
stoornis in de opwinding. Er worden geen criteria gegeven voor de 'deficiëntie' in het seksuele 
verlangen. Uitsluitend een discrepantie tussen de partners in de gewenste frequentie van seks 
is onvoldoende om de classificatie toe te kennen. Ook hierbij moet de arts rekening houden met 
factoren als leeftijd en sociaal-culturele context. Ontbrekend seksueel verlangen kan een erec-
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tie- of orgasmestoornis begeleiden. Vele chronische lichamelijke ziekten en psychische factoren 
kunnen gepaard gaan met verminderd seksueel verlangen bij de man, onder andere adipositas, 
en de met het metabool syndroom gepaard gaand hypogonadisme . 

Kader 18.3 Criteria voor de hypoactief-seksueelverlangenstoornis bij de man 
(naar de DSM-5) 
A Persisterende of recidiverende deficiëntie van (of geheel afwezige) seksuele of erotische gedachten 

of fantasieën en verlangen naar seksuele activiteit. 

2.3 Erectiestoornis 
Bij een erectiestoornis is er - ondanks adequate stimulatie - een aanhoudend of steeds terug-
kerend onvermogen een erectie te bereiken of tot het einde van de seksuele activiteit vol te hou-
den. Sommige mannen krijgen helemaal geen erectie , bij anderen is die er aanvankelijk wel, 
maar verslapt de penis vlak voor of tijdens de coïtus . 

Kader 18.4 Criteria voor de erectiestoornis (naar de DSM-5) 
A Minstens een van de volgende symptomen moet worden ervaren in 75-100% van de gevallen van 

seksuele activiteit: duidelijke moeite om een erectie te krijgen; duidelijke moeite met het behouden 
van de erectie; duidelijke verminderde erectiele rigiditeit. 

2.4 Orgasmestoornis bij de vrouw 
Met orgasmestoornissen wordt bedoeld: een vertraagd optreden van het orgasme , of het onver-
mogen om tot een orgasme te komen ondanks adequate seksuele stimulatie . 

Kader 18.5 Criteria voor de orgasmestoornis bij de vrouw (naar de DSM-5) 
A De aanwezigheid van een van de volgende symptomen tijdens 75-100% van seksuele activiteit: 

duidel ijk vertraagd, zelden of nooit optreden van het orgasme; duidelijke verminderde intensiteit 
van de orgastische sensaties. 

2.5 Vertraagde ejaculatie 

Kader 18.6 Criteria voor de vertraagde ejaculatie bij de man (naar de DSM-5) 
A De aanwezigheid van een van de volgende symptomen tijdens 75-100% van seksuele activiteit : 

duidelijk vertraagde ejaculatie ; zelden of nooit optreden van de ejaculatie . 

Het probleem bij vertraagde ejaculatie blijft gewoonlijk beperkt tot de coïtus , terwijl de patiënt 
wel kan klaarkomen bij andere vormen van stimulatie , zoals masturbatie . 

2.6 Voortijdige ejaculatie 
Van een voortijdig orgasme is sprake wanneer de zaadlozing iedere keer of herhaaldelijk 
optreedt vóór vaginaal contact of zeer kort erna, maar in elk geval voor het gewenst is , waarbij 
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de man het gevoel heeft geen controle te hebben over de orgasmereflex. Bij een deel van deze 
mannen treedt de ejaculatie op binnen één minuut na de intromissie van de penis en bestaat 
het probleem levenslang. Maar in andere gevallen gaat het om een later opgetreden probleem , 
soms secundair aan erectiestoornis. Het is relevant om te weten of het probleem optreedt bij 
andere vormen van seks dan coïtus of bij masturbatie. 

Kader 18.7 Criteria voor de voortijdige ejaculatie (naar de DSM-5) 
A Persisterend of recidiverend patroon tijdens 75-100% van de gevallen van seksuele activiteit 

waarin de ejaculatie tijdens seksuele activiteit met een partner optreedt voorafgaand aan of binnen 
ongeveer 1 minuut na penetratie in de vagina en voordat de betrokkene dit wenst. 

2.7 Genitopelvienepijn-/penetratiestoornis 
Onder genitopelviene pijn-/penetratiestoornis worden twee aandoeningen samengevoegd , 
namelijk vaginisme en dyspareunie, omdat ze in de praktijk niet altijd goed zijn te onderschei-
den en vaak samengaan. Bij dyspareunie heeft een vrouw tijdens of na de geslachtsgemeen-
schap last van pijn in de geslachtsdelen . De classificatie wordt soms niet toegekend wanneer 
de pijn uitsluitend wordt veroorzaakt door gebrek aan vochtigheid van de vagina als gevolg 
van onvoldoende seksuele opwinding, of door een somatische aandoening (bijvoorbeeld een 
vaginale infectie of blaasontsteking) . Pijnklachten en andere seksuele symptomen komen vaak 
samen voor. Maar oorzaak en gevolg zijn vaak niet gemakkelijk te onderscheiden , zodat de 
behandeling meestal een meerdimensionaal spoor volgt. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen oppervlakkige dyspareunie , bij de introïtus , en diepe 
dyspareunie, diep in de vagina , bijvoorbeeld bij diep doorstoten van de penis . Brandende , snij-
dende , stekende pijn of hevige jeuk zijn aanwijzingen voor oppervlakkige dyspareunie . Vrijen 
zonder zin of opwinding kan pijn tot gevolg hebben , ook al is gebrek aan opwinding niet bij 
elke vrouw met dyspareunie aan de orde. Voldoende ontspanning van de bekkenbodemspieren 
tijdens de intromissie van de penis is nodig . Ook het dragen van strakke onderkleding, fietsen 
of plassen kan pijn veroorzaken . In veel gevallen zijn er ook mictie- of defecatieklachten. Bij 
masturbatie zijn er meestal geen pijnklachten. 
Vaginisme berust op onwillekeurige contractie van de spieren van de bekkenbodem. Een vagi-
nistische reactie kan ook situatief optreden, bijvoorbeeld bij een vaginaal onderzoek. De oor-
zaak is een - soms onbewuste - angst voor pijn of penetratie. Bij levenslang vaginisme lukt het 
de patiënt vaak niet om tijdens de menstruatie een tampon in te brengen . Ook gynaecologisch 
onderzoek kan door de vaginistische reactie worden bemoeilijkt. Bij de meeste vrouwen komt 
de klacht pas aan het licht als de vrouw coïtus wil of als er een kinderwens is. In de hulpverle-
ning kan deze laatste worden onderscheiden van de seksuele disfunctie : de kinderwens kan ook 
zonder coïtus vervuld worden, door middel van zelfinseminatie. 

Kader 18.8 Criteria voor de genitopelvienepijn-/penetratiestoornis (naar de DSM-5) 
A Persisterende of recidiverende duidelijke vrees voor, spanning in of aanspannen van de bekkenbo-

demspieren , moeite of vulvovaginale of onderbuikspijn in anticipatie op , tijdens , of als gevolg van 
vaginale penetratie of gemeenschap . 
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3 Diagnostiek 

3.1 Seksuele anamnese 
Bij het opnemen van de seksuele anamnese is het zinvol om te bespreken hoe de patiënt de 
verschillen de fasen van de seksuele-res ponscyclus beleeft. Heeft de patiënt wel eens geen zin in 
seks of een gevoel van afkeer? Kan de patiënt opgewonden worden en blijven en een orgasme 
krijgen? Is er pijn bij seksue le activiteit? 
Soms blijken de voornaamste problemen zich voor te doen in een andere fase dan de patiënt 
aanvankelijk rapporteert. Aan de han d van de seksuele anamnese en een bre de inventarisatie 
van mogelijke soma tische en psychiatrische aan doeningen is een goede probleemoriëntatie 
meestal moge lijk. Zo mogelijk wordt de partner bij de inventarisatie betrokken. Een seksuo-
logisch lichamelijk onderzoek wordt alleen op indicatie gedaan , bijvoorbeeld om lichamelijke 
factoren uit te sluiten, ter geruststelling van de patiënt , of als psycho-educatie. Somatische facto-
ren zijn waarschijnlijk niet dominant als de patiënt een situatie kent waarin een goede seksuele 
respons optreedt. 
Bij erectiestoornis gaat de arts na of de erectie onder bepaalde omstandigheden nog moge-
lijk is. Zijn er nog nachtelijke of ochtenderecties en erecties bij masturbatie? Is er sprake van 
comorbide vroegtij dige ejaculatie of verminderd seksueel verlangen? Zijn er psychische pro-
blemen, en wat is de relationele uitwerking? Meestal zijn lichamelijk en aanvullend onderzoek 
niet nodig. 
Bij een ejaculatiestoornis bij de man zijn de volgende vragen essentieel. Komt de zaadlozing 
te snel of na minimale stimulatie, dan is er sprake van een voortijdige zaadlozing. Komt de 
zaadlozing erg moeilijk tot stand en/of duurt dit erg lang, dan spreek je van een vertraagde 
zaadlozing. Soms is sprake van retrograde zaadlozing (de blaas in), na chirurgisch ingrijpen in 
het prostaatgebied. 

4 Differentiële diagnostiek 

Bij een vermoeden van een seksuele disfunctie moet worden uitgesloten dat er sprake is van 
seksueel disfunctioneren door een somatische aandoening of ten gevolge van middelengebruik. 
Veel psychofarmaca hebben invloed op het seksuele functioneren . De meeste antidepressiva en 
antipsychotica hebben een remmende werking op meerdere fasen van de seksuele-responscy-
clus . Sommige mi ddelen, zoals trazodon , kunnen priapisme veroorzaken. r---------
Ook onttrekking van middelen kan seksuele problemen veroorzaken. Gege-
neraliseerde seksuele disfuncties kunnen wijzen op een dominante somati-
sche pathogenese. Behandeling daarvan of beëindiging van het medicijn- of 
middelengebruik kunnen soms volstaan. '-

Dit is een ongewenste , 
langdurige en pijnlijke 
erectie. 

Bij langdurig bestaan van een somatisch, iatrogeen of medicamenteus veroorzaakte seksuele 
disfunctie kunnen psychische factoren een aanvullende , in stand houdende rol gaan spelen. 
Een somatische ziekte is niet vanzelfsprekend een contra-indicatie voor behandelen van een 
seksuele disfunctie. Ook moet worden uitgesloten dat het seksueel disfunctioneren samen-
hangt met bijvoorbeeld een depressieve stoornis, een psychosespectrumstoornis , een eetstoor-
nis of een angststoornis. 
Bij verstoring van meerdere responsfasen wordt de seksuele disfunctie getypeerd aan de hand 
van de probleembeleving van de patiënt , en wordt als hoofdklacht de disfunctie benoemd waar-
van de patiënt de grootste last ervaart. 
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Tabel 18 .1 Prevalenties van seksuele disfuncties 

Seksuele disfunctie Jaarprevalentie 
Seksuele-inte resse-/o pwindin gsstoornis bij de vrouw 

Hypoactief -seksueelverlangenstoornis bij de man 

Erectiestoornis 8% 

11% 

3% 

Orgasmestoornis bij de vrouw 

Vertraagde ejacu lat ie 

Voortijdige ejaculatie 

Gen itopelvie nepi j n-/ penetratiestoo rn is 

5 Epidemiologie 

10% 

5% 

Populatieonderzoek in Nederland geeft schattingen van de prevalentiecijfers van seksuele dis-
functies (zie tabel 18.r). De ernst en de frequentie van de erectiestoornis nemen toe met het 

~------------------., ouder worden. Klinische richtlijnen hanteren een grens 
Bij 40 tot 50% van de mannen en vrouwen 
met een seksuele disfunctie is het seksuele 
functioneren in meerdere fasen van de seksuele 
respons verstoord. 

van ongeveer r minuut na penetratie voor de vaststelling 
van voortijdige ejaculatie . Slechts een minderheid van de 
vrouwen komt tijdens de geslachtsgemeenschap tot een 
orgasme. Daarom wordt bij het niet klaarkomen tijdens de 
coïtus niet van een seksuele disfunctie gesproken. Vooral 

vrouwen tussen de 25 en 30 en rond de 50 jaar rapporteren pijn bij de coïtus . Jonge vrouwen 
zoeken vooral hulp voor deze klacht vanwege het seksuele probleemaspect. Bij iets oudere vrou-
wen staat een onvervulde kinderwens vaak voorop. 

6 Etiopathogenese 

6.1 Somatische correlaten 
Tweelingonderzoek lijkt erop te wijzen dat er genetische risico 's bestaan voor het ontwikkelen 
van een erectiestoornis die onafhankelijk zijn van de bekende risicofactoren voor de erectiestoor-
nis zoals rookverslaving, cardiovasculaire aandoeningen, diabetes en metabool syndroom. Ook 
bij de voortijdige ejaculatie worden genetische invloeden verondersteld. 
Verminderde vaginale lubricatie bij de vrouw, los van seksuele stimulatie, door oestrogeende-
ficiëntie, kan het gevolg zijn van vroegtijdig verwijderen van de ovaria, bijvoorbeeld bij ovari-
umkanker , maar kan ook fysiologisch zijn bij postmenopauzale vrouwen. Hierdoor ontstaat 
vaak ook atrofische vaginitis. Tijdens adequate seksuele stimulatie kan desondanks bij veel oes-
trogeendeficiënte vrouwen voldoende genitale opwinding en lubricatie opgewekt worden. Alle 
hypofysaire aandoeningen waarbij de geslachtshormonen betrokken zijn, kunnen interfereren 
met de genitale lubricatie . Gynaecologische neoplasma 's, zoals vulvacarcinoom, hebben even-
eens invloed op de lubricatie . 
Oppervlakkige pijn bij de vrouw bij seksueel contact kan het gevolg zijn van een te hoge bekken-
bodemspiertonus . Diepe pijn in de vagina en/of onderbuik tijdens geslachtsgemeenschap kan 
optreden bij endometriose, endometritis en andere ontstekingsprocessen, en darmafwijkingen . 
Anatomische, vasculaire, hormonale, neurologische en psychische factoren kunnen een rol 
spelen bij erectieproblemen bij de man. Een te nauwe voorhuid (fimose) kan aan de basis liggen 
van een , vaak pijnlijke , erectiestoornis. 
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6.2 Psychologische correlaten 
De psychische oorzaken van seksuele disfuncties kunnen worden ingedeeld in proximale en 
distale oorzaken. Proximale oorzaken hebben te maken met gedrag in de concrete seksuele 
situatie . Bij distale oorzaken is de seksuele disfunctie het gevolg van een psychiatrische stoor-
nis of van partnerrelatieproblemen, waardoor je niet toekomt aan bevredigend vrijen , zoals 
bij onverwerkte incestervaring of hechtingsproblematiek. Bij proximale oorzaken zijn voorlich-
ting , communicatietraining, en seksuele oefeningen die patiënten thuis uitvoeren geïndiceerd. 
Distale oorzaken moeten eerst worden behandeld. Na de behandeling van de distale oorzaken 
is het vaak nodig alsnog de proximale oorzaken te behandelen . 
Verminderd seksueel verlangen kan secundair zijn aan andere seksuele disfuncties. Vooral 
relatieproblemen , al of niet onderkend , kunnen van invloed zijn. Psychiatrische stoornissen, 
zoals een posttraumatische-stresstoornis (nss ) na seksueel misbruik, depressieve stoornissen, 
psychosespectrumstoornissen, angststoornissen , en de medicamenteuze behandeling daarvan, 
kunnen het seksuele verlangen remmen . 
Bij de vrouw zijn overbelasting, psychotraumatische ervaringen en relatieproblemen bekende 
oorzaken van een interesse-/opwindingsstoornis , een orgasmestoornis en genitale pijn. Het 
uitblijven van genitale opwinding kan ook het gevolg zijn van inadequate seksuele prikkeling. 
Angstige preoccupatie , bijvoorbeeld met seksueel falen , en negatieve verwachtingen kunnen 
een rol spelen. Als een vrouw niet masturbeert , is dit een voorspeller voor een orgasmestoornis . 
Vaginistisch reageren bij penetratiepogingen kan worden gezien als vermijdingsgedrag beho -
rend bij een penetratiefobie . Intensieve exposurebehandeling kan de patiënte helpen de angst 
te verminderen en de vermijding op te heffen . 
Bij de man zal ook een erectiestoornis door een lichamelijke oorzaak altijd psychische gevolgen 
hebben , zoals verminderd zelfvertrouwen, faalangst en zelfs depressiviteit. Er is een verhoogde 
comorbiditeit van angstklachten en faalangst gevonden bij mannen met vroegtijdige zaadlo-
zing . Bij vrouwen met angststoornissen is verhoogde comorbiditeit van seksuele disfuncties 
gevonden, vooral verminderd verlangen en seksuele aversie . 

6.3 Integratie 
In tabel 18.2 wordt een stresskwetsbaarheidsmodel voor de etiopathogenese van seksuele dis-
functies weergegeven. De lijst van factoren die vermeld worden is niet uitputtend . 

7 Behandeling 

Los van de uiteenlopende toepassingsmogelijkheden begint hulp bij seksuele moeilijkheden 
met psycho-educatie over de aard van het probleem , de waarschijnlijke oorzaken op somatisch 
en psychologisch gebied en de mogelijke route naar verbetering. Er is groeiende empirische 
ondersteuning voor de werkzaamheid van psychologische interventies voor seksuele disfunc -
ties . 

7.1 Somatische behandeling 
Bij verminderd seksueel verlangen moeten aantoonbaar afwijkende hormoonspiegels gecorri-
geerd worden . Als een depressieve stoornis aanwezig is, wordt bij voorkeur een antidepressi-
vum gekozen zonder negatieve invloed op het seksuele functioneren . 
Medicamenteuze behandeling van de erectiestoornis bij de man vindt de laatste jaren vooral 
met orale midd elen plaats : fosfodi-esteraseremmers type 5 (PDE-5-remmers) zoals sildenafil, 
tadalafil en vardenafil. Bij uitblijvend resultaat van orale medicatie en /of gesprekstherapie kan 
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intracaverneuze zelfinjectietherapie met fentolamine/papaverine of alprostadil in het corpus 
cavernosum aangeleerd worden . 
Bij voortijdige zaadlozing kan farmacotherapie gestart worden met een serotonerg antidepres-
sivum , bijvoorbeeld paroxetine of clomipramine dagelijks of enige tijd voor de seksuele hande-
lingen : er mag dan geen erectiestoornis ontstaan. 

Tabel 18.2 Stresskwetsbaarheidsmodel van seksuele disfuncties 

Soort fa ctor Factoren 
Kwetsbaarheids-

factoren 

Aangeboren 

factoren 
- Anatomische afwijkingen (hypospadie , micropeni s, vaginale agenesie) 

- Hormonale afwijkingen 

- Temperament (verlegenheid , impu lsiviteit , sterke geneigdheid tot activatie 

of inhibitie) 

- Persoonlijkheidstrekken (dwangmatig, vermijdend, enzovoort) 

Ontwikkelings- - Problematische hechting aan ouders of (later) partner 

factoren - (Posttraumatisch lijden na) ervaringen met fysiek of seksueel geweld en/ 

of misbruik 

- Chirurgische behande ling, chronische ziekte 

- Vroege seksuele ervaringen (eerste coïtus) 

- Religieuze en culturele opvoeding , verwachtingen of verboden 

Luxerende factoren - Levensfasestressoren (scheiding, verlies van partner , ontrouw, overgangs-

klachten) 

- Onvruchtbaa rheid en negatieve post-partumerva ringen 
- Vernederende seksuele ervaringen 

- Depressieve stoornis , angststoornis 

- Relati eprobleme n 
- Stoornis in midde lengebruik 

Onderhoudende factoren - Chronisch interpersoonlijk conflict 

- Stress (emotioneel , werkgerelateerd) 

- Acute of chronische ziekte 

- Medicijngebruik , stoornis in het gebruik van een middel 

- Laag seksueel zelfvertrouwen, faalangst 

- Negatieve lichaamsbeleving 

7.2 Psychologische behandeling 
Een bekende behandelvorm is de sensatejocu s-therapie volgens Masters en Johnson . De essen-
tie hiervan is een programma van oefeningen die door beide partners samen thuis worden 
uitgevoerd. De oefeningen kennen een stapsgewijze opbouw, van niet-genitaal, niet -penetratie -, 
niet-orgasmegericht, naar meer genitaal, op penetratie en orgasmegerichte aanrakingen. Tot 
slot wordt opnieuw coïtus geprobeerd. De communicatie tussen de partners tijdens en na deze 
oefeningen is eveneens een wezenskenmerk van deze benadering . De angstige preoccupatie , 
negatieve uitkomstverwachtingen en gebrekkige -zelfbeeldgedachten die soms een rol spelen , 
kunnen met cognitieve therapie worden behandeld . 
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Bij verminderd verlangen waarbij relatieproblemen vastgesteld worden, wordt partnerrelatie-
therapie geadviseerd. Onderzoek heeft een positief effect aangetoond van cognitieve gedrags-
therapie tegen negatieve denkprocessen over seksueel contact en het seksuele zelfbeeld bij ver-
minderd seksueel verlangen. Bij een seksueel psychotrauma heeft verwerking prioriteit in de 
therapie. 
Voor een levenslange orgasmestoornis bij de vrouw wordt masturbatietraining aangeraden. 
Relatietherapie (vaak in de vorm van sensate-focus-therapie) is geïndiceerd bij een situatieve 
orgasmestoornis . 
Seksuologen behandelen de genitopelvienepijn-/penetratiestoornis met cognitieve gedragsthe-
rapie , aangevuld met bekkenbodemontspanningstherapie door de fysiotherapeut en hygiëni-
sche adviezen zoals geen zeep gebruiken, en droogdeppen of -föhnen. Tevens kun je adviseren 
dagelijks een neutrale crème in de gevoelige plek te masseren. Bij primair of secundair vagi-
nisme wordt cognitieve gedragstherapie toegepast. Daarbij gaat het om een combinatie van 
vaginaal zelfonderzoek , ademhalings- en bekkenbodemontspanningsoefeningen en exposure. 
Bij te snelle zaadlozing van de man wordt cognitieve gedragstherapie toegepast. Naast de oefe-
ningen uit het sensatejo cusprogramma , wordt de zogeheten start-stopoefening aangeleerd , eerst 
door de man zelf en vervolgens door zijn partner, om zaadlozing te leren uitstellen . 
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Samenvatting 
- Bij genderdysforie is er een discongruentie tussen het objectieve toegewezen geslacht, en de sub-

jectieve beleving man of vrouw te zijn. Kenmerkend zijn een uitgesproken wens om tot het ander 
geslacht te behoren en verlost te worden van geslachtskenmerken behorende tot het toegewezen 
geslacht. 

- De oorzaak van genderdysforie is grotendeels onbekend. In de voorbije jaren is er wel een toene-
mende evidentie gekomen voor neurobiologische factoren (genetisch, hersenstructuren). 

- De behandeling van genderdysforie gebeurt in verschillende stappen: de hormonale behandeling 
en de chirurgische behandeling . Deze behandeling kan pas na een uitgebreide screening plaats-
vinden en alleen mits er voldoende stabiliteit is op fysisch en psychisch vlak. 

- Patiënten met genderdysforie zijn vatbaarder voor angst en depressiviteit: deze klachten zijn ten 
dele secundair aan de genderdysforie en bijbehorende discriminatie. Er zijn voldoende bewijzen 
voor de positieve effecten van de behandeling wat betreft genderdysfore klachten, psychische 
symptomen en algemeen welzijn, maar een subgroep genderdysfore patiënten blijft problemen 
vertonen op psychosociaal vlak. 

Inleiding 

De term genderdysforie verwijst naar de psychische last als gevolg van een discongruentie tus-
sen het objectieve toegewezen geslacht, en de subjectieve beleving man of vrouw te zijn. Oudere 
termen hiervoor zijn transseksualiteit en genderidentiteitsstoornis. Mannen die zich vrouw 
voelen, worden transvrouwen genoemd , in de andere richting spreek je over transmannen. 
Gedurende de voorbije jaren wordt steeds vaker een spectrumvisie gehanteerd, waarbij onder 
de bredere noemer van gender variance (genderverschillen) gradaties worden beschreven in 
de mate waarin individuen crossgendergedrag vertonen (gedrag dat past bij het andere gen-

Genderdysforie wordt momenteel beschouwd 
als de extreemste vorm van een atypisch 
verlopende genderontwikke ling . 

2 Syndroom 

der) , psychische of andere last ervaren, en professio-
nele hulp opzoeken . Genderdysforie wordt momenteel 
beschouwd als de extreemste vorm van een atypisch ver-
lopende genderontwikkeling. 

Personen met genderdysforie ervaren een persisterende onvrede met het bij geboorte toege-
wezen geslacht en/of voelen zich zeer onbehaaglijk in de daarbij behorende genderrol. Type-
rende symptomen zijn een sterk verlangen om verlost te raken van primaire en/of secundaire 
geslachtskenmerken en een uitdrukkelijke wens om primaire en/of secundaire geslachtsken-
merken te hebben van het andere geslacht. Ook de wens om te behoren tot het andere gen-
der met de bijbehorende genderrol en behandeld te worden als dusdanig is vaak aanwezig . 
Eveneens worden bepaalde gedragingen of gevoelens die de patiënt bij zichzelf waarneemt , 
benoemd als passende bij het andere gender . Deze wens bestaat vanaf de vroege jeugd en is 
persisterend aanwezig. 
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Kader 19.1 Criteria voor de genderdysforie (naar de DSM-5) 
A Een duidelijke incongruentie tussen het ervaren/geuite gender en het toegewezen gender, gedu-

rende minstens zes maanden, wat blijkt uit minstens twee van de volgende kenmerken. 
Een duidelijke incongruentie tussen het ervaren/geuite gender versus de primaire en/of secun-
daire geslachtskenmerken (of bij jonge adolescenten: de geanticipeerde secundaire geslachts-
kenmerken). 

2 Een sterk verlangen om de eigen primaire en/of secundaire geslachtskenmerken niet te hebben, 
vanwege de duidelijke incongruentie met de ervaring/expressie van het eigen gender (of bij 
jonge adolescenten: een wens om te voorkomen dat de verwachte secundaire geslachtskenmer-
ken zich ontwikkelen) . 

3 Een sterk verlangen om de primaire en/of secundaire geslachtskenmerken van het andere 
gender te hebben. 

4 Een sterk verlangen om van het andere gender te zijn (of van een gender dat afwijkt van het 
toegewezen gender). 

5 Een sterk verlangen om als iemand van het andere gender te worden behandeld (of van een 
gender dat afwijkt van het toegewezen gender). 

6 Een sterke overtuiging de kenmerkende gevoelens en reacties van het andere gender te ervaren 
(of van een gender dat afwijkt van het toegewezen gender) . 

3 Ontwikkeling, beloop en gevolgen 

Een aanzienlijk deel van de patiënten op de specialistische poliklinieken voor genderdysforie 
(genderpoli 's) vermeldt reeds op de kinderleeftijd genderdysfoor te zijn. In een aantal gevallen 
neemt de genderdysforie tijdens de adolescentie af, om nadien weer toe te nemen tijdens de 
(jong)volwassenheid. Regelmatig zie je dat patiënten pogingen doen tot compensatiegedrag: zij 
proberen zich te conformeren met hun geboortegeslacht door overmatig stereotiep gedrag te 
stellen dat passend is bij hun geboortegeslacht. In andere gevallen is er een belangrijke sociale 
remming (relatie , school , werk) waardoor de genderdysfore gevoelens sterk worden onderdrukt. 
In deze context worden twee trajecten onderscheiden: genderdysforie met vroegtijdig ontstaan 
(voor de puberteit) en genderdysforie met laattijdig ont-
staan (na de puberteit of later in de levensloop) . Gen-
derdysforie bij kinderen persisteert slechts in de min-
derheid van de gevallen : gemiddeld bij 15% van de men-
sen blijven de symptomen bestaan na de puberteit. Het 
grootste deel van de kinderen bij wie de genderdysforie 

Genderdysforie bij kinderen persisteert slechts 
in de minderheid van de gevallen: gemiddeld 
bij 15% van de mensen blijven de symptomen 
bestaan na de puberteit. 

na de puberteit verdwijnt , identificeert zichzelf als homoseksueel of lesbisch. In deze patiën -
tengroep komen vaker de depressieve stoornis en angststoornissen voor dan in de algemene 
populatie. Dit is zeker ten dele te verklaren door discriminatie en zogeheten minderheidsstress . 
Ook is er een hoge prevalentie van suïcidepogingen en suïcides in vergelijking met de algemene 
populatie . 
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4 Diagnostiek 

Door de toenemende beschikbaarheid van internet en de grotere aandacht voor het fenomeen 
genderdysforie in de media heeft het allergrootste deel van de patiënten die naar een genderpoli 

Het allergrootste deel van de patiënten die naar 
een genderpoli komen , heeft bij zichzelf reeds 
de diagnose gesteld . 

komen , bij zichzelf reeds de diagnose gesteld . Op basis 
van een gestructureerde anamnese wordt de classifica-
tie bevestigd. Er zijn geen specifieke neurobiologische 
markers bekend die als gouden standaard zouden kun-
nen dienen ter bevestiging van de classificatie . Hetero-

anamnestische gegevens kunnen bijkomende informatie verstrekken over het verloop van de 
genderdysforie , hoewel er niet steeds waarneembare symptomen aanwezig hoeven te zijn . Vaak 
gebeurde omkleding stiekem en was er niemand in de omgeving van het kind of de adolescent 
op de hoogte van de genderdysfore gevoelens. 
De voorbije decennia is er een verschuiving in visie op de relatie tussen genderdysforie en 
psychiatrische stoornissen: van genderdysforie als onderdeel van een psychiatrische stoornis 
(zoals schizofrenie) , over genderdysforie als psychiatrische stoornis, tot genderdysforie als apart 
fenomeen losgekoppeld van psychiatrische stoornissen . De laatste jaren is er hevig gedebat-
teerd over de vraag in hoeverre genderdysforie nog als een psychiatrische stoornis diende te 

De laatste jaren is er hevig gedebatteerd over 
de vraag in hoeverre genderdysforie nog als 
een psychiatrische stoornis diende te worden 
beschouwd. 

worden beschouwd. In een poging een balans te vinden 
tussen enerzijds het risico op stigmatisering door het 
handhaven van de psychiatrische classificatie , en ander-
zijds het wegvallen van de toegang tot zorg (en daaraan 
gekoppelde vergoeding door de zorgverzekeraar) door 
het schrappen ervan is ervoor gekozen om de term 

'stoornis' te laten vallen . Naar verwachting zal in de toekomst de term 'genderincongruentie' 
gebruikt worden, en zal deze niet meer beschouwd worden als een psychiatrische aandoening . 

5 Differentiële diagnostiek 

In zeldzame gevallen kan het verlangen om een man of een vrouw te zijn onderdeel zijn van 
een psychosespectrumstoornis . Het onderscheid met genderdysforie kan gemaakt worden op 
basis van de aanwezigheid van andere psychosesymptomen, zoals wanen en hallucinaties , en 
gedesorganiseerd spreken . Eveneens zelden beschrijven patiënten genderdysfore gevoelens in 
het kader van een morfodysfore stoornis : daarbij heerst er bijvoorbeeldde de hardnekkige over-
tuiging dat genitalia vies zijn en moeten worden verwijderd. Bij deze patiënten is er doorgaans 
geen algemene onvrede met het biologische geslacht en identificatie met de daarbij behorende 
genderrol. 
De transvestiestoornis , waarbij crossdressing geassocieerd is met seksuele opwinding, kan bij 
sommige patiënten zorgen voor verwarring over hun genderidentiteit. Bij grondige exploratie 
blijkt dat seksuele opwinding de drijfveer is tot het omkledingsgedrag . Verder is de identificatie 
met de genderrol van het tegenovergestelde gender slechts tijdelijk en niet gebaseerd op een 
fundamentele ontevredenheid met het toegewezen geslacht. 
Wel zien we fetisjistisch transvestisme (waarbij omkleding leidt tot seksuele opwinding) bij 
adolescenten met genderdysforie: waarschijnlijk kadert dit in experimenteergedrag in het kader 
van de seksuele ontwikkeling. 
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6 Epidemiologie 

Tot voor enkele jaren werd de prevalentie van genderdysforie als extreem laag ingeschat , name-
lijk 1/12.000 man-vrouwpatiënten en 1/ 32.000 vrouw-man patiënten . Omdat dit enkel patiën-
ten betrof die zich aanmeldden voor behandeling , gaat het om een duidelijke onderschatting . 
Huidig onderzoek toont aan dat genderincongruentie voorkomt in 0,7% van de mannelijke 
bevolking en in o ,6% van de vrouwelijke bevolking. Onder genderincongruentie wordt ver-
staan dat iemand zich meer identificeert met het andere geslacht dan met het geboortegeslacht. 
De reële prevalentie van genderdysforie zal zich ergens tussen deze twee uitersten bevinden : 
geschat wordt dat 1/1.500 mannen en 1/3.000 vrouwen genderdysfoor zijn. 

7 Etiopathogenese 

Oudere literatuur over de oorzaken van atypische genderontwikkeling en genderdysforie 
bevatte vaak onderzoek naar vooral psychologische en sociale factoren . Er is slechts voor een 
beperkt aantal van deze correlaten enige bewijskracht: meer psychiatri sche stoornissen bij de 

Figuur 19 .1 Beeldvormend onderzoek bij man-naar-vrouwtransgende rs 

Corticale dikte binnengroepen Groepsverschillen in corticale dikte 

Mannen (n = 24) Transseksuelen (n = 24) Groter bij mannen Groter bij transseksuelen 

Gemiddelde dikte (mm) Significantie (p) 

De corti cale d ikte (cortical thickness) van de hersenen is in het algemee n bij vro uwen grote r dan bij mannen. Dit 

onderzoek toon t aan dat man-naar-vro uwtra nsgende rs (MtFs) eveneens een grotere cort ical thickness verto nen en dus 

eerder een vrouwe lijk hersenprofiel hebben (Luders, 20 12). 

Postmo rtaa l onderzoek bij man-M tFs toont aan dat het volume en het aanta l neuronen ter hoogte van twee 

geslachtsdimorfe kernen ter hoogte van de hypotha lamus , voora l het centra le gedeelte van de bed nucleus van de 

st ria terminalis (BSTc) en de inte rst itië le kern van de pars anterior van de hypotha lamus (INAH3}, verge lijkbaar is met 

het volume en het aanta l neuronen bij vrouwe n. Ter hoogte van de intermediaire nucleus (eveneens hypothalamisc he 

kern) zij n waarden gevonden die zich bevonden tussen d ie van mannen en die van vrouwen. Het betrof onderzoek op 

eerder kleine aantallen, dat tot op heden niet gerepliceerd werd. Ook kon de invloed van jarenlange behande ling met 

crosssekshormonen niet volledig worden uitgesloten 
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ouders , een grotere angstpredispositie bij het kind en een hogere mate van vrouwelijk of ver-
fijnd uiterlijk bij genderdysfore jongens in combinatie met een grotere tolerantie voor cross-
gendergedrag door de moeder. Voornamelijk het samengaan van risicofactoren bij zowel het 
kind als de ouders tijdens een kritieke periode in de ontwikkeling van het kind zou dan leiden 
tot genderdysforie . 
Over neurobiologische oorzaken zijn er aanwijzingen dat genderdysforie voor een deel gene-
tisch wordt bepaald . Dit blijkt onder andere uit tweelingonderzoeken : onderzoek naar polymor-
fismen ter hoogte van de genen verantwoordelijk voor de aanmaak van geslachtshormonen 
en de receptoren van geslachtshormonen . Met beeldvormend onderzoek is aangetoond dat de 
witte stof van on behandelde personen met genderdysforie meer gelijkenissen vertoont met het 
gewenste gender dan met het biologische gender. 
In tegenstelling tot wat vele patiënten zelf denken , zijn er nauwelijks aanwijzingen voor een 
hormonale etiologie. Wel bestaat de mogelijkheid bij patiënten met genderdysforie dat tijdens 
de prenatale periode de intra-uteriene blootstelling aan androgenen lager (in het geval van 
transvrouwen) of hoger (in het geval van transmannen) is dan bij niet-genderdysfore personen . 
Een routinematige karyotypering is niet zinvol omdat in de populatie genderdysfore patiënten 
geen hoger percentage chromosomale afwijkingen kan worden gevonden in vergelijking met 
de algemene populatie . 

8 Behandeling 

De behandeling van genderdysforie bestaat grosso modo uit twee belangrijke onderdelen: vooral 
hormonale behandeling en chirurgische behandeling. Globaal kan gesteld worden dat er een 
aanhoudende , goed gedocumenteerde genderdysforie moet zijn . Verder is er ook het belang van 
een geïnformeerde beslissing en wettelijke meerderjarigheid. Tot slot moet er een voldoende 
stabilisatie van eventuele comorbide somatische of psychiatrische aandoeningen zijn . 
Voor het tijdstip van opstarten van de hormonale behandeling is er een toenemende flexibiliteit: 
gemiddeld kan dit 6 à 9 maand na de eerste raadpleging . Het betreft zogeheten crosssekshor-
monen: antiandrogenen + oestrogenen bij transvrouwen en testosteron bij transmannen. Een 
mammectomie bij transmannen is op elk moment mogelijk; genitale chirurgie (hysterectomie, 
ovariëctomie bij transmannen en orchidectomie bij transvrouwen) kan vanaf r jaar continue 
toediening van hormonen . Andere interventies zijn metaidoioplastiek (micropenis op basis van 
de hypertrofe clitoris) of falloplastie (penisreconstructie) bij transmannen of vaginoplastie bij 
trans vrouwen. 
De behandeling van genderdysforie lijdt tot een duidelijke afname van genderdysfore gevoelens 
en psychische symptomen. Wel blijft ook na de behandeling het risico op psychische proble-
men groter in vergelijking met de algemene populatie . 
Hoewel psychotherapie geen bewezen effect heeft op het verminderen van genderdysforie , kan 

deze wel ondersteunend zijn tijdens het transitietraject. 
Niet-in vasieve behandeling (psychothera - Verder kunnen partner- en gezinstherapie aangewezen 
peutisch , medicamenteus) van genderd ysforie 
beïnvloedt de incongruent ie tussen het toe-
gewezen geslacht en het gewenste geslacht niet 
of weinig . 

zijn . 
Hoewel beperkt bestudeerd , is duidelijk gebleken dat 
niet-invasieve behandeling (psychotherapeutisch , medi-
camenteus) van genderdysforie de incongruentie tussen 
het toegewezen geslacht en het gewenste geslacht niet 
of weinig beïnvloedt. 



Hoofdstuk 19 Genderdysforie 491 

Literatuur 

Coleman, E., Bockting, W., Botzer, M. , Cohen-Kettenis , P., De Cuypere, G., Feldman , J., e.a. (zon). 
Standards of care for the health of transsexual , transgender, and gender nonconforming people , 7th 
version. International joumal of Transgenderism, 13 , 165-232. 

De Cuypere , G., Heylens, G., & Elaut, E. (2013). Diagnostiek. In : G.G. T'Sjoen, M.A.A. van Trotsenburg , 
& G.O. Luk (Eds.), Transgenderz org 20 13 (pp. ro7-n3) . Leuven/ Den Haag: Acco. 

Luders , E., Sánch ez, F.J., Tosun , D., Shattuck , O.W., Gaser, C., Vilain, E., e.a. (2012). Increas ed cortical 
thickness in male-to-femal e transsexualism. j oum al of Behavioral and Brain Science, 2, 357-362. 

Murad , M.H. , Elamin , M.B., Garcia , M.Z. , Mullan , R.J., Murad , A., Erwin, P.J., e.a. (zoro). Hormonal 
therapy and sex reassignm ent: A systematic review and meta-analysis of quality oflife and 
psychosocial outcom es. Clinical Endocrinology (Oxford), 72, 214-231. 

Vries, A.LC. de, Kreukels, B.P.C., Steensma , T.D., & McGuir e, J.K. (2013). Gender identity developm ent , 
a biop sychosocial persp ective. In : B.P.C. Kreukels , T.D. Steensma , & A.L.C. de Vries (Eds.), Gender 
dysphoria and disorders of sex development: progress in care and knowledge (pp. 53-80 ). New York: 
Springer. 





20 Drangstoornissen 

Hjalmar 1Jan Marle en Kris Goethals 

I Inleiding 
2 Syndromen 

2.1 Parafilieën en parafiele stoornissen 
2.2 Stoornissen in de impulsbeheersing 

3 Ontwikkeling, beloop en gevolgen 
4 Diagnostiek 
5 Differentiële diagnostiek 
6 Epidemiologie 
7 Etiopathogenese 
8 Behandeling 

8.1 Parafilieën 
8.2 Stoornissen in de impulsbeheersing 

Literatuur 



494 Deel 11 Psychiatr ische stoo rni ssen 

Samenvatting 
- Kenmerkende symptomen van drangstoornissen zijn een deviante of te sterke aandrang, neiging 

of opwelling om een bepaalde handeling te verrichten . 
- Je onderscheidt de volgende drangstoornissen : 

- parafiele stoornissen (seksuele-drangstoornissen) ; 
- stoornissen in de impulsbeheersing. 

- Dranggedachten en dranghandelingen worden door patiënten beleefd als behorend tot de eigen 
belevingswereld (egosyntoon). Dranggedachten gaan gepaard met spanning en prikkelbaarheid , 
die overgaan in lustgevoelens en ontspanning na het uitvoeren van de dranghandeling . Daarna 
kan de betreffende persoon zich schuldig gaan voelen , zich schamen of gekrenkt zijn. Het gevoel 
van onbehagen dat daar weer het gevolg van is, kan op zichzelf leiden tot een hernieuwde aan-
drang als compensatie voor die ontstemming. Zo kan een vicieuze cirkel ontstaan . 

- Drangsymptomen komen frequent voor. Zij zijn meestal niet pathologisch . Drangsymptomen 
worden wel pathologisch wanneer zij vanwege hun ontwrichtende consequenties leiden tot maat-
schappelijke schade , zoals werkloosheid, schulden, of delinquentie. 

- Na het ontstaan in de adolescentie is verbetering na het 5oe levensjaar het kenmerkende beloop 
van de drangstoornissen . De recidiefkans is tot die tijd hoog. 

- Het is moeilijk om de drangstoornissen te diagnosticeren, omdat patiënten uit schaamte of angst 
om juridisch vervolgd te worden erover zwijgen , hun verantwoordelijkheid bagatelliseren , of de 
verantwoordelijkheid buiten zichzelf leggen . Eenvoudiger is de diagnostiek als de patiënt na con-
tacten met politie of justitie zich meldt voor behandeling . 

- In de differentiële diagnostiek is een aantal andere aandoeningen van belang dat zich kenmerkt 
door herhalend gedrag , zoals obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen , boulimia nervosa 
en de eetbuistoornis , stoornissen in het gebruik van een middel en bepaalde persoonlijkheids-
stoornissen. 

- Over de etiopathogenese van drangstoornissen is we inig bekend. De drangsymptomen worden 
veroorzaakt door seksuele en agressieve stimuli . Het komt tot een dranghandeling wanneer de 
impuls te sterk is voor de zelfbeheersing , voor het geweten of het ideale zelfbeeld, of wanneer de 
zelfbeheers ing verminderd is door intoxicat ie met alcohol of drugs. 

- De behandeling van drangstoornissen vindt vaak plaats op grond van motieven van buitenaf , 
zoals een dreiging met echtscheiding of gevangenisstraf. Een rechterlijk vonnis is dikwijls nood-
zakelijk als 'stok achter de deur ' , waarbij de reclassering het toezicht houdt op de behandeling. Er 
is geen systematisch onderzoek verricht naar de behandeling van deze groep aandoeningen . Vaak 
wordt op basis van de meest op de voorgrond staande symptomen een behandeling gegeven met 
psychofarmaca (waaronder libidoremmende middelen bij de parafiele stoornissen) en cognitieve 
gedragstherapie (aanleren van alternatieve gedragingen voor het delictgedrag) . 

Inleiding 

Heftige wensen en verlan gens om iets te hebben of te krijgen , kent iedereen. Of die wensen en 
verlangens realiteit worden , hangt af van vele factoren die met de persoon zelf te maken hebben 
en met zijn omg eving. De mee ste mensen slagen erin om op adequate wijze, namelijk zonder 
normo verschrijdend gedrag , met wensen en verlang ens om te gaan . Wensen of verlang ens 
zijn deviant wann eer ze afwijken van gangbar e normen en waarden , zoals dat bij een bepaalde 
seksu ele voorkeur het geval kan zijn . Een drang wordt pathologisch wanne er iemand erdoor 
een nadelige invloed ondervindt op zijn lichamelijk e en geestelijke gezondheid , en wanneer 
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anderen erdoor geschaad worden in materieel opzicht of in hun lichamelijke en geestelijke 
integriteit. Wanneer de behoefte aan vervulling van de drang zo intens is dat er geen of weinig 
rekening wordt gehouden met anderen die de vervulling ervan in de weg staan, en de grenzen 
van het strafrecht overschreden worden, wordt de dranghandeling een delict. 
Psychiatrische stoornissen die worden gekenmerkt door een deviante of een te sterke aandrang , 
neiging of opwelling om een bepaalde lustvolle, ongewenste of normoverschrijdende handeling 
te verrichten, worden wel drangstoornissen genoemd. Bij een te sterke aandrang kun je denken 
aan wensen en verlangens die zich in iemands bewustzijn opdringen om in een handeling gere-
aliseerd te worden en waartegen de patiënt uiteindelijk geen weerstand kan bieden. De kracht 
van deze drang is relatief: de drang kan op zichzelf te sterk zijn, zoals bij een verslaving of een 
seksuele behoefte, of de afweer tegen de realisatie ervan kan tekortschieten , bijvoorbeeld bij een 
persoonlijkheidsstoornis . 
Er worden veel drangstoornissen onderscheiden . Deze zijn samengevat in kader 20 .r. De drang 
is specifiek in de wijze waarop wordt gehandeld: de 'enscenering ' of uitwerking van de drang. 
In dit hoofdstuk worden de seksuele drangstoornissen behandeld onder de naam parafiele 
stoornissen , de overige onder de categorie van de 'stoornissen in de impulsbeheersing ' (osM-5: 
'Disruptieve , impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen'). Onder de tweede categorie 
vallen ook de oppositionele-opstandige stoornis en normoverschrijdend-gedragsstoornis , waar -
voor we verwijzen naar de leerboeken over kinder- en jeugdpsychiatrie. 

Kader 20.1 Classificatie van de drangstoornissen (naar de DSM-5) 
- Para/iele stoornissen: 

- exhibitionismestoornis 
- voyeurismestoornis 
- fetisjismestoornis 
- transvestiestoornis 
- scato logische stoornis 
- frotteurismestoornis 
- pedofiele stoornis 
- seksueel-masochismestoornis 
- seksueel-sadismestoornis 
- zoöfiele stoornis 
- coprofiele en urofiele stoornis 
- necrofiele stoornis 

- Disruptieve, impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen : 
- periodiek explosieve stoornis 
- pyromanie 
- kleptomanie 
- pathologisch liegen 
- automutilatie 
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Vaak treedt na de dranghandeling een gevoel 
van spijt op wanneer de handeling in strijd 
is geweest met het geweten van de pleger, 
of een gevoel van schaamte of gekrenktheid 
wanneer de handeling in strijd is met iemands 
opvattingen over zichzelf . Het gevoel van 
onbehagen dat daar weer het gevolg van is, kan 
op zichzelf leiden tot een hernieuwde aandrang 
als compensatie voor die ontstemming. Zo kan 
een vicieuze cirkel ontstaan. 

Bij drang streeft de patiënt enerzijds naar een beleving-
saspect in de vorm van een fantasie (dranggedachte) 
of emotie die met die dranggedachte verbonden is, en 
anderzijds, afhankelijk van de omstandigheden, eventu-
eel naar de vervulling ervan (dranghandeling). Daarna 
treedt dan een periode van rust en ontspanning op, tot-
dat de dranggedachte opnieuw optreedt. Een periode van 
rusteloosheid begint dan weer, waarin de drangfantasie 
en de wijze waarop die bevredigd kan worden, steeds 
duidelijker vormen gaan aannemen. Deze periode kan 

'"------------------.) wisselen afhankelijk van de oorzaak en aanleiding van 
de drang: van minuten tot maanden. De cognitieve functies blijven hierbij intact. 

Kader 20 .2 Criteria voor de drangstoornissen 
- Onvermogen om weerstand te bieden aan een impuls , drijfveer of verleiding om een handeling uit 

te voeren die schadelijk is voor de betrokkene zelf of voor anderen. 
- Voorafgaand aan het uitvoeren van de handeling bestaat een toenemend gevoel van spanning of 

prikkelbaarheid . 
- Na het uitvoeren van de handeling treedt plezier, opluchting of voldoening op. 
- Een dranghande ling kan in strijd zijn met de wet of de goede zeden, waardoor de patiënt ernaar 

streeft deze te verbergen. 

2 Syndromen 

2.1 Parafilieën en parafiele stoornissen 
Bij een parafilie bestaat er een preoccupatie met een bepaalde, vaak stereotiepe en ongewone 
seksuele fantasie (dranggedachte) met het verlangen naar het moment waarop seksuele bevre-
diging wordt verkregen, hetzij door masturbatie of daadwerkelijk seksueel contact. Hoewel bij 
de parafilieën de seksuele opwinding van de pleger essentieel is, komt in deze activiteiten ook 
vaak agressiviteit naar voren. In de DSM-5 wordt benadrukt dat parafilieën pas parafiele stoor-
nissen worden als er lijdensdruk dan wel sociaal disfunctioneren en/of schade aan derden is. 
Parafilieën zijn dus niet langer ipso facto psychiatrische stoornissen . Een parafilie is een nood-
zakelijke , maar onvoldoende voorwaarde voor de classificatie van een parafiele stoornis. 

Het gaat hierbij om de seksueel geladen drang 
anderen daarbij zonder hun medeweten of 
zonder hun toestemming te betrekken, dan wel 
leed te berokkenen. 

De parafiele stoornissen worden weer onderscheiden 
in hands-on- en hands-offgedrag, waarbij wel en geen 
lichamelijk contact met het slachtoffer plaatsvindt. De 
voorkeur van dit verlangen naar seksuele bevrediging 
bestaat niet uit seksuele gemeenschap tussen twee vol-
wassenen die zich met beider instemming binnen een 

relatie voltrekt , maar betreft materiële of gedeeltelijk menselijke lustvoorwerpen , dan wel kin-
deren in de prepuberteit. 
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Kader 20.3 Criteria voor de parafiele stoornissen (naar de DSM-5) 
- Recidiverende, intense seksueel opwindende fantasieën, seksuele neigingen of gedragingen waarbij 

in het algemeen sprake is van: 
- niet-menselijke objecten; 
- het lijden of vernederen van de eigen persoon of de partner; of: 
- kinderen of andere niet-instemmende personen. 

- De parafilie veroorzaakt lijdensdruk, sociale beperkingen of schade voor derden. 
- In het volgende wordt er telkens van uitgegaan dat het beschreven parafiele gedrag schadelijk voor 

anderen kan zijn of gepaard kan gaan met klinisch significante lijdensdruk of beperkingen in het 
sociale of beroepsmatige functioneren ofin het functioneren op andere belangrijke terreinen (denk 
aan de partnerrelatie). Alleen in dat geval mag je immers van een parafiele stoornis spreken. 

Hands-offstoornisse n 

Exhibition.ismestoomis 
Exhibitionisme is de lust om genitaal te exposeren tegenover nietsvermoedende passanten met 
de fantasie dat die daardoor geïmponeerd raken. Hoewel het manifeste resultaat ervan meestal 
schrik of hoon bij de slachtoffers is, is de fantasie erachter dat het slachtoffer zich geïmponeerd 
zal voelen door de pleger en hem zal begeren om zijn seksuele uiting. Voor zover bekend wordt 
er alleen door mannen geëxhibitioneerd . Van exhibitionisten valt geen verder fysiek gevaar te 
duchten, maar anderen kunnen zich er wel bedreigd door voelen en de betrokkene kan eronder 
lijden. 

Voyeurismestoomis 
Seksuele opwinding wordt verkregen door het bespieden van personen zonder dat die dat 
weten, in alledaagse maar ook in meer seksueel beladen situaties , variërend van zittend op de 
bank in de huiskamer tot actief met seksuele of overige intieme activiteiten . Bij voyeurs bestaat 
de neiging zich steeds meer te laten gaan in hun activiteiten , zodat die vervolgens leiden tot 
insluiping , aanranding en verkrachting . 

Fetisjismestoomis 
Aan een specifiek voorwerp of lichaamsdeel wordt op een moment van seksuele prikkeling een 
aantrekkingskracht verbonden die uiteindelijk leidt tot een orgasme . Dit voorwerp , de fetisj, 
heeft vaak een algemene seksuele betekenis, zoals (onder)kleding, en wordt bij herhaling op 
telkens dezelfde wijze gebruikt. Ook worden gedeelten van het menselijk lichaam gebruikt voor 
deze fantasie, zoals de borsten , het geslacht of een voet. Deze fantasieën kunnen gepaard gaan 
met een zodanige aandrang dat zij moeten worden gerealiseerd met een reëel slachtoffer: dan 
is er sprake van een hands-ondelict , zoals aanranding of verkrachting. 

Tran.svestiestoomis 
Transvestie is het zich herhaald kleden in de kleding van de andere sekse en daar seksueel 
opgewonden door raken terwijl je zichzelf wel als heteroseksueel c.q. homoseksueel blijft erva-
ren. Het door anderen in deze kleding gezien worden is geen noodzakelijk onderdeel van deze 
activiteit. Dit is geen strafbaar gedrag , maar kan wel lijdensdruk en sociale beperkingen als 
gevolg hebben. 
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Scatologische stoornis 
Het intimiderend seksueel hijgen of obsceniteiten uitspreken of schrijven via de telefoon, een 
brief of sociale media, terwijl je onbekend wilt blijven , is scatologie . 

Hands-onstoornisse n 

Frotteurismestoornis 
Frotteurisme is seksuele prikkeling ontlenen aan het aanraken of zich tegen iemand aandruk-
ken zonder diens toestemming , bijvoorbeeld in tram of bus. Zie ook zoöfiele stoornis . 

Pedofiele stoornis 
Het hebben van seksuele fantasieën over kinderen tot in de puberteit , 13 jaar of jonger , is pedo-
filie. Wanneer de betrokkene naar deze seksuele drang heeft gehandeld is er sprake van een 
pedofiele stoornis . Hierbij wordt een minimumleeftijd van 16 jaar oud en een leeftijdsverschil 
van minstens vijf jaar aangenomen. In de klinische praktijk wordt ook wel de term 'pedosek-
sualiteit' gehanteerd . Bij dit laatste is er sprake van een incidenteel en niet langdurig contact 
met een minderjarige . Bij de pedofilie en de pedofiele stoornis bestaat er een homoseksuele , 
heteroseksuele en biseksuele variant. 
Incest wil zeggen dat (meestal hetero)seksueel contact wordt gezocht binnen het eigen gezin. 
Vaak gaat het om misbruik van de (stief)vader of -broers jegens de dochter; in die gevallen kan 
er sprake zijn van pedofilie of van antisociaal seksueel opportunisme ; in beide gevallen bestaat 
er een pedofiele stoornis: de incestdader berokkent immers schade aan derden . 

Seksueel-sadismestoornis 
Seksuele lust wordt opgewekt door het zien lijden van het slachtoffer bij het bewust toebrengen 
van lichamelijke pijn of vernederingen tegen diens uitdrukkelijke wil. Er bestaat een goedaar-
dige variant waarbij het slachtoffer zich vrijwillig beschikbaar stelt; er is dan geen sprake van 
een strafbaar feit, en dus niet van een stoornis . 

Seksueel-masochismestoornis 
Seksuele lust wordt verkregen uit lichamelijk lijden of een vernedering die door iemand anders 
wordt toegebracht. Er is vaak sprake van een sadomasochistisch samenspel met een actieve en 
een passieve partner. Wanneer beide partijen vrijwillig deelnemen , is er geen sprake van een 
strafbaar feit. Is dat wel het geval, dan is er sprake van een seksueel-masochismestoornis . 

Zoöfiele stoornis 
Via een coïtus of ander lichamelijk contact met een dier wordt bij herhaling gestreefd naar 
seksuele opwinding en een orgasme . Zowel in België als in Nederland is dit een strafbaar feit. 

Coprofiele stoornis en urofiele stoornis 
Bij coprofilie of urofilie verkrijg je seksuele opwinding door het ruiken , tot je nemen en smeren 
met feces of urine . 

Necrofiele stoornis 
Necrofilie is het seksueel geprikkeld raken en seksu eel contact hebben met dode of bewusteloze 
personen. 
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2.2 Stoornissen in de impulsbeheersing 
Hier volgen enke le stoornissen waarbij een specifieke drang centraal staat die vanwege zijn 
geïsoleer de beleving een patho logische kwaliteit heeft. De patiënten die eraan lijden, beleven 
zichze lf nie t als degene die dat gedrag overwogen heeft; 
zij verkri jgen er verder geen winst aan behalve het stil-
len van de behoefte die eraan ten grondslag ligt. Vaak 
wordt er voordien enige weerstand geboden . De catego-
rie stoornissen in de impulsbeheersing rubriceert vele, 

Drangsym ptomen die optre den bij andere 
psychiatrische aandoeningen worden hier niet 
besproken. 

uiteen lopen de vormen van drangha ndelingen die meer of minder schade voor de persoon zelf 
opleveren. Naast sociale schade, zoals contact met de politie of verlies van geld, kan er ook 
scha de optreden voor de gezondheid, zoals verlies van relaties en uiterlijke schoonheid. 

Periodiek explosieve stoornis 
Met tussenpozen volgen er onbeheerste uitbarstingen van woede en agressie tegen anderen of 
materiële zaken zoals huisraad. Zij zijn buitenproportioneel in verhouding tot de aanleiding 
ertoe , maar enige controle bij de keuze van het object blijft bestaan . Spijtgevoelens achteraf 
treden veel op, evenals niet-gewilde verwondingen van zichzelf (zoals een gebroken pols) of 
anderen (bijvoorbeeld aangezichtsletsel). De periodiek explosieve stoornis binnen de huiselijke 
kring is een van de oorzaken van huiselijk geweld. 

Pyromanie 
Pyromanie is de geleidelijk toenemende drang om brand te stichten zonder een materieel 
winstoogmerk te hebben en zonder een duidelijk motief. De drang kent een zekere voorpret 
met lustvolle fantasieën over de brand, de aandrang om tot handelen over te gaan en het, soms 
vergeefse, verzet daartegen , de brandstichting zelf die vaak impulsief gebeurt, en de ontspan-
ning en trots die daar direct het gevolg van zijn . Er zijn daarbij geen stoornissen in het overige 
cognitieve of affectieve functioneren aanwezig, zoals woede of depressiviteit. De ervaring leert 
dat patiënten met pyromanie vaak toeschouwer blijven van hun eigen brand, dan wel betrokken 
zijn bij de bluswerkzaamheden . 

Kleptomanie 
Kleptomanie is drangmatig stelen van op zichzelf weinig waardevolle voorwerpen, waarbij het 
stelen lustvol is evenals het ongezien wegkomen van de plaats van de diefstal. Een sombere 
stemming is vaak de aanleiding. Financiële motieven zijn niet aanwezig. Het beeld komt vooral 
bij vrouwen voor. Een (aangepastere) variant is het drangmatig winkelen waarbij meer geld 
wordt uitgegeven dan gewenst. Leeftijdsgebonden winkeldiefstallen door kinderen en jongeren 
vallen hier niet onder. 

Pathologisch liegen 
Liegen tegen anderen is een manier van leven geworden doordat iemand er zijn autonomie 
aan ontleent. Het betreft hier niet het liegen om er financieel beter van te worden of een ver-
oordeling te ontlopen. De leugens kunnen dusdanig samenhangend geconstrueerd zijn dat zij 
dienen om een bepaalde identiteit te scheppen waaraan een groot gevoel van eigenwaarde wordt 
ontleend , zoals wanneer je je voordoet als arts of bankier (pseudologia fantastica) . 
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Automutilatie 
Automutilatie is het zich drangmatig verwonden door zichzelf te snijden , te krabben, te bran-
den of te plukken om een eerder bestaande spanning of boosheid te verlichten. Het is niet de 
intentie zich van het leven te beroven . Opluchting en plezier volgen daarna. De aandrang ertoe 
ontstaat na elke frustratie , maar het vermogen weerstand te bieden en uitstel te verdragen blijft 
bestaan . Er bestaan perioden waarin dit gedrag niet meer voorkomt. 
Automutilatie kan op zichzelf voorkomen , maar is vaak onderdeel van de andere psychiatrische 
stoornis zoals een depersonalisatiestoornis of een borderline-persoonlijkheidsstoornis. Bij pati-
enten die automutilatief gedrag vertonen , is er dikwijls sprake van psychische traumatisering 
in de voorgeschiedenis . 

3 Ontwikkeling, beloop en gevolgen 

Drangstoornissen ontstaan vaak in de vroege adolescentie en lijken een symptoom van een 
slechte sociale ontwikkeling en aanpassing. Vele patiënten zijn immers sociaal geïsoleerde 
mensen. De drangstoornis kan zich blijven manifesteren tot op hoge leeftijd, zoals bij pedofilie 
en pathologisch liegen . Meestal verbleken deze stoornissen na het 5oe jaar. Er is sprake van een 
chronisch beloop . Een onomkeerbare genezing wordt nooit bereikt; meestal wordt de patiënt 
door de maatschappelijke problemen die hij zich op de hals heeft gehaald , na enige tijd meer of 
minder in toom gehouden . De recidiefkans bij de bekende gevallen is dan ook hoog. 
Aangezien de meeste patiënten met een drangstoornis hun daden als situatief bepaald zien , 
melden ze zich niet spontaan voor een behandeling . De behandelingen worden dan ook vaak 
toegepast met een justitiële maatregel als 'stok achter de deur ' . Hiermee wordt bedoeld dat 
forensisch-psychiatrische patiënten een veroordeling met celstraf krijgen opgelegd waarbij zij 
zich moeten houden aan een bepaalde voorwaarden , zoals een behandelverplichting en een 
alcoholverbod . Bij het niet naleven van die voorwaarden is er de mogelijkheid dat die patiënt 
alsnog zijn verdere straftijd in de gevangenis moet doorbrengen . 

4 Diagnostiek 

Het is moeilijk om tijdens een eerste diagnostisch onderzoek de symptomen van een drangstoor-
nis te herkennen . Over het algemeen zwijgt de patiënt hierover omdat hij zich ervoor schaamt, 
dan wel bang is om juridisch vervolgd te worden . De drang zelf geeft meestal geen aanleiding 
tot lijdensdruk en is daarom op zichzelf geen reden om erover te klagen . Drang zal de onder-
zoeker vaak in eerste instantie opvallen doordat de patiënt blijk geeft van een moeilijk moment 
in zijn verhaal door te hakkelen of zich te verspreken. Maar eerder zijn het contextuele aanwij-
zingen die de psychiater erop attent maken, zoals politiecontacten en boetes, zwerfneigingen , 
of wanneer een ouder slaapt of doucht met een kind van een niet meer adequate leeftijd . Verder 
hierop doorvragen is dan noodzakelijk , waarbij rekening gehouden moet worden met ontken-
nen of bagatelliseren . Andere contextuele factoren zijn een aanklacht door een slachtoffer of de 
partner. Bij verdachte verwondingen of afwijkingen behoort het tot een goed onderzoek hier-
over vragen te stellen en eventueel de patiënt met vermoedens of bevindingen te confronteren. 
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5 Differentiële diagnostiek 

Bij verschillende psychiatrische stoornissen treden drangmatige gedragingen op, maar deze 
behoren tot de manifestaties van de betreffende stoornis en worden niet onafhankelijk daarvan 
gediagnosticeerd. Voorbeelden hiervan zijn: boulimia nervosa, de eetbuistoornis en stoornissen 
in het gebruik van een middel. Verder zien we een drangstoornis (bijvoorbeeld automutilatie) 
als symptoom bij een aantal persoonlijkheidsstoornissen. 
Drangstoornissen moeten onderscheiden worden van de obsessieve-compulsieve stoornis 
(ocs). Het diagnostische onderscheid tussen drang en dwang vindt voornamelijk plaats door 
de anamnese van de inhoud en de vorm van gedachten en handelingen: een onderscheid is 
dat dwanghandelingen worden beleefd als niet-behorend tot de eigen belevingswereld (ego-
dystoon), vreemd en irrationeel derhalve , terwijl dranghandelingen deel uitmaken van de iden-
titeit (egosyntoon). Alleen wordt er bij die dranghandelingen de identiteit vaak geloochend, 
weggehouden of afgesplitst. Er wordt gedaan alsof er niets aan de hand is. Dwanggedachten 
zijn geassocieerd met angstgevoelens die verminderd worden door het uitvoeren van dwang-
handelingen. Dranggedachten daarentegen gaan gepaard met spanning of prikkelbaarheid, die 
overgaan in lustgevoelens en ontspanning na het uitvoeren van de dranghandeling. Bij de pati-
ent met obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen is de motivatie tot behandeling groter 
dan bij een lijder aan dranghandelingen, omdat de eerste last heeft van zijn stoornis. Bij de 
lijder aan dranghandelingen ontstaat motivatie tot behandeling vaak pas na contact met politie 
of justitie, of bij problemen in de relatie of op het werk. 
Ook moet drang van impulsiviteit worden onderscheiden . Een dranghandeling kan impulsief 
verlopen , maar kan ook langere tijd worden beheerst om 'opzettelijk en doelbewust' in daden 
te worden omgezet. De pleger kan genieten van zijn dranggedachten voordat hij die in hande-
lingen omzet: een zekere controle is vaak mogelijk. Bij impulsiviteit daarentegen bestaat geen 
tussenkomst van het denken (oftewel de rede en de innerlijke afweging) tussen de behoefte 
en de handeling om die te realiseren . Bij impulshandelingen ('kortsluitingsreacties'), zoals 
bij explosief agressief gedrag jegens anderen of zichzelf , is er daarom geen sprake van enige 
impulsbeheersing . In die zin is de terminologie misleidend , aangezien er bij de kleptomanie 
en de pyromanie , vermeld onder de stoornissen in de impulsbeheersing, meestal sprake is 
van een dranghandeling: er bestaat enige tijd (tevergeefs) verzet tegen de op zichzelf lustvolle 
handeling . 

6 Epidemiologie 

Over de prevalentie van de genoemde drangstoornissen valt weinig met zekerheid te zeggen. 
Vele ervan worden niet als zodanig geregistreerd in de geestelijke gezondheidszorgregisters. 
Eerder worden zij als een vergrijp afgehandeld , zoals kleptomanie en pyromanie. Minder dan 
5% van de winkeldiefstallen is gepleegd door een kleptomaan. Meer dan 20% van alle verdach-
ten van een ernstig delict met een psychiatrische stoornis betreft een pedoseksueel delict. Een 
groot aantal drangstoornissen blijft onbekend doordat de lijder aan die stoornis (of het slachtof-
fer!) dit liever verzwijgt , of omdat een behandeling volgt zonder verder maatschappelijk deviant 
gedrag . 
Opvallend is dat drangstoornissen zich altijd los van elkaar voordoen. Combinaties van 
drangstoornissen worden in de praktijk niet gezien . 



502 Deel Il Psychiatri sche stoorni ssen 

7 Etiopathogenese 

Bij drangstoornissen is er vaak sprake van een slechte sociale ontwikkeling en aanpassing . Wat 
de oorzaak is van deze slecht doorlopen ontwikkeling, is in de onderscheiden gevallen niet 
bekend . Er bestaan vermoedens over de betrokkenheid van serotonine en adrenaline (en hun 
precursors) bij drangstoornissen, vanwege de somberheid en matheid die opgeheven worden 
door een dranghandeling (en die vaak mede het motief ertoe zijn), en casuïstische mededelin-
gen dat ssR1's een goede behandelmogelijkheid kunnen vormen . Maar gecontroleerd onderzoek 
is tot op heden niet verricht. 
In psychodynamische zin, dat wil zeggen: in het krachtenspel van de menselijke geest , wordt 
een dranggedachte of -handeling veroorzaakt door een relatief te sterke impuls voor de zelf-
controle of doordat de zelfcontrole verminderd is onder invloed van een lichamelijke aandoe-
ning (zoals koorts) of een intoxicatie (bijvoorbeeld door alcohol of drugs). In het laatste geval 

Voorbeelden daarvan zijn de incestpleger die 
zegt zijn dochter te willen voorbereiden op het 
eerste seksuele contact met een vriendje , en de 
man met een periodiek explosieve stoornis die 
naar zijn zeggen een waas voor de ogen krijgt 
en daarna niet meer weet wat hij gedaan heeft. 

8 Behandeling 

8.1 Parafilieën 

kan die impulsdoorbraak plotseling , onverwacht en niet 
geïntendeerd plaatsvinden, terwijl er bij nader doorvra-
gen toch woede of intense verlangens aan ten grondslag 
liggen . Vaak wordt de seksuele of agressieve inhoud 
van de impuls gecamoufleerd door rationalisaties en 
verontschuldigingen achteraf. Maar de oorspronkelijke 
inhoud heeft dan al wel de erbij passende bevrediging 
gekregen. 

Er bestaat wisselend succes met verschillende medicamenteuze behandelingen zoals die met de 
libidoremmende LH- of testosteronantagonisten (zoals triptoreline, medroxyprogesteronacetaat 
en cyproteronacetaat) en de ssR1's. Maar hierbij wordt niet zozeer de parafilie behandeld als 
wel door remming van (de aanmaak van) testosteron de seksuele aandrang verminderd. Deze 
behandelingen zijn maatwerk vanwege de bijwerkingen en omdat zij langdurig moeten worden 
gebruikt. Zij worden daarom vooral in seksuologische of forensisch-psychiatrische poliklinie-
ken gegeven. Systematisch wetenschappelijk onderzoek naar effectiviteit en optimale tijdsduur 
is niet bekend , zodat er enige reserve moet worden behouden bij gemelde gunstige resultaten. 
Ook worden er redelijke resultaten gemeld van cognitiefgerichte (groeps)therapieën waarbij 
wordt geprobeerd het symptoomgedrag te voorkomen. Via het opstellen van het 'delictscena-
rio', een analyse van de opeenvolgende momenten die uiteindelijk hebben geleid tot het delict, 
wordt samen met therapeut en groepsleden een lijst opgesteld met te vermijden activiteiten en 
met alternatieven daarvoor. Aan de hand van zelfgemelde praktische ervaringen worden deze 
alternatieven met de groep geoefend . Een groot probleem blijven de vrijwillige deelname aan 
en de tijdsduur van deze behandeling. De behandelingen bij parafilieën worden meestal in 
opdracht van de rechtbank uitgevoerd als onderdeel van een strafrechtelijk vonnis. 

8.2 Stoornissen in de impulsbeheersing 
Er bestaat geen voorkeursbehandeling voor de impuls beheersingsstoornissen . De lust verbon-
den aan het uitvoeren ervan kan erg sterk zijn . Bovenal is het belangrijk om via een cognitieve 
gedragstherapie de patiënt te motiveren om zich in acht te nemen door hem het schadelijke van 
zijn handelingen duidelijk te maken , en hem alternatieven voor dat delictgedrag aan te leren. 
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Ondersteunende gesprekken , eventueel met behulp van impuls dempende medicatie, vooral 
uit de groep antipsychotica zoals quetiapine , en gerichte (huiswerk)opdrachten bieden moge-
lijkheden daartoe. De mogelijkheden en beperkingen van de patiënt, en de maatschappelijke 
consequenties van de dranghandeling zijn hierin bepalend . Wanneer deze dranghandelingen 
hebben geleid tot een gerechtelijke interventie , is het ook mogelijk de behandeling te doen 
onder de genoemde justitiële voorwaarden. 
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Samenvatting 
- Kernsymptomen van de stoornissen in het gebruik van een middel en de gokstoornis zijn psychi-

sche afhankelijkheid (hunkering}, het verlies van controle (over gebruik , gokken) en de lichame -
lijke, psychische en sociale gevolgen . 

- Je onderscheidt de volgende middelgerelateerde stoornissen en verslavingsstoornissen: 
- stoornissen in het gebruik van een middel; 
- gokstoornis; 
- stoornissen door een middel / medicatie . 

- Je onderscheidt de volgende stoornissen door een middel / medicatie: 
- intoxicatie door een middel/medicatie ; 
- onttrekkingssyndroom van een middel/medicatie ; 
- psychiatrische stoornissen door een middel/medicatie. 

- Lichamelijke afhankelijkheid (tolerantie , onttrekkingssymptomen) is geen noodzakelijke voor-
waarde voor de classificatie stoornis in het gebruik van een middel. 

- De DSM-5 onderscheidt verschillende ernstgraden van stoornissen in het gebruik: licht, matig, 
ernstig. 

- Het natuurlijke beloop bij mensen in de algemene bevolking met een stoornis in het gebruik van 
alcohol of cannabis is tamelijk gunstig, met een grote kans op spontaan herstel binnen 1-3 jaar. Bij 
mensen die zich met een ernstige en langdurige verslaving bij de hulpverlening melden is er ech-
ter meestal sprake van een chronisch, intermitterend beloop. Dit beloop kan wel in gunstige zin 
beïnvloed worden door behandeling. 

- Stoornissen in het gebruik van een middel kunnen worden opgespoord met behulp van zelfin-
vulvragenlijsten, lichamelijk onderzoek en laboratoriumonderzoek. De uiteindelijke classificatie 
stoornis in het gebruik van een middel wordt vastgesteld aan de hand van psychiatrische diagnos-
tiek . 

- Diagnostiek is niet eenvoudig bij patiënten die niet open zijn over het gebruik van middelen en bij 
wie somatische en psychiatrische complicaties van het middelengebruik de diagnostiek complice-
ren. Artsen missen de diagnose (mede daardoor) vaak. 

- Stoornissen in het gebruik van een middel komen zowel in de eerste lijn als in het algemeen zie-
kenhuis en de ggz veelvuldig voor. 

- In de algemene bevolking zijn de stoornissen in het gebruik van tabak, alcohol en benzodiazepi-
nen het meest prevalent. 

- De etiopathogenese van stoornissen in het gebruik van een middel en gokstoornissen wordt 
bepaald door een complexe interactie tussen sociale, psychische en neurobiologische processen. 
Belangrijke elementen zijn hierbij: 
- verstoring in de neurobiologische systemen gericht op motivatie en zelfcontrole staan centraal; 
- persoonlijkheidstrekken (impulsiviteit) en psychiatrische comorbiditeit; 
- beschikbaarheid van middelen, gebruiksculturen tijdens opvoedingssituaties, en sociaal-econo-

mische status. 
- De behandeling van stoornissen in het gebruik van een middel en gokstoornissen moet gericht 

worden naar het behandeldoel: crisisinterventie, genezing, zorg en palliatie. 
- Motivatie tot verandering is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van patiënt en behan-

delaar en kan het best worden bewerkstelligd met behulp van motiverende gespreksvoering. 
- Stoornissen in het gebruik van een middel en gokstoornissen zijn behandelbare aandoeningen. 

Met farmacologische, psychosociale en gecombineerde interventies worden goede resultaten 
bereikt. 

- Patiënten die zich in de huisartsenpraktijk melden met kort bestaande problemen met het gebruik 
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van middelen, kunnen geholpen worden met een kortdurende psychosociale interventies. 
- Effectieve farmacotherapie is beschikbaar voor de behandeling van stoornissen in het gebruik 

van tabak (nicotinevervangers, bupropion, varenicline), alcohol (disulfiram , naltrexon , nalme-
feen, acamprosaat, topi ra maat), heroïne (naltrexon) en voor de zorg ten behoeve van chronisch 
heroïneverslaafden (methadon, buprenorfine, heroïne). 

- Er zijn nog geen bewezen effectieve farmacologische interventies voor de behandeling van canna-
bis- en cocaïneverslaafden. 

- Bij een gokstoornis zijn naltrexon en nalmefeen de eerste keuze. 
- Effectieve psychosociale interventies zijn beschikbaar voor alle typen verslaving. Het gaat daarbij 

vooral om cognitieve gedragstherapie met of zonder contingentiemanagement en gedragsthera-
pie in combinatie met medicatie en/of sociale interventies . 

Inleiding 

Dit hoofdstuk behandelt de stoornissen in het gebruik van middelen en de gokstoornis. We 
behandelen ook stoornissen 'door' het gebruik van een middel: intoxicaties en onttrekkings-
syndromen . 
Door de tijd is er wisselend gedacht over de oorzaken en de belangrijkste symptomen van deze 
frequent voorkomende, vaak ernstige aandoeningen. Dit vertaalt zich in de veranderende cri-
teria voor deze stoornissen in de classificatiesystemen . Momenteel wordt , meestal impliciet, 
een biopsychosociaal model gehanteerd. Toch lijken de neurobiologische aspecten binnen dit 
model steeds dominanter te worden en spreek je steeds vaker over verslaving als een hersen-
ziekte, die zich ontwikkelt vanuit een complexe interactie tussen genetisch bepaalde neurobio -
logische kwetsbaarheden en (ongunstige) omgevingskenmerken . 

Kader 21.1 Classificatie van de middelgerelateerde en verslavingsstoornissen (naar de DSM-5) 
- Stoornis in het gebruik van een middel 
- Gokstoornis 
- Stoornissen door een middel/medicatie : 

- intoxicatie door een middel/medicatie; 
- onttrekkingssyndroom van een middel/medicatie ; 
- andere psychiatrische stoornis door een middel / medicatie (psychosepectrumstoornissen, stem-

mingsstoornissen, angststoornissen, obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen , slaap-
stoornissen, seksuele disfuncties , delirium en neurocognitieve stoornissen) . 

Zie voor de 'ande re psychiatrische stoornissen door een middel/medicatie' de hoofdstukken over de betreffende 

psychiatrische stoornissen. 

2 Syndromen 

2.1 Stoornissen in het gebruik van een middel 
De definitie van een stoornis in het gebruik van middelen is niet altijd eenduidig. Volgens som-
migen is elk gebruik van middelen al een probleem . Voor anderen gaat het vooral om de mate 
van gebruik en de context waarin het gebruik plaatsvindt. In dit verband worden termen als 
'recreatief gebruik', 'gematigd gebruik ' en 'sociaal gebruik ' gehanteerd. Een probleem met deze 
definities is dat wat in het ene land acceptabel is, in een ander land als zeer afwijkend wordt 
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gezien. De Britse artsenorganisatie houdt voor gematigd gebruik van alcohol bijvoorbeeld een 
maximum aan van gemiddeld 14 glazen alcoholhoudende drank per week bij vrouwen en een 

-----------------......., maximum van gemiddeld 21 glazen per week bij man-
De norm voor gematigd alcoholgebruik voor 
gezonde vrouwen: is maximaal 14 eenheden 
per week, voor mannen maximaal 2 1 eenheden 
per week. Een standaardeenheid bevat 10 gram 
alcohol. 

nen . Voor de meeste andere psychoactieve stoffen zijn 
dergelijke normen (nog) niet beschikbaar, ondanks het 
feit dat de nodige kennis bestaat over de relatie tussen 
de mate van gebruik en de gezondheidsrisico 's. Tot slot 
blijkt de relatie tussen het gebruik en de kans op contro-
leverlies en verslaving niet alleen af te hangen van het 

gemiddelde gebruik , maar ook van de wijze van gebruik, waarbij drinken en slikken in principe 
minder verslavend zijn dan roken of spuiten: hoe sneller een stof in de hersenen komt , hoe 
groter het risico op controleverlies . 
Bij de classificatie stoornis in het gebruik van middelen gaat het in principe om een combinatie 
van psychische afhankelijkheid (hunkering , zoekgedrag) , controleverlies (vaker of meer dan 
gepland gebruik van middelen, niet kunnen stoppen met gebruik ondanks negatieve gevolgen), 
lichamelijke afhankelijkheid (hunkering , tolerantie , onttrekkingssymptomen) , en lichamelijke, 
psychische en/of sociale gevolgen van het gebruik. Binnen de neurowetenschappelijke definitie 
wordt psychische afhankelijkheid gezien als het kernkenmerk dat ten grondslag lijkt te liggen 
aan het verlies van controle over het gebruik. Iemand kan dus een stoornis in het gebruik van 
middelen hebben zonder de aanwezigheid van lichamelijke afhankelijkheid. 

Kader 21.2 Criteria voor de stoornis in het gebruik van een middel~' (naar de DSM-5) 
A Een problematisch patroon van gebruik van het middel dat leidt tot klinisch signific ante beperkin-

gen of lijdensdruk, zoals blijkt uit twee of meer van de volgende kenmerken , die binnen een periode 
van een jaar optreden. 

Het middel wordt vaak gebruikt in grotere hoeveelheden of langduriger dan de bedoeling was. 
2 Er is een persisterende wens of er zijn vergeefse pog ingen om het gebruik van het middel in de 

hand te houden . 
3 Veel tijd wordt besteed aan activiteiten die nodig zijn om aan het middel te komen , het middel 

te gebruiken, of te herstellen van de effecten ervan. 
4 Hunkering, of een sterke drang tot gebruik van het middel. 
5 Recidiverend gebruik van het middel, met als gevolg dat de belangrijkste rolverplichingen niet 

worden nagekomen op het werk, op school of thuis. 
6 Aanhoudend gebruik van het middel ondanks persisterende of recidiverende sociale of interper-

soonlijke problemen , veroorzaakt of verergerd door de effecten van het middel. 
7 Belangrijke sociale , beroepsmatige of vrijetijdsactiviteiten zijn opgegeven of verminderd van-

wege het gebruik van het middel. 
8 Recidiverend gebruik van het middel in situaties waar dit fysiek gevaar oplevert. 
9 Het gebruik van het middel wordt gecont inueerd ondanks de wetenschap dat er een persiste-

rend of recidiverend lichamelijk of psychisch probleem is dat waarschijnlijk is veroorzaakt of 
verergerd door het gebruik van het middel. 

10 Tolerantie, zoals gedefinieerd door een van de volgende kenmerken . 
a Behoefte aan een duidelijk toegenomen hoeveelheid van het middel om een intoxicatie of het 

gewenste effect te bereiken . 
b Een duidelijk verminderd effect bij voortgezet gebruik van dezelfde hoeveelheid van het mid-

del. 
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11 O ntt rekki ngssymp tomen, zoa ls blij kt uit min stens een van de vo lgende kenm erken. 
a Het kenmerkende ontt rekkingsynd roo m van het mi ddel. 
b Het midd el (of een verwan te stof ) wo rdt gebruikt om de onttr ekkingssy mptomen te verli chten 

of te voorko men. 

'' Daar waar staat 'middel' het specifieke middel invoegen (alcohol, cannabis, enzovoort) 

2.2 Gokstoornis 

Kader 21 .3 Criteria voor de gokstoornis (naar de DSM-5) 
A Persisterend en recidiveren d pro blematisch gokgedrag, zoals blijkt uit vier of meer van de volgende 

kenmerken, die binnen een periode va een jaar optreden . 
Moet met steeds meer geld gokken om de gewenst mate van opwinding te bereiken. 

2 Is rusteloos en prikkelbaar bij pogingen tot minderen of stoppen met gokken. 
3 Heeft herhaald onsuccesvol Ie pogingen gedaan tot stoppen, minderen of beheersen van het 

gokken. 
4 Is vaak gepreoccupeerd met gokken (bijvoorbeeld persisterende gedachten en levendige herin-

neringen aan eerdere gokervaringen, verhindering of planning van de volgende keer, en manie-
ren om aan geld te komen om ermee te gokken). 

5 Gokt vaak bij onlustgevoelens (bijvoorbeeld hulpeloosheid, schuldgevoel, zorgen, somberheid). 
6 Komt vaak, na geld verloren te hebben bij het gokken , de volgende dag terug om het verlies 

terug te winnen. 
7 Liegt om de ernst van het gokgedrag te verhullen. 
8 Heeft een belangrijke relatie, het werk of de eigen opleiding of carrière in gevaar gebracht of 

verloren door het gokken. 
9 Heeft geld van anderen nodig om de uitzichtloze financiële problemen door het gokken te ver-

lichten . 

2.3 Stoornissen door het gebruik van een middel/medicatie 
Onttrekkings- en intoxicatiesymptomen komen frequent voor en zijn vaak aanleiding voor 
medische contacten en behandeling (onder andere in spoeddiensten van 
algemene ziekenhuizen). Tabel 2r.r geeft een overzicht van de meest voor-
komende onttrekkings- en intoxicatiesymptomen. De klinische vuistregel 
die hierbij gehanteerd kan worden , is dat bij de meeste producten intoxi-
catie en onttrekking de symptomen elkaars spiegelbeeld zijn (bijvoorbeeld 
sedatie versus agitatie bij benzodiazepinen). 

Er sterven jaarlijks 
veel meer mensen 
door intoxicatie door 
paracetamol dan door 
xtc. 
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Tabel 21 .1 Onttrekkings- en intoxicatiesymptomen van de frequentst gebruikte psychoactieve 
middelen bij middelgerelateerde en verslavingsstoornissen 

Middel Onttrekking Intoxicatie 
Tabak 

Alcohol 

Dysforie , somberheid, slapeloosheid, 

prikkelbaarheid , angst, concentratieklachten, 

rusteloosheid, bradycardie, hyperorexie 

(verhoogde eetlust) 

Tachycardie, transpireren, tremor, 

slapeloosheid, mi sselijkheid, braken, angst, 

epileptisch insult , delirium 

Benzodiazepinen Zie alcohol 
GHB Zie alcohol 

Cannabis Mi sselijkheid, malaise, hoofdpijn 

Ecstasy of 

amfetamine 

Cocaïne 

Heroïne 

Somberheid 

Dysforie , angst, vermoeidheid, 

levendige onaangename dromen, 

prikkelbaarheid , slapeloosheid 

Prikkelbaarheid, dysforie , koorts, 

misselijkheid , braken, spierpi jn, tranenvloed , 

loopneus, kippenvel , wijde pup illen, diarree, 

geeuwen, slapeloosheid, tachycardie 

GHB: gammahydroxyboterzuur 

3 Ontwikkeling , beloop en gevolgen 

Misse lijkheid, speekselvloed, buikpijn, 

diarree, hoofdpijn, duizeligheid 

Dysarthrie , coördinatiestoornissen, onzekere 

gang, nystagmus , ongepast gedrag, 

hypotenaciteit (= verminderd vasthouden) 

van de aandacht, stup or, coma 

Zie alcohol 
Zie alcohol 

Conjunctivale roodheid, hyperorexie 

(verhoogde eetlust), droge mond, 
tachycardie , verhoogde perceptie , psychose, 

angst , dissociatie 

Tachycardie, grote pupillen, bruxisme, droge 
mond , meer praten , helder en alert, minder 

snel moe, psychose 

Tachycardie, pijn op de borst, hypertensie , 

hyperthermie, wijde pupillen, spierzwakte, 

misselijkheid, braken, epileptisch 
insult, verwardheid, euforie, verhoogd 

zelfgevoel, angst, achterdocht, agressie, 

psychomotorische agitatie 

Onduidelijke spraak, bradycardie , 

nauwe pupillen , verhoging pijndrempel , 

hypotenaciteit (verminderd vasthouden) 

van de aandacht, slaperigheid, sufheid, 

ademhalingsdepressie, coma 

Voor de meeste volwassenen met een verslavingsprobleem beginnen de eerste symptomen 
in de adolescentie . Over het natuurlijke beloop van stoornissen in het gebruik van middelen 
is alleen bij tabak , alcohol, cannabis en heroïne het nodige bekend. Verslaving aan tabak is 
een zeer hardnekkige aandoening met slechts een geringe kans op spontaan herstel. Van alle 
stoppogingen op eigen initiatief en zonder professionele ondersteuning is na een jaar meestal 

Van de vroegt ijdige dood van mensen die lijden 
aan een ernstige psychiatrische aandoening , is 
50% te wijten aan aandoeningen die gerelateerd 
zijn aan roken. 

minder dan 5% nog succesvol. Herhaalde pogingen 
resulteren wel in een kleine toename van het percentage 
langdurige abstinentie , maar de meeste rokers blijven 
langdurig afhankelijk: zelfs als mensen ernstige cardio-
vasculaire oflongproblemen hebben ten gevolge van het 
roken. 
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Het natuurlijke beloop van verslaving aan r 
alcohol en cannabis is aanzienlijk gunstiger . Het natuurlijke beloop van verslaving aan 
Van de mensen in de algemene bevolking met alcohol en cannabis in de algemene bevolking 

is aanzienlijk gunstiger dan dat van verslaving een stoornis in het gebruik van alcohol voldoet 
aan tabak. 

na een jaar nog slechts 33% aan de oorspronke- "------------------~ 
lijke classificatie, terwijl de kans op terugval in 
de daaropvolgende jaren maar klein is: 6% na 5 jaar, 9% na 10 jaar en 12% na 20 jaar. 
Het natuurlijke beloop van heroïneverslaving werd aanvankelijk nogal optimistisch ingeschat. 
Er werd verondersteld dat de meeste mensen zonder behandeling over deze verslaving heen 
zouden groeien (maturing out). Maar het natuurlijke beloop van een verslaving aan opiaten 
verloopt vaak ongunstig , met een kleine kans (< 20%) op stabiele abstinentie en een grote kans 
op een vroegtijdige dood door overdosering , geweld, infecties en de gevolgen van bijkomend 
alcoholgebruik en roken . 
Over het natuurlijk verloop van de gokstoornis en de stoornis in het gebruik van cocaïne is nog 
maar weinig bekend. Bevolkingsonderzoek toont spontaan herstel bij ongeveer een derde van 
de mensen met pathologisch gokken . 
Volgens sommige deskundigen zou het bij de cocaïneverslaving over een tijdelijke aandoening 
(self-limiting disease) gaan , maar recente ontwikkelingen stellen daar de nodige vraagtekens bij. 
Ook hier lijkt het beloop mede afhankelijk van de gelijktijdige aanwezigheid van stoornissen in 
het gebruik van andere middelen en van bijkomende psychiatrische pathologie. 
Het is belangrijk om hier op te merken dat er, naast de hier genoemde middelen , jaarlijks onge-
veer tachtig nieuwe drugs op de markt komen , waarvan de (medische) gevolgen vaak nauwelijks 
bekend zijn. Het gebruik van deze nieuwe middelen binnen de algemene bevolking is zeer 
beperkt (vaak alleen binnen het clubcircuit) . Er zijn soms complexe laboratoriumanalyses nodig 
voor de herkenning en de daaropvolgende behandeling . 

4 Diagnostiek 

Het vaststellen van een stoornis in het gebruik van middelen is niet altijd gemakk elijk. Het gaat 
om afwijkingen van de normaliteit die vaak geleidelijk ontstaan en het is niet altijd duidelijk 
wanneer de grens tussen normaliteit en stoornis wordt overschreden. Bovendien is er bij de 
patiënt en soms bij de omgeving de neiging om problemen die samenhangen met het (over-
matige) gebruik van middelen of gokken te ontkennen. Een leven met gebruik kan , ondanks de 
problemen , nog lang aantrekkelijker lijken dan een leven zonder het middel. Gebruik wordt niet 
zelden gezien als oplossing voor en niet als oorzaak van de proble- r---------
men . Tot slot blijft er een belangrijke stigmatisering. De verslaafde 
wordt nog al te vaak gezien als zwak of slecht , wat leidt tot vrees voor 
veroordeling door de omgeving . 

\.. 

Is verslavi ng een ui t ing 
van zwakke w il? 

Door dit alles duurt het vaak lang voordat mensen inzien dat hun problemen te maken hebben 
met hun gebruik en ze hulp zoeken . Gemiddeld duurt het acht tot tien jaar voordat mensen met 
een stoornis in het gebruik van middelen zich melden bij de hulpverlening . Hierdoor hebben 
zij vaak veel schade opgelopen waardoor de kans op volledig herstel aanzienlijk vermindert. 
Er zijn verschillende screeningsinstrumenten beschikbaar voor het opsporen van stoornissen 
in het gebruik. Het betreft hier korte , snel af te nemen vragenlijstjes bedoeld voor de algemene 
praktijk. De bekendste zijn: 
- Cut down , Annoyed , Guilty, Eye-opener Substance Abuse Screening Tool (cAGE Substanc e 

Abuse Screening Tool); 
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Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) (zie ook de Multidisciplinaire richtlijn Stoor-
nissen in het gebruik van alcohol: www.ggzrichtlijnen .nl); 
Derived Alcohol Use Disorders Identification Test (AuoIT-c) voor alcoholprobl emen; 
Drug Abuse Screening Test (oAsT) voor drugproblemen ; 
Fagerström Test for Nicotine Dependence (FTND) voor tabaksverslaving (http :/ /ndri.curtin . 
edu .au/btitp/documents / Fagerstrom _test.pdf) . 

Bij het vaststellen van (actueel) druggebruik en de lichamelijke gevolgen van langdurig overma -
tig gebruik kunnen lichamelijk onderzo ek en laboratoriumtest en soms indicati es bieden. Ener-
zijds kan men hierm ee de producten zelf opsporen (en hun metabolieten) met verschillende 
laboratoriumtechni eken en verschillende weefsels (urine , haar , bloed). Anderzijds kun je hier -
mee bepaalde afwijkingen in bloedwaarden nagaan die enig szins (maar zeker niet uitsluit end) 
specifiek zijn voor de gevolgen van alcoholgebruik (tabel 21.2 ) . 

Tabel 21.2 Ind icatoren voor stoornissen in het gebru ik van een middel 

Onderzoek Indicator Aantoonbaar Gebruikt middel 
gedurende 

Lichamelijk 
onderzoek 

Laboratorium-
onderzoek 

Bloeddruk gestegen 
Erythema palmare 
Perifere neuropathie 
Hepato splenomegalie 
Schade aan neu stu ssenschot 

Steekplaatsten en littekens op de huid 
Symptom en hiv-besmetting 
Longfunctie stoorn issen (COPD) 
Pupillen nauw 
Pupillen wijd 
Sclerae rood 
Uitadem ings lucht 
Speeksel 

Urine 

Haar 

Bloed M CV gestegen 
ASAT, ALAT, gamm a-CT 

gesteg en 
CDT gestegen 

uren tot dag 
uren tot dag 

dagen 

weken tot 
maanden 

Alcohol, tabak, cocaïne 
Alcohol 
Alcohol 
Alcohol 
Cocaïne 
Intraveneu s druggebruik 
Intraveneu s druggebruik 
Tabak/cocaïne/ heroïne roken 
Heroïne (intoxicatie) 
Cocaïne, amfet amine (intoxicat ie) 

Cannabi s 
Alcohol, tabak 
Alcohol, tabak, cannabis, ecstasy, 

cocaïne, heroïne 
Alcohol, cannabis, ecs tacy, 
cocaïne, heroïne, benzodiazepinen, 

am fetami nen 
Cannabis, ecstasy, cocaïne, heroïne , 

benzodiazepinen, alcohol 
Alcohol 
Alcohol 

Alcohol 

ALAT: alanineaminot ransferase; ASAT: aspartaataminotransferase; CDT: carbohydrate-deficien t transferrin 
(koolhydraatdeficiënt transferr ine); COPD: chronic obstructive pulmona ry disease; hiv: humaan 
immunodeficiëntievirus; MCV: mea n corpuscular volume 
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Maar geen van deze laboratoriumafwijkingen is specifiek voor een bepaalde stoornis in het 
gebruik van middelen. Ze vormen indicaties die kunnen bijdragen tot de diagnostiek, maar de 
uiteindelijke classificatie 'stoornis in het gebruik van een middel ' kan uitsluitend toegekend 
worden op grond van het gesprek met de patiënt. Informatie uit de omgeving van de patiënt 
(heteroanamnese) is daarbij vaak onontbeerlijk. 
Tot slot kun je ook gebruikmaken van uitgebreidere semigestructureerde interviews die een 
beeld geven van de ernst en de uitwerking op de verschillende levensterreinen en die een opvol-
ging doorheen de tijd hiervan toelaten. In het Nederlands zijn beschikbaar : 
- EuropeASI (http:/ /www.tijdschriftvoorpsychiatrie .nl/measuringinstruments); 
- MATE (www.mateinfo.eu). 

5 Differentiële diagnostiek 

De differentiële diagnostiek bij coöperatieve patiënten is vaak eenvoudig . Dat wordt moeilijker 
bij patiënten die om welke reden dan ook het problematische gebruik van middelen of gokge-
drag verzwijgen, bijvoorbeeld omdat ze bang zijn hun baan kwijt te raken . Een open, respect-
volle en vertrouwelijke benadering kan daarbij van groot nut zijn . Het klinische beeld kan wor-
den gecompliceerd door symptomen van intoxicatie of onttrekking, waarbij het delirium, een 
psychose, een stemmingsstoornis , een angststoornis , seksuele disfuncties, of slaapstoornissen 
kunnen voorkomen . 
De meeste patiënten met een ernstige stoornis in het 
gebruik van middelen hebben gelijktijdig ook andere 
psychiatrische stoornissen (comorbiditeit), los van de 
intoxicatie- en onttrekkingssyndromen. Diagnostiek 
is hier extra gecompliceerd omdat de symptomen van 

Comorbiditeit met andere psychiatrische 
aandoening is de regel bij patiënten in 
behandeling voor verslavingsproblemen . 

de psychiatrische aandoening vaak lijken op die van onttrekking of intoxicatie. Vaak is het bij 
comorbiditeit moeilijk vast te stellen welke stoornis het eerst aanwezig was en of er sprake is 
van een causale relatie tussen de verschillende stoornissen . Een langere periode van abstinentie 
(verschillende weken) kan vaak duidelijkheid verschaffen. Er zijn namelijk in de eerste periode 
van abstinentie nog heel wat psychische klachten die onderdeel zijn van de onttrekking en 
spontaan verdwijnen na een viertal weken. Het is dus beter die periode te wachten vooraleer 
een classificatie van niet-middelgerelateerde depressieve stoornis of angststoornis te overwegen 
en behandeling in te stellen. 
Daarnaast moet er bij psychiatrische comorbiditeit gevraagd worden naar het in de familie voor-
komen van stoornissen in het gebruik van middelen en andere psychiatrische stoornissen , en 
naar de effectiviteit van eerdere behandelingen 
van eventuele comorbide stoornissen . Een begin 
van de psychiatrische stoornis voorafgaand aan 
het begin van de stoornis in het gebruik van het 
middel en het in de familie voorkomen van de 
stoornis pleiten in deze gevallen voor een pri-
maire rol van de psychiatrische stoornis. Soms 
is de stoornis in het gebruik van middelen een 
direct gevolg van deze primaire psychiatrisch e 
stoornis. 

Dit wil niet zeggen dat na het effectief 
behandelen van de primaire stoornis ook 
de stoornis in het gebruik van middelen 
automatisch voorbij is. In veel gevallen zal deze 
een autonoom beloop hebben en moeten beide 
stoornissen tegelijkertijd en in samenhang 
behandeld worden . 
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6 Epidemiologie 

Stoornissen in het gebruik van middelen behoren tot de meest voorkomende psychiatrische 
aandoeningen en zijn verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de morbiditeit , het ziekte-
verzuim en de mortaliteit van de bevolking . In Europa en de Verenigde Staten nemen stoornis-
sen in het gebruik van alcohol (levens- en jaarprevalentie in de bevolking respectievelijk 13% en 
4 %) bijvoorbeeld de 5e plaats in als het gaat om het verlies van het aantal - voor levenskwaliteit 
gecorrigeerde - levensjaren , daarbij in Europa slechts voorafgegaan door ischemische hart-
ziekten , cerebrovasculaire aandoeningen , de depressieve stoornis en dementie. Tegelijkertijd is 
roken (levensprevalentie in de bevolking 22%) de belangrijkste oorzaak van voortijdige sterfte. 
In 2001 was roken verantwoordelijk voor ongeveer 14% van alle sterfgevallen . Opvallend blijft 
hier het geslachtsverschil. Zo was roken in 2012 verantwoordelijk voor 22% van de sterfgeval-
len bij mannen en voor 6% bij de vrouwen . Maar de laatste jaren is er een dalende trend in het 
roken bij mannen , maar helaas een licht stijgende trend bij vrouwen . 
Het aantal verslaafden aan illegale middelen (drugs) (levensprevalentie in de bevolking 6%) en 
de gevolgen ervan voor de gezondheidstoestand is veel kleiner dan het aantal verslaafden aan 
alcohol en tabak. Dit neemt niet weg dat het individuele lijden van patiënten met drugsversla-
ving groot is en de maatschappelijke overlast - mede ten gevolge van de illegale status van deze 
middelen - aanzienlijk. Een gokstoornis komt in de bevolking voor bij o,6% van de volwas-
senen . Slechts een zeer beperkt deel van hen is in behandeling . Binnen de gezondheidszorg 
worden huisartsen vooral geconfronteerd met stoornissen in het gebruik van alcohol, tabak en 
benzodiazepinen. Ongeveer 10% van de mensen die de huisarts bezoeken , heeft een stoornis 
in het gebruik van alcohol. 
Opvallend is het gebrek aan gegevens over het vóórkomen van verslaving in de tweedelijnsge-
zondheidszorg , vooral algemene ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg . Naar schat-
ting is er bij ambulante en klinisch opgenomen patiënten in de geestelijke gezondheidszorg 
in respectievelijk 12% en 19% van de gevallen sprake van een klinisch relevante stoornis in het 
gebruik van alcohol. Bij 30% van de patiënten op een psychiatrische afdeling van een algemeen 
ziekenhuis en bij 26% van patiënten opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis is sprake van 
een stoornis in het gebruik van alcohol en/of drugs. 
Uit onderzoek blijkt dat zowel huisartsen en somatisch specialisten zoals psychiaters de aan-

Alleen voor heroïneverslaafden is het 
behandelbereik van de huidige zorg toereikend. 

wezigheid van een stoornis in het gebruik van een mid-
del slechts tot 30% van de gevallen vaststellen , en dat 
minimaal 70% van de patiënten dus verstoken blijft van 
adequate behandeling. Een uitzondering wordt hierbij 

gevormd door de heroïneverslaafden : van hen is 70% in contact met verslavingszorg en wordt 
daar meestal adequaat en vaak ook met succes behandeld. 

7 Etiopathogenese 

Het ontstaan en het beloop van middelgerelateerde stoornissen en verslaving worden aange-
stuurd door een complexe interactie tussen neurobiologische , psychologische en sociale corre-
laten. 

7.1 Neurobiologische correlaten 
Verslaving wordt gezien als een progressieve stoornis , waarbij door de ontwikkeling heen ver-
schillende hersensystemen worden verstoord in hun normale functionaliteit. Hierbij staan 
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afwijkingen in (minstens) twee belangrijke structurele en functiedomeinen voorop . 
Het eerste functiedomein zijn de progressieve veranderingen die zich voordoen in de her-
sensystemen die betrokken zijn bij het beloningsgerichte gedrag . Bij dit 'motivatiesysteem ' zijn 
betrokken: 
- het geheugen en conditionering (hippocampus, amygdala); 
- de aandrift (orbitofrontale cortex: OFc); 
- beloningssystemen: 

- de nucleus accumbens (Nee); 
- de globus pallidus ventralis (ventral pallidum : vr); 
- het ventrale tegmentale gebied (ventral tegmental area: VTA). 

Het tweede functiedomein vormen de verstoringen van de cognitieve-zelfregulatiesystemen 
waardoor het overactieve op beloning gerichte systeem onvoldoende onder controle kan worden 
gehouden (prefrontale cortex, anterieure cingulaire cortex). 
Verstoringen in een of beide functiedomeinen kunnen zowel premorbide aanwezig zijn (dan 
zijn ze een risicofactor voor het ontwikkelen van verslaving) als ontstaan door het langdurige 
gebruik van middelen (dan zorgen ze voor continuering van het verslavingsgedrag) . Het is deze 
combinatie van een overactief motivatiesysteem en een deficiënt cognitieve-controlesysteem 
dat uiteindelijk leidt tot ongecontroleerd, overmatig gebruik en frequente terugval ondanks de 
negatieve consequenties op langere termijn . 

7.2 Psychologische correlaten 
Tweelingonderzoek heeft duidelijk gemaakt dat voor het experimenteren met het gebruik van 
middelen de risicofactoren vooral sociaal van aard zijn (peer-omgeving en gebruikscultuur 
thuis) en psychologisch (temperamentdimensies) . Wat dit laatste betreft toont longitudinaal 
onderzoek het belang van impulsiviteit , waarbij hoogimpulsieve kinderen een verhoogd risico 
hebben om vroeg met middelen te starten. 
Bij het ontstaan en het voortduren van de stoornissen in het gebruik van deze middelen daaren-
tegen blijken de belangrijke risicofactoren en causale processen juist sterk genetisch bepaald te 
zijn . Daarbij kan niet worden uitgesloten dat de genetische kwetsbaarheid slechts tot uitdruk-
king komt als er sprake is van een interactie met negatieve sociale omstandigheden , zoals vroeg-
kinderlijk misbruik, gemakkelijke beschikbaarheid van de middelen , en gebruik van middelen 
door leeftijdsgenoten . 

7.3 Sociale correlaten 
Ook sociale factoren zijn van belang bij het ont-
staan van verslavingsgedrag. Belangrijke risi-
cofactoren voor (de start van) het gebruik van 

Opgroeien en leven in sociaal-economische 
kansarmoede is een risicofactor voor verslaving. 

middelen zijn natuurlijk de beschikbaarheid en de maatschappelijke status van het middel, 
de heersende jeugdcultuur , en het gebruik van middelen door ouders en/of leeftijdsgenoten . 
Tot slot is er een duidelijke associatie met sociaal-economische status. Opgroeien en leven in 
armoede verhoogt het risico op zowel gebruik van als verslaving aan illegale drugs. Opvallend is 
dat voor alcohol deze relatie minder eenduidig is . 
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8 Behandeling 

8.1 Inleiding 

Preventie 
Universele preventie kan plaatsvinden in de maatschappij, op scholen of met ouders . De inter-
venties hebben als doel: kennis over genotmiddelen vergroten, het eerste gebruik van deze mid-
delen uitstellen , het gebruik van deze middelen verminderen , of voorkomen dat een stoornis 
in het gebruik van deze middelen ontstaat. Uit onderzoek komt naar voren dat veel interventies 
een redelijk groot effect hebben op kennis vergroten , maar dat de effecten op uitstel en vermin-
dering van het gebruik aanzienlijk kleiner of in veel gevallen zelfs afwezig zijn . Selectieve en 
geïndiceerde preventie heeft waarschijnlijk meer effect. Bij selectieve interventies kan gedacht 
worden aan psycho-educatie bij kinderen van verslaafde ouders en aan psychotherapeutische 
en/of medicamenteuze (methylfenidaat) interventies bij jonge kinderen met een aandachts-
deficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (ADHD). Bij geïndiceerde preventie kan gedacht worden aan 
e-healthinterventies bij jongeren die te veel drinken, of aan minimale interventies door huis-
artsen bij patiënten die overmatig gebruiken maar nog niet voldoen aan de criteria van een 
stoornis in het gebruik van een middel (alcohol, benzodiazepinen) . 

Belang van behandeling 
In tegenstelling tot het beloop van stoornissen in het gebruik van middelen bij mensen in de 
algemene bevolking gaat het bij patiënten die zich melden bij de hulpverlening vaak om men-
sen met een chronisch intermitterende aandoening en veelal een slechte prognose als er niet 
adequaat behandeld wordt. De meeste patiënten hebben meervoudige problemen (comorbidi-
teit met psychiatrische stoornissen ; cognitieve-functiebeperkingen; gebrekkige sociale omkade-
ring en ondersteuning) waardoor het risico op terugval in middelgebruik groot is. Behandeling 
heeft vrijwel altijd een gunstig effect op deze prognose , maar ook dan is de toekomst niet altijd 
rooskleurig . Vaak zijn meerdere behandelingen nodig voor een stabiel behandelresultaat en 
moet genezing als doel van de behandeling worden vervangen door zorg met als doel een betere 
kwaliteit van leven, ondanks het gebruik van (legale, meestal voorgeschreven) verslavende mid-
delen. Maar behandeling is bijna altijd de moeite waard : het redt levens , het helpt velen een 
leven zonder drugs op te bouwen en het helpt vele anderen een kwalitatief beter bestaan te 
creëren . Bovendien is de behandeling van verslaafden kosteneffectief , door het verminderen 
van schade op diverse (maatschappelijke) terreinen: arbeidsproductiviteit, verkeer, criminaliteit 
en gezondheidszorg. 

Tabel 21.3 Doelen bij de behandeling van stoornissen in het gebruik van een middel 

Behandeling Doel 
Crisisinterventie Voortijdige doo d voo rkomen met gerichte reanim at iest rategieën 

Genezing Stabiele abstinentie via een gepland proces van ontg iften, gevo lgd door terugval preventie 

Zorg Het gebruik stabiliseren , schade door het gebruik voorkomen , en de levenskwa liteit verbeteren , 

via een gepland proces van medicamenteuze en psychosocia le ondersteuning 

Palliatie Levenskwaliteit handha ven door de noodzakelijke medicamenten te verstrekken , en begeleiding 

naar het levenseinde 
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Doelen van behandeling 
Bij de behandeling moet rekening gehouden worden met de doelen van de patiënt en de doelen 
van de behandelaar (tabel 21.3). 
Meestal ziet de huisarts vooral mensen met een stoornis in het gebruik van legale middelen, 
vooral tabak , alcohol en/of benzodiazepinen. Het ligt daarom voor de hand dat de huisarts 
zich concentreert op de herkenning en behandeling van deze stoornissen. In de specialistische 
gezondheidszorg worden regelmatig patiënten gezien met zowel acute als chronische stoornis-
sen in het gebruik van illegale drugs . 
Binnen de algemene gezondheidszorg zal je je veelal beperken tot de behandeling van acute cri-
sissituaties, zoals (levensbedreigende) overdoseringen, onttrekkingsdelieren en onttrekkings-
insulten. Daarnaast worden de verschillende somatisch specialisten veelvuldig geconfronteerd 
met de lichamelijke gevolgen van chronisch druggebruik, zoals levercirrose , slokdarmvarices, 
hiv en aids. Meestal zullen zij de behandeling van de stoornis in het gebruik van middelen over-
laten aan de consulterend psychiater of overdragen aan de ggz of de verslavingszorg. 
De rol van de ggz is minder gemakkelijk te definiëren. Door de hoge comorbiditeit van stoor-
nissen in het gebruik van middelen met andere psychia-
trische stoornissen lijkt een geïntegreerde behandeling 
van beide aandoeningen in veel gevallen de aangewezen 
weg. 

Soorten interventies 

Bij comorbiditeit is geïntegreerde behandeling 
de vuistregel. 

Bij de behandeling is het meestal nodig om tegelijkertijd medicamenteuze en psychosociale 
interventies in te zetten . Bij psychosociale interventies gaat het in het algemeen om strategieën 
die geschikt zijn voor de behandeling van verslaafden aan allerlei soorten middelen , terwijl er 
bij de medicamenteuze behandeling meestal gebruikgemaakt wordt van geneesmiddelen voor 
specifieke vormen van verslaving. Daarnaast zullen interventies worden toegepast die verbete-
ring beogen van de problematische sociale omstandigheden waarin verslaafden kunnen verke-
ren , zoals huisvestingsproblemen, schulden en justitiële problemen. 
De bespreking van de thans beschikbare behandelingen beperkt zich tot interventies die weten-
schappelijk gefundeerd zijn (evidence-based) . Nederlandstalige multidisciplinaire richtlijnen 
zijn momenteel voorhanden voor de behandeling van stoornissen in het gebruik van alcohol en 
opiaatverslaving (www.ggzrichtlijnen .nl) . 

Motivering tot behandeling 
Het motiveren van patiënten is een essentieel onderdeel 
van de behandeling . Motivatie is geen statisch kenmerk 
van de patiënt, maar een dynamisch gegeven waarvoor 

r 

Mot ivatie is de medeverantwoordelijkheid van 
de behandelaar. 

zowel de patiënt als de behandelaar verantwoordelijk is. Motivatie kan bewerkstelligd worden 
door middel van motiverende gespreksvoering . Bij deze vorm van gespreksvoering onderscheid 
je vijf stadia in het motiveringsproces (zie tabel 21-4). 

517 
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Tabel 21.4 Vijf stadia in het motiveringsproces (mot iverende gespreksvoe ring) 

Precontemplatie 

Contemplatie 

Beslissen 

en voorbereiden 

Uitvoeren 

Terugval 

De patiënt ziet geen verband tussen middelengebruik en bestaande problemen 

De patiënt is bereid een mogelijk verband tussen middelengebruik en bestaande 

prob lemen te overwegen 

De patiënt is van mening dat er een verband is tussen middelengebruik en de bestaande 

problemen en wil wat aan zijn middelengebruik doen 

De patiënt verandert zijn midde lengebruik ook daadwerkelijk 

Ondanks poging het middelengebr uik te verminderen of geheel te staken, valt de patiënt 

terug in excessief ongecontroleerd gebruik 

De ingrediënten van motiverende gespreksvoering kunnen samengevat worden met het acro-
niem FRAMES: f eedback (over lichamelijke , psychische en sociale conditie en de mogelijke relatie 
met het gebruik van middelen), responsibility (de eigen verantwoordelijkheid bij de behandeling 
onderstrepen), advice (concrete adviezen geven om te komen tot een vermindering van het 
gebruik), menu (verschillende veranderdoelen en verschillende verandermethoden aanbieden), 
empathy (empathische, niet-confronterende hou ding van de behandelaar), en self-efficacy (het 
gevoel dat de patiënt zelf een bijdrage kan leveren bevorderen door een positieve en optimisti -
sche houding van de therapeut) . Met behulp van deze ingrediënten probeert de behandelaar de 
patiënt te laten opschuiven naar een volgend stadium in het motiveringsproces, zodat er tot slot 
gesproken kan worden over en daarna gewerkt kan worden aan acties om terugval uit te stellen 
of te voorkomen . 

8.2 Farmacotherapie 

Tabak 

Behandeling 
Tijdens het stoppen met roken kunnen lastige onttrekkingssymptomen ontstaan die de kans op 
terugval sterk vergroten. Het gebruik van nicotinevervangende middelen (kauwgom, pleisters 
of neusspray) gedurende drie tot vier maanden , gevolgd door een geleidelijke afbouw van deze 
middelen, kan de kans op abstinentie vergroten. Er zijn bovendien aanwijzingen dat een com-
binatie van nicotinevervangers met gedragstherapie betere resultaten oplevert dan het gebruik 
van alleen nicotinevervangers . Ook nadat de onttrekkingssymptomen voorbij zijn, is de kans 
op terugval groot. Het gebruik van het antidepressivum bupropion kan terugval helpen voor-
komen . De partiële nicotinereceptoragonist varenicline is effectiever dan bupropion in het ver-
minderen van terugval en is momenteel het meest aangewezen . 

Alcohol 

Crisisinterventie 
In het geval van een ernstige , levensbedreigende intoxicatie (bloedalcoholconcentratie > 3 pro-
mille) moet de patiënt worden opgenomen op een intensive -careafdeling waar een afwachtend 
beleid met controle van de vitale functies centraal staat. 
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Behandeling 
Bij de behandeling met als doel abstinentie wordt begonnen met een ambulante of klinische 
ontgifting. Klinisch ontgiften is geïndiceerd bij patiënten met een onttrekkingsdelirium of een 
onttrekkingsinsult in de voorgeschiedenis of eerdere mislukte ambulante pogingen, en bij pati-
enten zonder stabiele huisvesting en/of zonder steunend netwerk. 
Bij het behandelen van onttrekkingssymptomen zijn benzodiazepinen met een lange halfwaar-
detijd de eerste keuze , zoals clorazepinezuur, chloordiazepoxide of diazepam . Bij patiënten met 
ernstige leverfunctiestoornissen verdient een kortwerkende benzodiazepine zonder actieve 
metabolieten (zoals oxazepam) de voorkeur. De benzodiazepinen moeten niet langer dan 5 
dagen worden voorgeschreven om dan in 3-4 dagen weer te worden afgebouwd en gestaakt. 
Soms is aanvullende medicatie nodig tegen braken (bijvoorbeeld domperidon) of bij de behan-
deling van de hypertensie (bijvoorbeeld clonidine) . 
Bijna elke patiënt met een stoornis in het gebruik van alcohol heeft een gebrek aan vitamines: 
thiamine (sJ , nicotinamide (s) , foliumzuur (s.J en cobalamine (sJ. Dit komt enerzijds door 
langdurig slechte voedingsgewoonten en anderzijds r,------------------.. 
door darmwandresorptiestoornissen ten gevolge van 
alcoholgebruik. Daarom is toediening van vitamine 
s-complex bij alle patiënten geïndiceerd : 5 dagen intra-
musculair en ro dagen oraal. Bij het optreden van een '" 

Bijna elke patiënt met een stoornis in het 
gebruik van alcoho l heeft een gebrek aan 
vitami ne B. 

onttrekkingsinsult - meestal binnen de eerste 48 uur - kan in principe worden afgewacht , 
maar bij een 2e insult binnen 24 uur moet diazepam of clonazepam rectaal worden gegeven. 
Bij 3 of meer insulten binnen 24 uur moet de patiënt worden opgenomen in een algemeen zie-
kenhuis. Bij het optreden van een onttrekkingsdelirium - meestal 3 tot 8 dagen na het stoppen 
- moet de patiënt voor nadere diagnostiek worden opgenomen in een algemeen ziekenhuis en 
aldaar worden behandeld . 
Na ontgiften is het tijd voor medicamenteus ondersteunde terugvalpreventie . De thans nog 
meest toegepaste behandeling is het voorschrijven van disulfiram, dat het leverenzym acetalde-
hydedehydrogenase remt waardoor er bij gebruik van alcohol een ophoping van acetaldehyde 
in het lichaam ontstaat met als gevolg een heftige aversieve reactie (hartkloppingen, braken, 
diarree, benauwdheid, duizeligheid) . Het middel is alleen effectief bij dagelijkse controle op de 
inname door een huisgenoot of een behandelaar. Het gebruik van disulfiram is gecontra-indi-
ceerd bij leverfunctiestoornissen , nierfunctiestoornissen, cardiovasculaire problemen, coro en 
epilepsie. Het alcohol-disulfirameffect is cardiovasculair sterk belastend (hypotensie , compen-
satoire tachycardie , dyspneu) en kan dus bij vasculair (en pulmonair) belaste patiënten gevaar 
op decompensatie meebrengen. Daarnaast is levertoxiciteit (met zeldzaam fulminante hepati-
tis) beschreven bij chronisch disulfiramgebruik. 
Bij het voorschrijven van naltrexon (mu- en kappa-opioïdantagonist) of acamprosaat (gluta-
maatantagonist) doen zich heel wat minder problemen voor wat betreft mogelijke somatische 
bijwerkingen . Deze anticravingmiddelen zijn waarschijnlijk minstens even effectief als disul-
firam en hebben minder (somatische) contra-indicaties. Naltrexon kan alleen niet worden voor-
geschreven bij patiënten met zeer ernstige leverfunctiestoornissen en acamprosaat kan beter 
niet gegeven worden bij patiënten met ernstige nierfunctiestoornissen. 
Recentelijk is ook nalmefeen (mu-opioïdenantagonist en partiële kappaopioïdenagonist) gere-
gistreerd voor vermindering van het gebruik van alcohol. Dit in tegenstelling tot de andere 
middelen , die vooral volledige abstinentie ondersteunen . Het middel wordt bovendien alleen 
genomen wanneer de patiënt van mening is dat er een situatie dreigt waarin hij mogelijk te veel 
zal drinken . 
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Het vierde geneesmiddel dat waarschijnlijk effectief is bij het voorkomen van terugval in (onge-
controleerd) alcoholgebruik is topiramaat (GABAA-agonist en glutamaatantagonist) . Tot slot is 
baclofen (GABA8-agonist) effectief bij het bereiken van volledig abstinentie . Antidepressiva , 
lithium, carbamazepine en antipsychotica zijn niet effectief gebleken bij het voorkomen van 
terugval of bij het verminderen van het gebruik van alcohol. 

Benzodiazepinen 

Crisisinterventie 
In het geval van een ernstige , levensb edreigende intoxicatie moet de patiënt worden opgeno-
men op een intensive-careafdeling en moet - naast beademing - overwogen worden om de 
GABAA-antagonist flumazenil toe te dienen. 

Behandeling 
Bij de ontgifting van benzodiazepinen moet bijzondere aandacht besteed worden aan het (her)-
optreden van angststoornissen en de kans op onttrekkingsinsulten. Bij het gebruik van lage 
doseringen benzodiazepinen kan ambulant worden ontgift door een langzame afbouw van het 
voorgeschreven medicament (ro% afbouw per week). Bij het dagelijkse gebruik van meer dan 
32 mg diazepamequivalenten gedurende meerdere jaren is klinisch ontgiften geïndiceerd . Op 
de eerste dag wordt de bestaande medicatie omgezet in een equivalente dosering van een lang-
werkend benzodiazepine . Deze dosering wordt 2 dagen voortgezet om de patiënt klinisch op 
dit nieuwe middel te stabiliseren. Hierop volgt een progressieve afbouw die best , traag , over 
een 6-tal weken verloopt (week r: dosisreductie naar 75% initiële dosis, week 2: 50% ; week J: 
25%; week 4: 12,5%; week 5: tot 0% ; week 6 : evaluatie) , dit ook steeds op geleide van het kli-
nisch beeld. Bij het afbouwen van hoge doseringen (of bij een voorgeschiedenis van insulten) 
kan eventueel carbamazepine of valproïnezuur erbij gegeven worden ter preventie van onttrek-
kingsinsulten. Nadat het langwerkend benzodiazepine volledig is gestaakt, wordt ook carbama-
zepin e of valproïnezuur afgebouwd . 

Cannabis 
Voor de behandeling van cannabisverslaving zijn op dit moment geen effectieve medicamen-
teuze interventies beschikbaar . 

Ecstasy 
Voor de behandeling van een intoxicatie met ecstasy en eventuele bijwerkingen zijn op dit 
moment geen medicamenteuze interventies beschikbaar. Voldoende water en koeling lijken 
essentieel. 

Heroïne 

Crisisinterventie 
Een overdosis van een opioïde veroorzaakt een ernstige ademdepressie en hypoxie en kan lei-
den tot coma en tot slot de dood. De behandeling bestaat uit beademing en het zo snel mogelijk 
intraveneus of intramusculair toedienen van de kortwerkende opioïdantagonist naloxon . Niet 
altijd is het duidelijk of het een overdosis met de kortwerkende heroïne of met het langwerkende 
methadon betreft. In het eerste geval is een eenmalige dosering naloxon meestal voldoende , ter -
wijl in het tweede geval meerdere keren naloxon moet worden gegeven. Bij elke overdosis moet 
de patiënt gedurende minstens 24 uur ter observatie worden opgenomen. 
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Behandeling 
Bij de ontgifting van het kortwerkende heroïne wordt meestal gebruikgemaakt van langwer-
kende volledige opioïdenagonisten (bijvoorbeeld methadon) of van langwerkende partiële opio-
idenagonisten (bijvoorbeeld buprenorfine) : de oorspronkelijke dosis (straat)heroïne wordt eerst 
omgezet in een vergelijkbare dosis methadon of buprenorfine , waarna deze vervangende stof-
fen binnen drie weken worden afgebouwd en gestaakt. Gedurende deze geleidelijke afbouw 
kunnen desondanks onttrekkingssymptomen ontstaan , die dan symptomatisch bestreden kun-
nen worden : autonome instabiliteit met clonidine , spierkrampen met diazepam, diarree met 
octreotide . 
In het algemeen zijn de resultaten van een afbouwbehandeling met methadon ofbuprenorfine 
niet gunstig: veel patiënten maken de ontgifting niet af en degenen die het wel afmaken vallen 
bijna allemaal binnen enkele weken terug in het gebruik van illegale opioïden . 
Net als bij andere stoornissen in het gebruik van mid- r-------------------.. 
delen is alleen ontgiften ook bij opioïdenverslaafden 
geen echte behandeling. Na de ontgifting kan gepro-
beerd worden terugval in het gebruik van heroïne langs 
medicamenteuze weg te voorkomen door een onder-
houdsbehandeling met de opioïdenantagonist nal-
trexon gedurende minstens twaalf maanden . Deze stra-
tegie heeft gun stige resultaten bij goed gemotiveerde 
en gestabiliseerde patiënten met een niet-gebruikende 
vertrouwenspersoon die toeziet op de medicatie. De 
patiënt moet wel gewaarschuwd worden dat het gebruik 

Helaas blijkt de therapietrouw vaak toch 
beperkt en vallen patiënten alsnog terug. Er 
zijn mogelijkheden om de therapietrouw te 
vergroten door het gebruik van intramusculaire 
naltrexondepotp repaten of subcutane 
naltrexon implantaten die gedurende één tot 
maximaal zes maanden bescherm ing geven . 
Maar deze toedienings vormen zijn nog niet in 
Nederland en Vlaanderen beschikbaar. 

van naltrexon leidt tot hypersensitiviteit van de mu-opioïdenreceptoren . Na het staken van de 
behandeling met naltrexon kan het gebruik van heroïne door de patiënt in een dosering die hij 
voor de ontgifting gewend was , leiden tot een fatale overdosering . 

Zorg 
In veel gevallen lukt het niet om langdurige , stabiele 
abstinentie van het gebruik van opioïden te bereiken. 
Bij deze patiënten kan de kwaliteit van leven toch ver-
beteren door hen een onderhoudsbehandeling te geven 
met een volledige (methadon : 60-120 mg/dag) of een 
partiële opioïdenagonist (buprenorfine : 8-16 mg/dag) . 
Ook het combinatiepreparaat buprenorfine met naloxon 
past hier. De combinatie is ontwikkeld om het risico op 
misbruik te verminderen (de bijgevoegde naloxon wordt 

r 

Er zijn patiënten die niet of onvoldoende posi-
tief reageren op een onderhoudsbehandeling 
met hogere do ses methadon of buprenorfin e. 
Voor hen is er in enkele Europese landen waar-
onder Nederland een behandeling mogelijk met 
gesuperviseerde verstrek king van heroïne op 
medisch recept : een behandeling die in aparte 
behande lpoliklinieken wordt uitgevoerd . 

niet opgenomen bij orale toedi ening , maar heeft wel zijn antagoni stische effect bij intraveneus 
gebruik) . 

Palliatie 
In een aantal gevallen krijgen ernstig zieke opioïdenverslaafden met een beperkte levensduur 
palliatief opioïden (palfium, morfin e, methadon intraveneu s, heroïn e) voorgeschreven om het 
lijden te verzacht en . 
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Cocaïne 

Crisisinterventie 
Ernstige intoxicaties met cocaïne kunnen alleen symptomatisch behandeld worden. De belang-
rijkste aandachtspunten zijn daarbij hyperthermie (koude dekens), maligne hypertensie (propa-
nolol , fentolamine), insulten (diazepam) en agitatie en psychose (haloperidol). 

Behandeling 
Er zijn geen bewezen effectieve geneesmiddelen bekend ter voorkoming of bestrijding van ont-
trekkingssymptomen van cocaïne. Ook voor de behandeling van terugval zijn op dit moment 
nog geen bewezen effectieve middelen beschikbaar . Mogelijk is onderhoudsbehandeling met 
orale langwerkende amfetaminen een optie . Deze behandeling is vergelijkbaar met die van 
methadon/buprenorfine bij heroïneverslaafden . Voorlopig ligt de nadruk bij de behandeling 
van cocaïneverslaving dus nog op psychosociale interventies. 

Zorg 
Ook bij de zorg zijn er bij cocaïne voornamelijk effecten te verwachten van het verstrekken van 
orale langwerkende amfetaminen in voldoende hoge doseringen. 

Gamma-hydroxyboterzuur (GHB) 

Crisisinterventie 
Intoxicatie met gamma-hydroxyboterzuur (GHB) kan leiden tot ademhalingsdepressie, coma en 
overlijden , waardoor de patiënt met spoed moet worden opgenomen. 

Behandeling 
Ontgifting van GHB kan erg moeilijk verlopen met een hoog risico op onttrekkingsinsulten en 
delirante beelden. Een afbouw met (hoog) gedoseerde benzodiazepinen kan worden toegepast , 
maar is soms ontoereikend . Afbouw met farmaceutische G HB is dan aangewezen . 
Met het oog op terugvalpreventie kan het gebruik van de GABA8-agonist baclofen worden over-
wogen. 

Gokken 
Farmacotherapie voor pathologisch gokken is momenteel nog beperkt. Mu-opioïdenantagonis-
ten zoals naltrexon en nalmefeen zijn vermoedelijk effectief , vooral bij die gokkers die een 
familiale belasting met een stoornis in het gebruik van alcohol hebben . Daarnaast zijn er indi-
caties dat glutamaatantagonisten (bijvoorbeeld N-acetylcysteïne) effect hebben op het gokge-
drag . Selectieve serotonineheropnameremmers (selective serotonin-reuptake inhibitors: ssR1's) zijn 
mogelijk effectief bij mensen met een gokstoornis die een bijkomende angststoornis en/of 
depressieve stoornis hebben . Ook worden stemmingsstabilisatoren wel gebruikt bij mensen 
met een gokstoornis en een bijkomende bipolaire stoornis. 

Samenvatting farmacotherapie 
Hoewel er voor verschillende verslavingen al medicijnen beschikbaar zijn , blijft er nog veel te 
wensen over. Voor verschillende verslavingen zijn nog geen medicijnen beschikbaar. Boven-
dien is het effect van de beschikbare medicijnen beperkt van omvang . Manieren om het effect 
te vergroten, zijn een betere therapietrouw en het identificeren van specifieke subgroepen die 
beter reageren op bepaalde medicijnen : gepersonaliseerde behandeling op basis van bepaalde 
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patiëntprofilering. De farmacogenetica is voor de behandeling van mensen met een stoornis in 
het gebruik van alcohol al veelbelovend: naltrexon voor patiënten met een bepaalde variant van 
de mu-opioïdenreceptor en topiramaat voor patiënten met een bepaalde variant van de gluta-
maatreceptor. 

8.3 Psychosociale en psychotherapeutische behandeling 
Bij patiënten in de huisartsenpraktijk die nog maar kort problemen hebben met het gebruik van 
middelen en bij wie nog geen sprake is van een echte stoornis in het gebruik van middelen of 
van onttrekkingssymptomen , kan een korte uitleg met advies in veel gevallen tot een aanzien-
lijke vermindering van het gebruik leiden en een oplossing van het probleem . 
Dergelijke minimale interventies zijn waarschijnlijk niet effectiefbij patiënten met een stoornis 
in het gebruik van een middel. Deze patiënten kunnen wel baat hebben bij cognitieve gedrags-
therapie , sociale-vaardigheidstrainingen, gedragstherapeutische relatietherapie en de zogehe-
ten community reinforcement approach (cRA). Met uitzondering van CRA hebben deze interventies 
in het algemeen als doel om één soort gedrag te veranderen: het (overmatige) gebruik zelf, of 
situaties waarin de kans op (overmatig) gebruik groot is, zoals bij bepaalde conflicten met de 
partner. 
In veel van deze programma 's wordt gebruikgemaakt van terugvalpreventiestrategieën. Hierbij 
wordt aandacht besteed aan het zogeheten abstinence violation eff ect: het gevoel en de overtui-
ging dat als je eenmaal weer iets hebt gebruikt na een period e van abstinentie, het dan toch een 
verloren zaak is en dat je dan net zo goed weer door kunt gaan met het oude gebruik. In plaats 
daarvan wordt gewerkt aan de opbouw van een plan waardoor een kleine misstap (lapse) niet 
hoeft te leiden tot volledige terugval (relapse). 
Naast al deze interventies die direct het gebruik aanpakken , wordt in de meeste programma 's 
ook aandacht besteed aan verbetering van communicatievaardigheden, waardoor er in het dage-
lijks leven minder conflicten zullen ontstaan , en aan de omgang met negatieve gevoelens : situ-
aties waarvan bekend is dat ze gemakkelijk kunnen leiden tot terugval. 
Community reinforcement approach (cRA) heeft in de eerste plaats als doel om het gebruik van 
middelen te vervangen door gezonde en maatschappelijk geaccepteerde vormen van beloning , 
zoals een goede relatie met de partner en gestructureerde dagactiviteiten (Jobclubs waarbij 
geoefend wordt met solliciteren en werk zoeken) . Tegelijkertijd wordt de patiënt een of meer 
van de genoemde interventies aangeboden en wordt bijna altijd medicamenteuze ondersteu-
ning gestart , waarbij de partner in veel gevallen wordt ingezet bij de controle op de inname van 
de medicijnen . Een recente ontwikkeling is het stimule-
ren van abstinentie door het geven van een (oplopend) 
bedrag aan tegoedbonnen bij een (toenemend) aantal 
schone urines (contingentiemanagement) . 
De focus van de behandelinterventies bij verslaving is 

Cont ingen tie ma nagem ent is effectief en kosten 
effectief, ook bij comp lexe, mu lti-prob leem 
pat iënten . 

veranderen van het (gebruik) gedrag . Omdat veel patiënten met een stoornis in het gebruik van 
middelen ook een bijkomende psychiatrische comorbiditeit hebben (waarbij beide problemen 
elkaars uitkomst negatief beïnvloeden) is het belangrijk, wanneer aanwezig , deze gelijktijdig te 
behandelen . Hiervoor gebruik je de voor de betreffende stoornis aangewezen richtlijnen . 



524 Deel Il Psychiatrische stoornissen 

Literatuur 

Brink, W. van den (2012) . Evidence-based pharmaco logical treatment of substance use disorders and 
pathological gambling . Current drug abuse reviews, 5, 3-31. 

Brink, W. van den, Glind, G. van de, & Schippers , G. (Red.). (2013). Multidisciplinaire richtlijn 
opiaatverslaving. Utrecht: De Tijdstroom Uitgeverij. 

Dom, G., & Moggi, F. (Eds.). (2015). Co-occurring addictive and psychiatrie disorders: A practice-based 
handbook Jrom a European perspective. Berlijn/Heidelberg: Springer Verlag. 

Dom , G., Dijkhuizen , A., Hoorn , B. van der, Kroon, H., Muusse , C., Rooijen, S. van , e.a. (Red.). (2013). 
Handboek dubbele diagnose. Utrecht: De Tijdstroom Uitgeverij. 

Franken , I. , & Brink , W. van den (2009) . Handboek verslaving. Utrecht: De Tijdstroom Uitgeverij. 
Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de ggz (2009). Multidisciplinaire 

richtlijn stoornissen in het gebruik van alcohol: Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van volwassen 
patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol. Utrecht: Trimbos-instituut. Raadpleegbaar via: 
http: // www.nvvp.net /website / richtlijnen /overzicht-richtlijnen . 

Schippers , G.M., Smeerdijk , M., & Merloc, M.J .M. (2014) . Handboek cognitieve gedragstherapie bij 
middelengebruik en gokken. Utrecht: Perspectief Uitgevers. 



22 Persoonlijkheidsstoornissen 

Moniek Thunnissen, Kees Kooiman en Ann Berens 

1 Inleiding 
2 Syndromen 

2.1 Cluster A-persoon lijkhei dsstoornissen 
2.2 Cluster B-persoo nlijkheidsstoornissen 
2.3 Cluster C-persoonlijkheidsstoornissen 

3 Ontwikkeling, beloop en gevolgen 
4 Diagnostiek 
5 Differentiële diagnostiek 
6 Epidemiologie 
7 Etiopathogenese 

7.1 Neurobiologische correlaten 
7.2 Psychologische correlaten 

8 Behandeling 
8 .1 Algemene uitgangspunten 
8.2 Neurobiologische behandeling 
8 .3 Psychologische behandeling 

Literatuur 

[0l0i§ www .tijdstroom.nl / leeromgeving 

1.t. Casuïstiek 
Casus 6 - Mijn leven is een puinhoop 
Moniek Thunnissen 
Casus 16 - Ik heb al mijn paracetamo l ingenomen 
Maurits Nijs 
Casus 19 - De burgemeester moet nu een woning rege len, 
anders doe ik mijzelf en mijn kinderen wat aan! 
Alexander Achil/es en Vos Beerthuis 

1 



526 Deel Il Psychiatrische stoornissen 

Samenvatting 
- Kenmerkende symptomen van persoonlijkheidsstoornissen zijn langdurig bestaande, diepgaande 

en starre patronen van disadaptief gedrag met een negatieve invloed op de interactie met de 
omgeving en een verhoogde kans op het vastlopen op belangrijke terreinen in het leven. 

- Je onderscheidt de volgende persoonlijkheidsstoornissen: 
- cluster A: zonderling (paranoïde, schizoïde, schizotypisch); 
- cluster B: dramatisch (antisociaal, borderline, histrionisch, narcistisch); 
- cluster C: angstig (vermijdend, afhankelijk, dwangmatig). 

- Persoonlijkheidsstoornissen beginnen in de adolescentie of op jongvolwassen leeftijd. Ze hebben 
over het algemeen grote gevolgen voor het functioneren in relaties en in de maatschappij. Het 
beloop is divers. Veel pathologische persoonlijkheidstrekken verliezen bij het ouder worden aan 
scherpte, waarschijnlijk door neurobiologische veranderingen en toegenomen levenservaring. 

- De persoonlijkheidsstoornis is niet altijd eenvoudig vast te stellen en blijkt soms pas na verloop 
van tijd, of uit heteroanamnese. De manier waarop de patiënt zijn verhaal doet, een gebrek aan 
normaal gedrag, een overmaat aan inadequaat gedrag, en sterk wisselende gedragingen kunnen 
duiden op een persoonlijkheidsstoornis. 

- Differentieeldiagnostisch is er veel overlap tussen de persoonlijkheidsstoornissen onderling en is 
ook de afgrenzing met andere syndromale stoornissen soms moeilijk. Ook kunnen cultuurspeci-
fieke uitingen door iemand van een andere cultuur soms worden aangezien voor expressies van 
persoonlijkheidspathologie. Vooral op oudere leeftijd moet bij veranderingen in de persoonlijk-
heid gedacht worden aan een somatische oorzaak. 

- De persoonlijkheidsstoornissen behoren tot de meest voorkomende psychiatrische aandoenin-
gen, met een prevalentie van 10% in de bevolking. Ook komen persoonlijkheidsstoornissen vaker 
dan normaal voor in combinatie met andere psychiatrische stoornissen, zoals de depressieve 
stoornis, angststoornissen, dissociatieve stoornissen, somatisch-symptoomstoornis en verwante 
stoornissen, eetstoornissen en stoornissen in het gebruik van een middel. 

- De ontwikkeling van een persoonlijkheidsstoornis wordt bepaald door het samengaan van een 
genetische aanleg met omgevingsfactoren zoals emotionele en/of fysieke verwaarlozing waardoor 
de cognitief-affectieve ontwikkeling verstoord raakt. 

- De behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bestaat uit psychotherapie. Deze kan ambulant 
of (deeltijd-)klinisch zijn en is meestal langer durend. Evidence-based behandelingen zijn: dialecti-
sche gedragstherapie, mentalization-based therapy, transference-focused psychotherapy en sche-
ma-focused therapy. Farmacotherapie kan de psychotherapie ondersteunen door het verminderen 
van angst en somberheid, of van de neiging tot impulsief reageren. Een klein deel van de patiën-
ten met persoonlijkheidsstoornissen moet langdurig klinisch worden behandeld. 

Inleiding 

De persoonlijkheid wordt zichtbaar in de kenmerkende manier die iemand heeft om met zaken 
om te gaan: de persoonseigen manier van doen, denken en voelen in het leven, dus ook in het 
omgaan met problemen . Er wordt van een persoonlijkheidsstoornis gesproken wanneer deze 
habituele manieren van reageren leiden tot significante klachten bij de patiënt zelf of bij ande-
ren, of tot maatschappelijk disfunctioneren. Iemand met een persoonlijkheidsstoornis kan bij-
voorbeeld lijden aan een te streng geweten waardoor hij geplaagd wordt door schuldgevoelens 
en somberheid, of hij kan zo egocentrisch zijn dat anderen, zoals een partner of kinderen, het 
gevoel krijgen er eigenlijk niet toe te doen. Soms zal je voor dit soort problemen psychothera-
peutische hulp zoeken. Maar in de algemene medische praktijk melden de meeste patiënten 
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met een persoonlijkheidsstoornis zich met klachten als angst, somberheid, slaapstoornissen, 
eetstoornissen, of problemen met werk en relaties : dus wanneer de draaglast de draagkracht 
van de persoonlijkheid te boven is gegaan. 
Een goed begrip van persoonlijkheidspathologie is om meerdere redenen belangrijk. Allereerst 
beschermt een goed ontwikkelde , evenwichtige persoonlijkheid in stressvolle omstandigheden 
tegen een psychiatrische decompensatie. Mutatis mutandis is een persoonlijkheidsstoornis een 
predisponerende factor om in stressvolle omstandigheden een andere psychiatrische stoornis 
te ontwikkelen zoals een stemmingsstoornis of een angststoornis. Persoonlijkheidspathologie 
neemt in het stresskwetsbaarheidsmodel dus een belangrijke plaats in . Daarnaast maken speci-
fieke persoonlijkheidsstoornissen kwetsbaar voor specifieke stressoren (bijvoorbeeld een schei-
ding bij een afhankelijke-persoonlijkheidsstoornis) zoals een sleutel op een slot past. Bovendien 
is er sprake van een pathoplastische, elkaar wederzijds r ..., 
beïnvloedende relatie tussen een persoonlijkheidsstoor- Pathoplastisch betekent: vormgevend aan de 

nis en reeds aanwezige andere psychiatrische stoornis- symptomen. 

sen zoals een stemmingsstoornis. Zo zal een depres-
sieve patiënt met een comorbide afhankelijke persoonlijkheidsstoornis zich sterker claimend 
kunnen gedragen, terwijl een depressieve patiënt met een vermijdende-persoonlijkheidsstoor-
nis zich eerder zal terugtrekken. Dit speelt temeer omdat maladaptieve persoonlijkheidstrekken 
nogal eens pregnanter naar voren treden wanneer iemand ziek is of zich ellendig voelt. Het is 
verstandig om daar bij de behandeling rekening mee te houden. 
Voor wat betreft de persoonlijkheidsstoornissen kan zowel een categoriale als een dimensionale 
indeling worden gehanteerd. Bij de voorbereidingen van de o sM -5 is uitvoerig overleg geweest 
om een dimensionale indeling te gaan hanteren. Hoewel een dimensionale indeling beter over-
eenkomt met de klinische werkelijkheid , is uiteindelijk toch gekozen om de categoriale indeling 
uit de DSM -IY te handhaven en de voorstellen voor een dimensionale indeling op te nemen als 
'model in ontwikkeling ' in deel III van het handboek o sM- 5. In de DSM-5 worden tien specifieke 
persoonlijkheidsstoornissen onderscheiden , gegroepeerd in drie clusters : 
- de excentrieke persoonlijkheidsstoornissen in cluster A (paranoïde , schizoïde en schizo-

typisch) ; 
- de dramatische persoonlijkheidsstoornissen in cluster B (antisociaal , borderline , histrionisch 

en narcistisch) ; 
- de angstige persoonlijkheidsstoornissen in cluster c (vermijdend , afhankelijk en dwang-

matig). 
Al deze persoonlijkheidsstoornissen moeten voldoen aan de algemene criteria voor de persoon -
lijkheidsstoornis . 

Kader 22.1 Algemene criteria voor de persoonlijkheidsstoornis (naar de DSM-5) 
A Een duurzaam patroon van innerlijke ervaringen en gedragingen dat duidelijk afwijkt van wat bin-

nen de cultuur van de betrokkene wordt verwacht. Dit patroon komt op twee (of meer) van de vol-
gende terreinen tot uiting . 

Cognities (manieren van waarnemen en interpreteren van zichzelf , andere mensen en gebeurte-
nissen) . 

2 Affecten (de variëteit, intensiteit, labiliteit en adequaatheid van de emotionele reacties); 
3 Interpersoonlijk functioneren . 
4 Impulsbeheersing . 

B Het duurzame patroon is inflexibel en komt tot uiting in een breed scala van persoonlijke en sociale 
situaties . 
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C Het duur zame patroon veroorzaakt klinisch significante lijdensdr uk of bepe rkingen in het sociale of 
in het beroepsmatige functioneren of in het funct ioneren op andere belangrijke terreinen . 

D Het patroon is stabiel en van lange du ur, en het begin ervan kan worden herleid tot op zijn laatst de 
adolescentie of de jongvolwassen leeftijd. 

Tabel 15.1.1 Classificatie van persoonlijkhe idsstoorn issen (naar de DSM-5) 

Cluster Persoonlijkheidsstoornissen 
Cluster A: excentriek - Paranoïde 

- Schizoïde 

- Schizotypisch 

Cluster B: dramatisch - Antisociaal 

- Borderline 

- Histrionisch 

- Narcistisch 

Cluster C: angstig - Vermijdend 

- Afhanke lijk 

- Dwangmatig 

2 Syndromen 

De classificatiecriteria van de specifieke persoonlijkheidsstoornissen vertonen een overlap : 
nogal eens voldoen mensen aan de criteria voor meerdere persoonlijkheidsstoornissen tegelij-
kertijd. De ernst van de persoonlijkheidsstoornis wordt niet alleen bepaald door de symptomen , 
maar ook door de leefsituatie. Sommige mensen slagen erin om een omgeving op te zoeken 
waarin zij met hun persoonlijkheidsstoornis redelijk kunnen functioneren : de schizoïde of de 
dwangmatige boekhouder , de histrionische (theatrale) actrice, de afhankelijke vrouw achter de 
man . Soms komt iemand pas in behandeling als steunpilaren zoals het werk of de relatie plots 
veranderen of wegvallen . En dat is vaak pas als iemand al wat ouder is. 

2 . 1 Cluster A-persoonlijkheidsstoornissen 
Patiënten met een cluster A-persoonlijkheidsstoornis gedragen zich excentriek en zonderling : 
ze zijn introvert , trekken zich terug uit het sociale contact , en zijn beperkt in hun emotionele 
expressie. Er is nogal eens sprake van symptomen op het gebied van de waarneming of van de 
inhoud van het denken, die soms een psychotisch karakter kunnen krijgen. Het sociale functi-
oneren is door dit afwijkende gedrag aanzienlijk sterker aangetast dan dat van patiënten uit de 
andere clusters. 
Persoonlijkheidsstoornissen in dit cluster worden niet gediagnosticeerd als het patroon uit-
sluitend optreedt tijdens het beloop van schizofrenie, een bipolaire - of depressieve stoornis 
met psychotische kenmerken, een andere psychosespectrumstoornis , of in het beloop van een 
autismespectrumstoornis. Wel kan , voorafgaand aan een schizofrenie , premorbide sprake zijn 
van een persoonlijkheidsstoornis uit cluster A. 
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Paranoïde-persoonlijkheidsstoornis 

Kader 22.2 Criteria voor de paranoïde-persoonlijkheidsstoornis (naar de DSM-5) 
Een pervasief wantrouwen en achterdocht tegenover andere mensen , waarbij hun motieven worden geïn-
terpreteerd als kwaadwillend , beginnend op jongvolwassen leeftijd en aanwezig in uiteenlopende contex-
ten . De patiënt vermoedt bijvoorbeeld zonder gegronde redenen dat anderen hem uitbuiten of schade 
berokkenen , is gepreoccupeerd met ongerechtvaardigde twijfels over de betrouwbaarheid van anderen, 
is onwillig om anderen in vertrouwen te nemen, zoekt verborgen kleinerende of bedreigende betekenis-
sen achter onschuldige opmerkingen of voorvallen , koestert persisterende wrok , bespeurt aanvallen op 
zijn of haar karakter of reputatie die voor anderen niet duidelijk waarneembaar zijn, en heeft recidiverend 
ongerechtvaardigde twijfels over de trouw van de echtgenoot of partner. 

Patiënten met een paranoïde-persoonlijkheidsstoornis kunnen een gespannen , angstige , onze-
kere , prikkelbare of boze indruk maken . Hoewel ze emotieloos en koud lijken , zijn ze eerder 
kwetsbaar , angstig en labiel van binnen, wat zich uit in vijandigheid , koppigheid en sarcasme . 
Dit kan vijandige reacties bij anderen uitlokken, wat een bevestiging is van de negatieve ver-
wachtingen van de patiënt. Dit is een verschil met patiënten met een autismespectrumstoornis : 
deze trekken zich terug uit het contact zonder strijd met de omgeving en functioneren dan 
redelijk, zeker als je rekening houdt met hun eigenaardigheden . 

Schizoïde-persoonlijkheidsstoornis 

Kader 22.3 Criteria voor de schizoïde-persoonlijkheidsstoornis (naar de DSM-5) 
Een pervasief patroon van afstandelijkheid in sociale relat ies en een beperkt scala van expressies van 
emoties in interpersoonlijke situaties , beginnend op jongvolwassen leeftijd en aanwezig in uiteenlo-
pende contexten. De patiënt heeft bijvoorbeeld , in tegenstelling tot patiënten met een vermijdende-per-
soonlijkheidsstoornis , noch behoefte aan, noch plezier in hechte relaties , kiest vrijwel alt ijd voor solita ire 
activiteiten , heeft wein ig of geen belangstelling voor seksuele ervaringen met een ander , beleeft weinig 
of geen plezier aan activiteiten, heeft geen hechte vriendschappen of vertrouwelingen , lijkt onverschillig 
voor lof of kritiek en toont emotionele kilhe id, ongehechtheid of een afgevlakte affectiviteit. 

Patiënten met een schizoïde-persoonlijkheidsstoornis hebb en eenzame hobby's en werk zoals 
computerprogrammeur, archivaris of laborant. Sociaal imponeren ze als onhandig , ze begrij-
pen grapjes niet en houden zich het liefst op de achtergrond . Ze lijken minder emoties te 
ervaren en te tonen dan de gemiddelde persoon . Ze worden maar zelden kwaad , zelfs niet als 
ze uitg edaagd worden . Vaak blijven ze passief , ook bij nare gebeurteniss en zoals het overlijden 
van een dierbare , een ongeluk , of een inbraak in hun huis . 
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Schizotypische-persoonlijkheidsstoornis 

Kader 22.4 Criteria voor de schizotypische-persoonlijkheidsstoornis (naar de DSM-5) 
Een pervasief patroon van sociale en interpersoonlijke deficiënties, gekenmerkt door een direct gevoeld 
ongemak bij, en een verminderd vermogen tot het hebben van hechte relaties, en door cognitieve of per-
ceptuele distorsies en excentriciteit in het gedrag , beginnend op jongvolwassen leeftijd en aanwezig in 
uiteenlopende contexten . De patiënt heeft bijvoorbeeld betrekkingsideeën , eigenaardige overtuigingen of 
magische denkbeelden, ongewone perceptuele ervaringen, merkwaardige wijze van denken en spreken , 
achterdocht of paranoïde ideeënvorming, inadequaat of ingeperkt affect, een zonderling of excentriek 
gedrag of uiterlijk , geen hechte vrienden of vertrouwel ingen, en een excessieve sociale angst die niet 
afneemt naarmate de patiënt iemand beter kent , en die vaak samenhangt met paranoïde angsten . 

Vaak vallen patiënten met een schizotypische -persoonlijkheidsstoornis op door apart taalge-
bruik, vreemde kleding , een onverzorgd uiterlijk en een gebrek aan aandacht voor sociale con-
venties. Ze lijken niet of nauwelijks geïnteresseerd in relaties of contacten met anderen en wor-
den gespannen en achterdochtig als anderen emotioneel dichterbij komen . Ze voelen vaak zelf 
dat ze anders zijn en daarom niet zo erbij horen. Het onderscheid met de schizoïde-persoon-
lijkheidsstoornis is dat bij deze laatste stoornis de magische denkbeelden , betrekkingsideeën , 
illusoire vervalsingen en paranormale belevingen ontbreken . 

2.2 Cluster B-persoonlijkheidsstoornissen 
Van de persoonlijkheidsstoornissen krijgt cluster B, en dan vooral de borderline-persoonlijk-
heidsstoornis , de meeste aandacht. Niet voor niets wordt cluster B ook wel het 'dramatische' 
cluster genoemd: patiënten met een persoonlijkheidsstoornis uit dit cluster manifesteren zich 
vaak duidelijk: de patiënt met een borderline-persoonlijkheidsstoornis met automutilatie, su-
ïcidepogingen en eisend gedrag; de patiënt met een narcistische-persoonlijkheidsstoornis met 
veel conflicten om zich heen die hij allemaal aan anderen wijt, de patiënt met een histrioni-
sche-persoonlijkheidsstoornis met flamboyant gedrag, en de patiënt met een antisociale-per -
soonlijkheidsstoornis die veel overlast veroorzaakt. Patiënten met een cluster s-persoonlijk-
heidsstoornis ervaren hun problemen vaker dan patiënten met een cluster c-persoonlijkheids-
stoornis als veroorzaakt door anderen. Zij zoeken daardoor vaak moeilijker of pas veel later 
psychotherapeutische hulp dan de patiënten met een cluster c-persoonlijkheidsstoornis . 

Antisociale-persoonlijkheidsstoornis 

Kader 22.5 Criteria voor de antisociale-persoonlijkheidsstoornis (naar de DSM-5) 
Een pervasief patroon van een gebrek aan respect voor en schending van de rechten van anderen , aan-
wezig vanaf de leeftijd van 15 jaar, zoals blijkt uit het niet in staat zijn zich te conformeren aan sociale 
normen over wat volgens de wet is toegestaan , onbetrouwbaarheid , impulsiviteit, prikkelbaarheid en 
agressiviteit , roekeloze onverschilligheid voor de veiligheid van zichzelf en anderen , constante onverant-
woordelijkheid en het ontbreken van berouw. 



Omdat misleiding en manipulatie centraal staan bij 
deze stoornis, is de heteroanamnese van mensen uit de 
omgeving van de patiënt belangrijk. 
Niet altijd komen mensen met een antisociale-persoon-
lijkheidsstoornis in aanraking met politie of justitie: 
soms blijkt de stoornis vooral uit het liegen en manipu-
leren voor eigen voordeel in interpersoonlijke relaties. 
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Sommige patiënten met een antisocia le-
persoon lijkheidsstoornis kunnen een zeer 
charmante indruk maken, zodat zij ondanks 
hun del icten (waaronder moord) erin slagen 
opnieuw een relatie te krijgen , soms zelfs met 
een medewerker van de tbs-kliniek. 

Vaak hebben ze geen spijt van hun daden , zijn ze ongevoelig voor de gevolgen voor anderen , of 
rationaliseren ze deze weg met uitspraken als 'Het leven is nu eenmaal oneerlijk.' Hun slacht-
offers zijn in hun ogen domoren , hulpeloze sukkels die niet beter verdienen dan bedrogen of 
bestolen te worden . 
Veel patiënten met een antisociale-persoonlijkheidsstoornis hebben in hun jeugd geweld, mis-
handeling , chaos en ellende meegemaakt. Ze hebben een diepgeworteld wantrouwen tegenover 
hun omgeving en dus ook tegenover goedwillende of naïeve hulpverleners die zeggen het beste 
met hen voor te hebben. Een subgroep van de patiënten 
met een antisociale-persoonlijkheidsstoornis lijkt een 
aangeboren onvermogen te bezitten tot empathie tegen-
over anderen , wat zelfs door een goede opvoeding niet 
gecorrigeerd kan worden. Als kind waren zij al berucht 
vanwege het wreed pesten van dieren ; op latere leeftijd 
kan dit bijvoorbeeld ontaarden in het genieten van het 
verkrachten en sadistisch martelen van anderen. 
Vaak lijden patiënten met een antisociale-persoonlijk-

Hoewel niet opgenomen in de DSM-5, 

levert het begrip 'psychopathie' de beste 
beschrij ving op van dit subtype van de 
antisociale-persoon lij kheidsstoorn is. Deze 
patiënten hebben een criminele , gewelddadige 
levensst ijl en maken gebruik van een proactief -
instrum entele vorm van agressie. 

heidsstoornis tevens aan een stemmingsstoornis , angststoornissen , stoornissen in het gebruik 
van een middel , of andere persoonlijkheidsstoornissen uit het s-cluster. 

Borderline-persoonlijkheidsstoornis 

Kader 22 .6 Criteria voor de borderline-persoonlijkheidsstoornis (naar de DSM-5) 
Een pervasief patroon van instabilite it van de interpersoonlijke relaties, het zelfbeeld en van affecten 
en duidelijke impulsiviteit beginnend op jongvolwassen leeftijd , zoals dat tot uiti ng komt in bijvoor-
beeld verwoede pogingen om (feitelijke of vermeende) verlating te voorkomen ; instabiele en intense 
interpersoonlijke relaties ; identiteitsproblemen; impulsiviteit die in potentie de patiënt zelf kan schaden ; 
recidiverende suïcidale gedragingen of automutilatie ; affectieve instabiliteit ; een chronisch gevoel van 
leegte ; inadequate , intense woede ; en voorbijgaande , stressgerelateerde paranoïde ideeën of ernstige 
dissociatieve symptomen. 

De borderline-persoonlijkheidsstoornis is de per soonlijkheidsstoornis die het mee st onder -
zocht is. Patiënten met een borderline-persoonlijkheidsstoornis hadden als kind vaak een heftig 
temperament , waardoor een negatieve interactie met de ouders is ontstaan . Daarnaast blijkt een 
groot aantal patiënten met deze persoonlijkheidsstoorni s een voorgeschiedenis te hebben van 
fysieke mi shandeling of seksueel misbruik. Verondersteld wordt dat al deze factoren bijdrag en 
aan het ontstaan van de borderline-persoonlijkheidsstoornis . Suïcidepogingen en automutila-
tie komen relatief vaak voor. De zelfdestructiviteit van deze patiënten is ook duidelijk in het 
patroon om bijvoorbeeld opleidingen net niet af te maken , een op zich passende baan te laten 
mislukken , en relaties met redelijk stabiele en betrouwbare partners te verbreken omdat zij 
deze partners als 'te saai ' ervaren . 



532 Deel Il Psychiatri sche stoornissen 

Zie voor meer informatie de website van Bio-
Med Central over de borderline -persoonlijk-
heidsstoornis: Borderline Personality Disorder 
and Emotion Dysregulation : www.bpded.com . 

Histrionische-persoonlijkheidsstoornis 

De borderline-persoonlijkheidsstoornis komt nogal 
eens voor samen met andere persoonlijkheidsstoor-
nissen, een stemmings- of angststoornis , een posttrau-
matische stressstoornis , een dissociatieve stoornis , een 
eetstoornis, een aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteits-
stoornis , of een stoornis in het gebruik van een middel. 

Kader 22.7 Criteria voor de histrionische-persoonlijkheidsstoornis (naar de DSM-5) 
Een pervasief patroon van excessieve emotionaliteit en aandacht vragen, beginnend op jongvolwassen 
leeftijd . De patiënt voelt zich bijvoorbeeld niet op zijn of haar gemak in situaties waarin hij of zij niet in 
het centrum van de belangstelling staat, is ongepast seksueel verleidend, vertoont snel wisselende en 
oppervlakkige expressie van emoties, maakt consistent gebruik van het eigen uiterlijk om de aandacht te 
trekken , heeft een stijl van spreken die sterk door emoties is gekleurd, toont zelfdramatisering , is sugges-
tibel en beschouwt relaties met anderen als intiemer dan deze in werkelijkheid zijn . 

Aanvankelijke sympathie met patiënten met de histrionische-persoonlijkheidsstoornis bij de 
omgeving en ook bij behandelaars kan gemakkelijk omslaan in irritatie , omdat er geen sprake 
is van wederkerigheid. Omdat deze patiënten veel moeite hebben om contact te maken met hun 
eigen gevoelsleven , lijken ze vaak oppervlakkig , onecht of hol. 
Kenmerkend is een theatrale klachtenpresentatie met een levendige mimiek , dramatische 
gestiek, een sterk modulerende spraak en een woordkeuze met veel superlatieven en een the -
atraal affect. Omgekeerd kunnen ernstige klachten juist onbewogen , onbezorgd of zelfs opge-
wekt worden gepresenteerd (met zogeheten belle in.différen.ce). 
Als kind dienden deze patiënten vaak als paradepaardje van de ouders , werden ze mooi aange-
kleed en kregen ze complimenten voor aangepast , charmant gedrag. Zo leerden ze hun eigen 
emoties te onderdrukken en werd onechtheid een karaktertrek. In relaties en in werksituaties 
ontstaan , na een enthousiaste start , vaak problemen met continuïteit, volhouden en doorzetten. 
Er is een overlap met andere persoonlijkheidsstoornissen uit cluster B en met de afhankelij-
ke-persoonlijkheidsstoornis . 

Narcistische-persoonlijkheidsstoornis 

Kader 22.8 Criteria voor de narcistische-persoonlijkheidsstoornis (naar de DSM-5) 
Een pervasief patroon van grandiositeit , behoefte aan bewondering en gebrek aan empathie , beginnend 
op jongvolwassen leeftijd . De patiënt heeft bijvoorbeeld een opgeblazen gevoel van eigen belangrijkheid , 
is gepreoccupeerd met fantasieën over grenzeloos succes of macht, gelooft dat hij of zij 'bijzonder ' en 
'uniek ' is, heeft een excessieve behoefte aan bewondering, heeft het gevoel bijzondere rechten te hebben , 
exploiteert anderen , heeft een gebrek aan empathie , is vaak afgunstig op anderen en toont zich arrogant. 

Patiënten met een narcistische-persoonlijkheidsstoornis overschatten hun talenten , maken een 
opschepperige , pretentieuze indruk en geringschatten, of zijn afgunstig over de prestaties van 
anderen . Onder dit opgeblazen gedrag zit vaak een kwetsbaar , krenkbaar persoon met een fra-
giel gevoel van eigenwaarde . Als kind werden zij vaak te weinig gewaardeerd of juist overge-
waardeerd door hun ouders , en dan vooral vanwege hun prestaties . Ze waren het 'narcistische 
verlengstuk ' van hun ouders . Het kind heeft zich dan niet kunnen ontwikkelen tot wie hij zelf 
wilde worden . Teleurstelling en verguizing liggen dan ook op de loer, en dit patroon herhalen 



Hoofdstuk 22 Persoonlijkheidsstoornissen 533 

deze kinderen vaak later in hun relaties. Ze zijn meer bezig met wat ze kunnen en met de 
buitenkant dan met wie ze werkelijk vanbinnen zijn . Hun eigen innerlijke wereld roept vaak 
schaamte bij hen op. Soms zijn deze patiënten kil en afwijzend, maar vaak ook charmant en 
vleiend voor anderen en wordt pas na verloop van tijd duidelijk dat aandacht voor de ander 
slechts de eigen persoon dient. Hun gevoel: 'Ik heb recht op .. .' is vaak gekoppeld aan een gebrek 
aan gevoel voor de noden en behoeften van anderen, wat kan uitmonden in exploitatie van de 
ander . 

2.3 Cluster C-persoonlijkheidsstoornissen 
Het voornaamste kenmerk van de cluster c-persoonlijkheidsstoornissen is angst. Deze angst is 
in de temperamentsaanleg aanwezig, en kan versterkt worden door opvoeding en levenservarin-
gen. Patiënten met een vermijdende-persoonlijkheidsstoornis geven toe aan hun angst en ver-
mijden interpersoonlijke contacten; patiënten met een afhankelijke-persoonlijkheidsstoornis 
dempen hun angst door zich vast te klampen aan een ander, en patiënten met een dwangma-
tige-persoonlijkheidsstoornis compenseren hun angst 
door alles onder controle te houden. Soms zijn het harde werkers , zelfs ideale 

Patiënten met een cluster c-persoonlijkheidsstoornis 
vallen niet snel op. Ze vertonen geen excentriek, aan-
dachttrekkend of afstotend gedrag , zijn niet geweldda-
dig en doen op het eerste gezicht geen overdreven appel 
op anderen. 

werknemers, tot ze na een reorganisatie 
een nieuwe baas krijgen of zich 'over de 
kop werken' en uitvallen met langdurige 
aanpassingsstoornissen (burn-out). 

Patiënten uit dit cluster zoeken vaak de oorzaak van hun problemen bij zichzelf , wat overigens 
niet per se betekent dat ze gemakkelijker te behandelen zijn : vaak nestelen ze zich in de rol 
van slachtoffer en nemen ze weinig verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun leven . Veel 
patiënten met een cluster c-stoornis kunnen profiteren van psychotherapie omdat zij gemakke-
lijker tot zelfreflectie komen dan de patiënten met een persoonlijkheidsstoornis uit bijvoorbeeld 
cluster B. 

Vermijdende-persoonlijkheidsstoornis 

Kader 22.9 Criter ia voor de vermijdende -persoonlijkheidsstoornis (naar de DSM -5) 
Een pervasief patroon van sociale geremdheid, gevoelens van insufficiëntie , en hypersensitiviteit voor 
een negatieve beoordeling , beginnend op jongvolwassen leeftijd . Dit blijkt bijvoorbeeld uit vermijding 
van beroepsmatige activiteiten die significante interpersoonlijke contacten met zich meebrengen, onwil 
om bij mensen betrokken te raken, gereserveerdheid binnen relaties uit vrees voor gek te worden gezet 
ofte worden uitgelachen , preoccupatie in sociale situaties met kritiek of afwijzing , geremdheid in nieuwe 
interpersoonlijke situaties , de overtuiging dat je sociaal onbeholpen, onaantrekkelijk of minderwaardig 
bent, en onwil om persoonlijke risico's te nemen of nieuwe activiteiten te ontplooien. 

De overgevoeligheid voor afwijzing van men sen met een vermijdende-persoonlijkheidsstoor-
nis kan grenzen aan achterdocht. Als ze zich afgewezen voelen , zijn ze extreem gekwetst. Ze 
overdrijven de gevaren van alledaagse situaties en leiden een heel ingeperkt leven vanuit hun 
behoefte aan zekerh eid en voorspelbaarheid. Zo vermijden ze vaak ook stresserende of veelei-
sende medische behandelingen. Doordat deze mensen zo gespannen en angstig zijn om bela-
chelijk gemaakt te worden , lokken ze de afwijzing som s uit , wat hun angsten weer bevestigt. 
Terwijl ze een eenzaam , geïsoleerd leven leiden , verlangen ze naar affectie en acceptati e, en 
fantaseren ze over geïdealiseerde relaties met anderen . Vaak waren mensen met een vermij-
dende -persoonlijkheid sstoornis als kind al verlegen en bang voor vreemden en was er sprake 



534 Deel 11 Psychi atr ische stoo rni ssen 

van onveilige hechting; dit gedrag kan versterkt worden als ouders ofwel overbeschermend 
reageren ofwel het kind dwingen om wel contact te maken. 

Afhankelijke-persoonlijkheidsstoornis 

Kader 22 .10 Criteria voor de afhankelijke-persoonlijkheidsstoornis (naar de DSM-5) 
Een pervasieve en excessieve behoefte om verzorgd te worden, die leidt tot submissief en aanklam-
pend gedrag en de vrees om in de steek gelaten te worden, beginnend op jongvolwassen leeftijd. De 
patiënt heeft bijvoorbeeld moeite met het nemen van alledaagse beslissingen zonder een excessieve 
hoeveelheid adviezen van en geruststelling door anderen, heeft anderen nodig voor het overnemen van 
de verantwoordelijkheid voor de belangrijkste gebieden van het leven, heeft moeite met het uiten van 
een meningsverschil of met het ontplooien van initiatieven of het zelfstandig ondernemen van dingen , 
gaat tot het uiterste om zorg en steun van anderen te krijgen, voelt zich niet op zijn of haar gemak of hul-
peloos als hij of zij alleen is, gaat direct op zoek naar een nieuwe relatie zodra een intieme relatie wordt 
beëindigd en is op onrealistische wijze gepreoccupeerd met de vrees alleen te worden gelaten. 

Patiënten met een afhankelijke-persoonlijkheidsstoornis stellen zich het liefst passief op en 
laten anderen beslissingen in hun leven nemen, variërend van een andere baan nemen tot kle-
ding of gebruiksvoorwerpen aanschaffen . Soms wordt het afhankelijke gedrag uitgelokt door 
een handicap of een ziekte , maar ook dan zijn de passiviteit en afhankelijkheid groter dan te 
verwachten. Ruziemaken of onenigheid is bijna onverdraaglijk, uit angst de steun van de ander 
te verliezen. Vaak ligt er een diep minderwaardigheidsgevoel aan ten grondslag , en de overtui-
ging dat anderen dingen beter kunnen of weten dan zijzelf. Tegelijk leren ze ook geen nieuwe 
vaardigheden aan, uit angst voor onafhankelijkheid. Dit leidt tot ongelijkwaardige relaties waar-
bij de afhankelijke partner zichzelf opoffert of misbruik (verbaal, fysiek of seksueel) toelaat om 
maar niet verlaten te worden. In hun werk functioneren ze goed onder supervisie en zolang ze 
niet te veel verantwoordelijkheid hoeven te dragen. 
Het negatieve zelfbeeld is gekoppeld aan het angstige temperament en kan in de kindertijd ver-
sterkt worden door omstandigheden als overkritische ouders , competitie met een broer of zus 
waarin zij het onderspit hebben gedolven , of negatieve ervaringen op school of in de peergroep . 

Dwangmatige-persoonlijkheidsstoornis 

Kader 22.11 Criteria voor de dwangmatige-persoonlijkheidsstoornis (naar de DSM-5) 
Een pervasief patroon van preoccupatie met ordelijkheid, van perfectionisme en van intrapsychische en 
interpersoonlijke beheerstheid, ten koste van flexibiliteit , openheid en efficiëntie, beginnend op jongvol-
wassen leeftijd , en tot uiting komend in bijvoorbeeld een preoccupatie met details, regels of ordening; 
perfectionisme dat interfereert met het voltooien van taken; excessieve toewijding aan werk en produc-
tiviteit met uitsluiting van ontspanning en vriendschappen; overmatige consciëntieusheid , scrupuleus-
heid, rigiditeit en inflexibiliteit in zaken van moraliteit, ethiek of waarden; onvermogen om voorwerpen 
die geen (gevoels)waarde hebben weg te gooien; onwilligheid om taken te delegeren of samen te werken 
met anderen ; een vrekkige stijl van geld uitgeven voor zichzelf en anderen; rigiditeit en koppigheid. 



Mensen met een dwangmatige -persoon lijkheidsstoor -
nis zijn vaak ideale werknemers: toegewijd, har dwer-
kend, zelden ziek. Maar als de dwangma tigheid te sterk 
wordt, kan deze in he t tegen deel oms laan: er komt niets 
meer uit ieman ds han den en hij verzan dt in twijfelzucht 
en doelloos gepru ts. Het perfectionisme van de patiënt 
kan leiden tot wijdlopigheid en overgedetailleerdheid bij 
de klachtenpresentatie: bijzaken niet van hoof dzaken 
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Activi teiten met vr ienden zijn serieuze projecten 
die volgens het vooropgeze tte plan tot een 
goed einde gebracht moe ten worden . Regels en 
normen , ook op moreel gebied , worden letterlijk 
genomen: 'nooit geld uit lenen' betekent zelfs 
een goede vriend geen geld lenen voor een taxi 
als het regent. 

onderscheiden en zich verliezen in details, zonder de draad van het verhaal he lemaal kwijt te 
raken . 
Vaak zijn mensen met deze stoornis ongelukkig , negatief en ingeperkt, gunnen zichzelf (en 
hun omgeving) weinig pleziertjes en houden koppig vast aan hun eigen patronen . 
Boosheid rechtstreeks uiten is vaak lastig; onvrede wordt overdreven scherp geuit of indirect 
(bijvoorbeeld via eindeloos treuzelen). Het uiten van affectie, zelfs in intieme relaties , kost hen 
moeite en gebeurt weinig spontaan. 
Als kind waren mensen die lijden aan een dwangmatige-persoonlijkheidsstoornis vaak ook pre-
cies, ordelijk en soms angstig. Anders dan je misschien zou verwachten blijkt uit het beperkt 
beschikbare onderzoek geen sterke associatie van de dwangmatige persoonlijkheidsstoornis 
met de obsessieve-compulsieve stoornis. Wel hebben mensen met een dwangmatige persoon-
lijkheidsstoornis een hogere kans op een angst- of stemmingsstoornis . 

3 Ontwikkeling, beloop en gevolgen 

Per definitie beginnen persoonlijkheidsstoornissen in de adolescentie of op jongvolwassen leef-
tijd, en zijn ze daarna relatief stabiel. Uit belooponderzoeken blijkt dat met het ouder worden 
pathologische persoonlijkheidstrekken over het algemeen aan scherpte verliezen . Na tien jaar 
zou nog maar de helft van de patiënten aan de criteria van een persoonlijkheidsstoornis vol-
doen. Dit zou deels te maken kunnen hebben met intrinsieke, neurobiologische veranderingen 
en maturiteit van de persoonlijkheid , waardoor een heftig temperament de persoon minder 
parten gaat spelen . 
Wel blijken de verschillende persoonlijkheidsstoornissen enigszins in hun natuurlijke beloop 
te verschillen . Mensen met antisociale trekken verbeteren vaak niet , ook niet als ze in de gevan-
genis terechtkomen. De teruggetrokkenheid en achterdocht van de cluster A-patiënten nemen 
met de tijd eerder toe dan af, en dit kan ook gelden voor de angst van de cluster c-patiënten. 
Bij patiënten met een borderline-persoonlijkheidsstoornis is het beloop divers: sommigen over-
lijden door suïcide (het risico hierop wordt geschat op rond de 10%, vooral als er ook sprake 
is van een depressieve stoornis of een stoornis in het gebruik van een middel) of blijven een 
behoorlijke mate van pathologie vertonen ; anderen worden met het ouder worden minder 
impulsief en heftig en gaan beter functioneren. Op hogere leeftijd kan de impulsbeheersing 
afnemen met een toename van het pathologisch gedrag. 
Psychotherapie blijkt tot duidelijke positieve veranderingen te leiden bij mensen met een per-
soonlijkheidsstoornis, en is ook de behandeling van eerste voorkeur . Toch lijken patiënten met 
een persoonlijkheidsstoornis in remissie hun leven lang gevoeliger voor bijvoorbeeld emotio-
nele instabiliteit of dysforie . 
Het hebben van een persoonlijkheidsstoornis heeft gevolgen voor het algemene functioneren 
in werk en relaties. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis slagen er vaak minder goed in 
hun plek in het leven te vinden: ze maken hun opleiding vaker niet af, krijgen minder goede 
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Deze problemen zullen zich ook in de 
spreekkamer van de psychiater manifesteren, 
waarbij patiënten bijvoorbeeld sneller van streek 
zijn, minder op hun dokter (verpleegkundige , 
enzovoort) durven vertrouwen , minder 
compliance zullen hebben, minder een beroep 
kunnen doen op een ondersteunend sociaal 
netwerk , enzovoort. 

4 Diagnostiek 

banen of worden arbeidsongeschikt. Problemen in het 
interpersoonlijke contact zijn een algemeen kenmerk 
van persoonlijkheidsstoornissen. Patiënten met een 
persoonlijkheidsstoornis hebben minder vaak stabiele 
relaties en hebben meer conflicten met partners , fami-
lie of vrienden. 

Het is niet altijd eenvoudig om een persoonlijkheidsstoornis vast te stellen. Patiënten met per-
soonlijkheidsstoornissen kunnen een scala aan psychische en somatische klachten vertonen. 
Ze kunnen daarnaast problemen melden in hun huidige sociale en beroepsmatige leven. Ze 
hebben vaak psychotrauma's meegemaakt in de loop van hun leven. Dit alles maakt dat hun 
verhaal chaotisch kan overkomen , zodat de psychiater door de bomen het bos niet meer ziet. De 
inhoud en de presentatie van het verhaal kunnen allerlei emoties bij de behandelaar oproepen 
(machteloosheid , irritatie , zorg) waardoor de arts-patiëntrelatie beïnvloed wordt. Een richtsnoer 
bij de diagnostiek kan zijn om te letten op de volgende drie aspecten. 
- Allereerst: is er sprake van inhibitie van normaal gedrag? Zou je normaliter anders hebben 

gehandeld dan de patiënt? En is het voor de patiënt niet ongebruikelijk dat hij heeft gehan-
deld zoals hij heeft gedaan? 

- Vervolgens : ontbreekt de remming van sociaal inadequaat gedrag? Blijkt uit het verhaal van 
de patiënt dat hij herhaaldelijk gedragingen vertoont die niet passen binnen het normale 
sociale verkeer? 

- Tot slot: is er sprake van te heftige , sterk wisselende of anderszins inadequate reacties op 
stressvolle omstandigheden? 

Desondanks is het niet altijd mogelijk om tijdens het eerste gesprek de persoonlijkheidsstoor-
nis vast te stellen; soms blijkt dit pas in het verloop van de behandeling , bijvoorbeeld door 
problemen in de samenwerking of de compliance van de patiënt. Soms is een heteroanamnese 
noodzakelijk om de persoonlijkheidsstoornis te kunnen vaststellen. Een persoonlijkheidsstoor-
nis uitsluiten is gemakkelijker en kan ook zeer belangrijk zijn. Als stelregel kan daarbij gelden 
dat een persoon die al geruime tijd de adolescentieleeftijd achter zich heeft en goed functio-
neert in zijn of haar eerste milieu (liefhebben) , tweede milieu (werk) en derde milieu (hob-
by's), over het algemeen geen persoonlijkheidsstoornis heeft, tenzij je mag aannemen dat er 
een belangrijke verandering heeft plaatsgevonden in de externe omstandigheden waardoor een 
latent gebleven persoonlijkheidsstoornis manifest is geworden. De klinische diagnostiek kan 
worden ondersteund met behulp van vragenlijsten of gestandaardiseerde interviews naar de 
persoonlijkheidsstoornissen of naar dimensionale persoonlijkheidstrekken. Ook kan zo nodig 
gebruik worden gemaakt van psychologisch onderzoek met bijvoorbeeld projectieve tests waar-
mee preoccupaties en niet-bewuste of automatische tendensen van reageren zichtbaar kun-
nen worden gemaakt. Veelgebruikte semigestructureerde interviews voor het vaststellen van 
persoonlijkheidsstoornissen zijn de Structured Clinical Interview for osM-IV Axis 11 Disorders 
(scrn-u), de Structured Interview for DSM Personality Disorders (srnr(-rv)) en de International 
Personality Disorder Examination (rroE). Veel gebruikte zelfinvulvragenlijsten zijn de Perso-
nality Diagnostic Questionnaire (roq), de Dimensional Assessment of Personality Pathology, 
Short Form (oAPP-sF) en de scro-11-screener. De zelfinvulvragenlijsten geven over het algemeen 
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veel vals-positieve resultaten. Actuele ontwikkelingen van het concept persoon lijkhei dsstoornis 
(zie deel 111 van de DSM-5) gaan gepaar d met de ontwikke ling van nieuwe interviews en vragen-
lijsten (zie Handboek persoonlijkheidspathologie: Eurelings -Bontekoe, 2016) . 

5 Differentiële diagnostiek 

Allereerst is het van belang een onderscheid te maken tussen een normale persoonlijkheid en 
een persoonlijkheidsstoornis. Hierbij wordt vooral onderzocht of mensen in staat zijn om te 
functioneren in persoonlijke en sociale situaties, in werk en relaties, en of zijzelf of hun omge-
ving lijden of anderszins beperkingen ervaren. 
Mensen afkomstig uit een andere cultuur vertonen 
soms gedrag dat gemakkelijk kan worden aangezien 
voor een persoonlijkheidsstoornis. 
Omdat ze overlappende kenmerken hebben , is het 
onderscheid tussen de verschillende persoonlijkheids-
stoornissen niet altijd eenvoudig en ook niet altijd te 
maken . Dat is een belangrijke kritiek op het categoriale 
model in het voordeel voor een dimensionaal model dat 
besproken wordt in paragraaf7.r. 
Zowel patiënten met een histrionische- als met een 
narcistische-persoonlijkheidsstoornis willen graag in 
het middelpunt staan , maar de patiënt met de histrio-

De achterdocht van een politieke vluchte ling , 
ook in de veilige situatie van het nieuwe 
land , kan lijken op een parano ïde-
persoon lijkheidsstoornis; rituelen en 
geloofsbelevingen als voodoo , sjamanisme , 
en het boze oog kunnen schizotyp isch 
aandoen . Een passieve, onderworpen of 
introvert e presentatie van iemand uit een 
andere cultuur kan doen denken aan een 
schizoïde- , een vermijdende- of afhankel ijke-
persoon! ijkhe idsstoorn is. 

nische-persoonlijkheidsstoornis bespeelt hierbij meer de emoties , de patiënt met de narcisti-
sche-persoonlijkheidsstoornis etaleert zijn prestaties . Patiënten met een borderline-persoon-
lijkheidsstoornis lijken soms op die met antisociale -persoonlijkheidsstoornis , maar bij patiën-
ten met een borderline-persoonlijkheidsstoornis is er meer sprake van zelfdestructiviteit, terwijl 
de patiënt met een antisociale-persoonlijkheidsstoornis eerder anderen zal manipuleren en 
schaden . En patiënten met een schizoïde-persoonlijkheidsstoornis kunnen lijken op patiënten 
met een vermijdende-persoonlijkheidsstoornis , waarbij het verschil is dat de vermijdende pati-
ent wel behoefte heeft aan sociale contacten maar hier uit angst vanaf ziet , terwijl de patiënt 
met een schizoïde-persoonlijkheidsstoornis zich ongemakkelijk blijft voelen in contacten met 
anderen en liefst alleen is. Adolescenten kunnen soms gedrag vertonen dat lijkt op een bor-
derline-persoonlijkheidsstoornis , zeker als ze daarbij ook nog middelen als alcohol en drugs 
misbruiken . 
Ook het onderscheid met andere psychiatr ische stoornissen is niet altijd evident. Persoonlijk-
heidsstoornissen zijn ontstaan in de jeugd , kenmerken het totale functioneren van patiënt en 
mogen niet uitsluitend voorkomen gedurende een episode van een andere psychiatrische stoor-
nis zoals een depressieve stoornis of een stoornis in het gebruik van een middel. Bij psychiatri-
sche stoornissen die vroeg ontstaan en een chronisch , relatief stabiel beloop hebben , zoals de 
autismespectrumstoornis, is het onderscheid met de cluster A-stoornissen zowel praktisch als 
theoretisch lastig. 
Soms komen andere psychiatrische stoornissen gelijktijdig voor met persoonlijkheidsstoor-
nissen , zoals schizofrenie en de schizotypische-persoonlijkheidsstoornis , of de sociale-angst-
stoornis met de vermijdende-persoonlijkheidsstoornis . Bij middelgerelateerde stoornissen kan 
antisociaal gedrag de stoornis in het gebruik van het middel in stand houden . 
Soms wordt een snel wisselende stemming in het kader van een bipolaire-stemmingsstoornis 
ten onrechte gediagnosticeerd als een borderline-persoonlijkheidsstoornis . Als er sprake is van 
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een onderliggen de somatische afwijking waardoor de persoonlijkheid veran derd is, kan in de 
DSM-5 de classificatie 'persoonlijkheidsverandering door een somatische aandoening' toegekend 
worden . 

Kader 22.12 Criteria voor de persoonlijkheidsverandering door een somatische aandoening 
(naar de DSM-5) 
Een persistere nde verandering van de persoon lijk heid te n opz ichte van het vroegere karakterist ieke per-
soonlijk heids pat roon, waarbij er aanwijzingen zij n dat de stoorn is het directe pathofysiologische gevo lg 
is van een soma ti sche aandoening. De stoornis kan niet beter verklaard worden door een andere psychi-
atr ische stoornis, en treed t ook niet op in het beloop van een delirium. De stoornis veroorzaakt klinisch 
sign ificante lijdensdruk of beperkingen in sociaal of beroepsmatig fu ncti oneren . 

Veelvoorkomende manifestaties van de persoonlijkheidsverandering door een somatische aan-
doening zijn affectieve labiliteit , slechte impulsbeheersing, uitbarstingen van agressie of woede 
die in geen verhouding staan tot de luxerende prikkel , duidelijke apathie, achterdocht of para-
noïde ideeën. Er worden dan ook verschillende typen onderscheiden, afhankelijk van de op de 
voorgrond staande kenmerken : het labiele , ontremde , agressieve, apathische of paranoïde type. 
De naam van de somatische aandoening wordt ook benoemd, bijvoorbeeld: persoonlijkheids-
verandering door epilepsie van de temporaalkwab. 

6 Epidemiologie 

Persoonlijkheidsstoornissen behoren tot de meest voorkomende psychiatrische stoornissen . De 
schattingen lopen uiteen van 10% van de bevolking tot 60% bij patiënten met psychiatrische 
aandoeningen. Persoonlijkheidsstoornissen gaan vaak samen met een andere psychiatrische 
stoornis: 60% van de patiënten met een persoonlijkheidsstoornis maakt ooit in zijn leven een 
depressieve stoornis, een angststoornis, kortdurende psychotische episode , een posttraumati-
sche-stressstoornis , een eetstoornis , of een stoornis in het gebruik van een middel door. Wan-
neer er naast de persoonlijkheidsstoornis nog een andere psychiatrische stoornis aanwezig is, 
is de behandeling van deze andere psychiatrische stoornis dikwijls moeilijker en de prognose 
slechter. 

Tabel 15.1.2 Somatische aandoeningen die persoonlijkheidsveranderingen kunnen veroorzaken 
(persoonlijkheidsstoornissen) 

Categorie Aandoening 
Centrale zenuwstelsel 

Hormona le aandoeningen 

Auto-immuunziekten 

1 ntoxicatie 

- Cerebrovascu lair accident (CVA) 

- Encefalitis 

- Epilepsie 

- Hersentumoren 

- Meningitis 

- Ziek te van Hunt ington 

- Ziekte van Addison 

- Hyperthyreoïdie 

- Lupus erythematodes 

- Loodvergiftiging 
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7 Etiopathogenese 

7.1 Neurobiologische correlaten 
De neurobiologie van persoonlijkheidsstoornissen is een jonge wetenschap die in een versnel-
ling is gekomen door de ontwikkeling van moderne onderzoekstechnieken. Aanvankelijk was 
het eeg de enige onderzoeksmethode , maar die is nu aangevuld met moderne afbeeldingstech-
nieken als MRI, fMRI en PET-scans, waardoor ook functionele neuroanatomische structuren kun-
nen worden onderzocht. Daarnaast maakt ook de moleculaire genetica een sterke ontwikkeling 
door, kunnen endogene psychoactieve stoffen (hormonen, neurotransmitters) en hun metabo-
lieten worden onderzocht, en krijgen we meer zicht op het psychofysiologische functioneren 
door dieronderzoek en psychofarmacologische manipulatie (bijvoorbeeld tryptofaandepletie 
om het serotoninegehalte te reduceren). Vanzelfsprekend moet er nog veel onderzoek worden 
gedaan om de resultaten van het onderzoek van al deze verschillende aspecten te kunnen inte-
greren . 
Bij het onderzoek naar neurobiologische correlaten van persoonlijkheidsstoornissen verwacht 
men meer van een dimensionale typering van persoonlijkheidspathologie dan van de traditio-
nele categoriale benadering, zoals eerder in dit hoofdstuk besproken. De dimensionale benade-
ring doet meer recht aan de glijdende schaal van normaal tot extreem pathologisch en vormt de 
basis voor ondersteunende , maar vooralsnog tentatieve farmacotherapie . 
Bij de ontwikkeling van de DSM-5 is veel discussie geweest over de dimensionale typering van 
persoonlijkheidspathologie , maar er was nog te weinig consensus over de keuze van de verschil-
lende dimensies. 
Een populair dimensionaal model is de Big Five. 
Vanzelfsprekend is er nog geen een-op-eenovereen-
komst met bijvoorbeeld Panksepps indeling van primair 
neurobiologisch gefundeerde basisemoties (hoofdstuk 
3-4, paragraaf 4). Maar Panksepps ZOEKEN en SPELEN 
vallen voor wat betreft de beschrijving en gevonden 
neurobiologische aspecten grotendeels samen met de 
extraversie van de Big Five en zijn ANGST en WOEDE met 
neuroticisme. In het navolgende worden enkele belang-
rijke bevindingen over de samenhang van persoonlijk-
heidspathologie en neurobiologie geresumeerd. 
Persoonlijkheidsstoornissen blijken voornamelijk te 
worden bepaald door genetische factoren (ruwweg 
50%, vaak gelijkgesteld met 'temperament') in combi-
natie met specifieke (in plaats van met siblings gedeelde) 
omgevingsfactoren , zoals het zwarte schaap zijn in het 
gezin. Er moet nog wel het nodige onderzoek worden 
gedaan om vast te stellen welke aspecten of dimensies 

r 
In het Big Five-model wordt de persoonlijkheid 
van normaa l to t patholog isch getypeerd op 
vijf dimen sies: neurotic isme , extraversie , 
consciëntieusheid , altru ïsme, en openheid 
(bereidheid tot) voor nieuwe ervaringen . Naar 
de neurob iologische aspecten van extraversie , 
overeenkomend met de reward and approach 
systems, en neurotic isme (threat and punishing 
systems) is het meeste onderzoek gedaan. 
Aspecten van extraver sie, respect ievelijk 
asserti viteit en genieten van verworvenheden , 
blijken geassocieerd met respectieve lijk 
dopamine - en endogene opioïdens ystemen ; 
een hoge mate van neurot icisme blijkt 
geassocieerd te zijn met een hogere baseline 
cort isolconcentrat ie gepaard met een afgevlakte 
cortisol -stressrespons (zie ook verderop in deze 
paragraaf) . 

voornamelijk genetisch zijn bepaald en welke door de combinatie met omgevingsfactoren. 
Ook de stressgevoeligheid (neuroticisme) wordt mede door het temperament bepaald. Tegelij-
kertijd treedt er al vanaf de geboorte een wisselwerking op tussen het aangeboren temperament 
en omgevingsfactoren. Chronische psychotraumatische stress in de jeugd kan tot aanzienlijke 
en permanente neurobiologische veranderingen leiden in neurotransmittersystemen en de 
hypothalamus-hypofyse-bijnieras (HPA-as: hypothalamic-pituitary-adrenal axis). Psychische trau-
matisering in de kindertijd is geassocieerd met een chronisch verhoogde en labiele cortisol-
spiegel op de volwassen leeftijd . Er zijn aanwijzingen dat dit extra kwetsbaar maakt voor het 
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ontwikkelen van stressgerelateerde aandoeningen , zoals stemmings - en angststoornissen . 
Belangrijke psychologische ontwikkelingen, zoals de hechting , de affectregulatie , het mentalise-
ren , en het adaptatievermogen , vinden plaats vanuit en in wisselwerking met deze neurobiolo-
gische onderbouw. Steeds is er sprake van een wederzijdse beïnvloeding tussen neurobiologie , 
gedachten, emoties en gedrag. Zo blijkt er bijvoorbeeld een verband tussen de neurotransmitter 
serotonine en impulsief, agressief gedrag, en tussen oxytocine en hechting en sociaal gedrag. 
Automutilatie bij patiënten met een borderline-persoonlijkheidsstoornis gaat mogelijk samen 
met een disfunctie in het endogene opioïdensysteem, met veranderingen in pijnperceptie en 
emotionele disregulatie . 

7.2 Psychologische correlaten 

Ouderlijke zorg, hechting en affectregulatie 
De vroege hechting van een baby aan de ouderfiguren is essentieel voor de ontwikkeling van de 
persoonlijkheid . Vooral de rechterhersenhelft, waar de regie over het emotionele leven voorna-
melijk plaatsvindt , ontwikk elt zich sterk na de geboorte in de wederzijdse beïnvloeding van baby 
en opvoeders. Een van de belangrijkste ontwikkelingstaken van een baby is het leren reguleren 
van de eigen affecten : het kunnen verdragen en verwerken van pijn, verdriet, woede en angst. 
Voor een gezonde ontwikkeling is het essentieel dat het jonge kind zich in het contact met zijn 

opvoeders gekoesterd en beschermd weet. Er kan dan 
Bij affectieve verwaarlozing en bij (chronische) een veilige hechtingsstijl ontstaan met adequate interne 
psychotraumatisering, zoals mi shandeling en cognitief-affectieve werkschema 's en een goed vermo-
seksueel misbruik, kan zowel het mentaliseren gen tot mentaliseren dat bepalend wordt geacht voor 
als de affectregulatie ernstig verstoord raken. een adequate affectregulatie. 

Een onderdeel van de affectieve en cognitieve ontwik-
keling is het vormen van impliciete of onbewuste , affectief beladen vooronderstellingen over 
zichzelf en over anderen. Deze automatische vooronderstellingen , die in de hechtingstheorie 
werkschemata worden genoemd , in de psychoanalyse zelf-objectrepresentaties, en in de cogni-
tieve psychotherapie basale assumpties , vormen een blauwdruk voor het leven en de bouwste-
nen van de persoonlijkheid. 
Door het automatische , onbewuste karakter van deze vooronderstellingen word je er vaak pas 
van bewust als ze disfunctioneel worden en tot problemen leiden. Bijvoorbeeld een assumptie 
als: ' Ik ben sterk, andere mensen zijn niet te vertrouwen en de wereld is gevaarlijk ' kan func-
tion eel zijn als een kind moet overleven in een gezin met veel geweld en bedrog , maar niet 
wanneer het (later) op school of werk vriendschappelijk met anderen wil omgaan. 
Mensen met een persoonlijkheidsstoornis lijden aan disfunctionele cognitief-affectieve sche-
ma 's die dikwijls gekenmerkt worden door sterk zwart-witdenken en generaliseren ('Iedereen 
is tegen mij') , door uitgaan van catastrofes ('Natuurlijk wordt deze sollicitatie een ramp') , door 
emoties als basis van feiten te nemen ('Ik schaam me , dus ik heb iets verkeerd gedaan'), door 
de gedachten van anderen in te vullen ('Hij zegt mij niet gedag , dus hij heeft een hekel aan 
mij') of door van alles op zichzelf te betrekken ('Mijn moeder voelt zich eenzaam en dat is mijn 
schuld'). Bij de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen wordt veel aandacht geschonken 
aan deze disfunctionele gedachten . Omdat ze door de persoon zelf als terecht en als waar erva-
ren worden, zijn ze vaak moeilijk te veranderen. 
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8 Behandeling 

8.1 Algemene uitgangspunten 
Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben vaak interpersoonlijke problemen . Dit bete-
kent niet dat zij bewust uit zijn op conflicten met anderen , maar wel dat zij - door hun aanleg, 
levensgeschiedenis en de daardoor opgebouwde patronen van reageren - vaak interacties met 
de omgeving aangaan die tot negatieve ervaringen lei-
den. Uiteraard kunnen dit soort problemen ook spelen 
in de relatie met een arts , een psychiater of een psycho-
therapeut. De eisende, woedende of wanhopige reacties 
van sommige patiënten met een borderline-persoonlijk-
heidsstoornis komen voort uit een intense verlatings-
angst, die soms moeilijk zichtbaar is onder hun verbale '" 

De kunst is om in de relatie met deze patiënten 
uit de strijd te blijven, en een vertrouwensrelatie 
op te bouwen , waarbij de patiën t het gevoel kan 
ervaren dat de behandelaar naast hem staat 
zonder hem per se gelijk te geven. 

geweld. Gemakkelijk komt de behandelaar in een spiraal van verwijten terecht, en verliest hij 
het zicht op de angst en de wanhoop die achter de heftige reacties van de patiënt met een bor-
derline-persoonlijkheidsstoornis verscholen kunnen zitten. 
De eigen tegenoverdracht goed kunnen hanteren is bij patiënten met persoonlijkheidsstoornis-
sen cruciaal , omdat zij heftige tegenoverdrachtsreacties kunnen oproepen , variërend van afkeer 
tot genegenheid . Zo kan een patiënt met een borderline-persoonlijkheidsstoornis bijvoorbeeld 
te sterke gevoelens van zorg oproepen , soms zelfs leidend tot (seksuele) grensoverschrijdingen , 
terwijl een patiënt met een narcistische- of antisociale-persoonlijkheidsstoornis irritatie , afstan-
delijkheid en afwijzing kan oproepen . De overdreven meegaande patiënt met een afhankelij-
ke-persoonlijkheidsstoornis kan in eerste instantie zorg oproepen , maar geleidelijk aan irritatie 
en afwijzing , wanneer passiviteit en het vermijden van eigen verantwoordelijkheid manifester 
worden. 
Problemen ontstaan wanneer de tegenoverdrachtsgevoelens het therapeutisch handelen gaan 
bepalen en afkeer leidt tot verwaarlozing , of genegenheid leidt tot overmatige zorg of seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. Het is daarom belangrijk dat de psychiater in staat is zich af te 
vragen wat de patiënt aan (te) positieve of negatieve gevoelens bij hem oproept , en dat hij deze 
gevoelens als een diagnostisch en therapeutisch instrument kan gebruiken. Bijvoorbeeld door 
de eigen tegenoverdracht in een intervisie met de collega's te bespreken , en na te gaan wat 
de betekenis hiervan is en wat de patiënt in de werkrelatie nodig heeft. Op deze manier kan 
voorkomen worden dat een herhaling optreedt van vroegere ervaringen (zoals nieuwe seksu-
ele grensoverschrijding bij de patiënt met een borderline-persoonlijkheidsstoornis die geleerd 
heeft alleen via flirten aandacht te krijgen ; afwijzing bij de arrogante patiënt met een narcisti-
sche-persoonlijkheidsstoornis; of een paternalistische houding tegenover de patiënt met een 
afhankelijke-persoonlijkheidsstoornis). 
Nog maar een paar decennia geleden was men van mening dat vooral patiënten met een ern-
stige persoonlijkheid sstoornis met psychotherapie niet te helpen zouden zijn . Maar dit blijkt 
niet te kloppen . De afgelopen jaren zijn er met succes evidence-based behandelmethoden ont-
wikkeld om juist ook deze groep adequaat te behandelen. In paragraaf 8.3 worden deze eviden-
ce-based behandelmethoden kort besproken . 
Omdat veel patiënten met een persoonlijkheidsstoornis ook lijden aan een andere psychiatri-
sche stoornis zoals een depressieve stoornis, een angststoornis of een stoornis in het gebruik 
van een middel , wordt deze andere stoornis vaak eerst behandeld. Dit is niet altijd eenvoudig. 
Deze patiënten hebben vaak meer klachten en herstellen trager dan patiënten zonder persoon-
lijkheidsstoornis . Ze kunnen uiteindelijk op een normaal niveau van klachten komen , alleen 
hebben ze hiervoor ongeveer twee keer zoveel sessies psychotherapie nodig . 
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8.2 Neurobiologische behandeling 
Farmacotherapie staat niet voorop bij de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen, maar 
kan de basisbehandeling, psychotherapie , soms ondersteunen. De belangrijkste en onbetwiste 

indicatie voor farmaca bij de behandeling van persoon-
Met farmacotherapie behandel je dan de lijkheidsstoornissen is wanneer er naast de persoonlijk -
comorbiditeit bij de persoonlijkheidsstoornis. heidsstoornis sprake is van bijvoorbeeld een angststoor-

nis of een bipolaire- of depressieve stoornis of ADHD. 

Voor bepaalde symptomen van vooral de borderline-persoonlijkheidsstoornis zijn de volgende 
psychofarmaca onderzocht. Voor symptomen als achterdocht of hallucinatoire belevingen wor-
den antipsychotica in lage dosering voorgesteld . Voor impulsieve gedragsontregelingen zoals 
impulsieve agressie of automutilatie en voor overmatige boosheid kunnen anti-epileptica als 
topiramaat of lamotrigine als stemmingsstabilistatoren worden voorgeschreven. Lithium acht 
men voor deze indicatie gecontra-indiceerd vanwege het bijwerkingenprofiel en het risico op 
intoxicatie . Voor de affectieve disregulatie zoals heftige stemmingswisselingen of chronische 
ontstemming worden respectievelijk een selectieve serotonineheropnameremmer (ssR1) en een 
antipsychoticum gesuggereerd . 
Benzodiazepinen kunnen tot verslaving aanleiding geven en mogelijk onaangepast gedrag 
versterken. Tricyclische antidepressiva kunnen letaal zijn bij overdosering . Deze twee groepen 
middelen worden daarom bij voorkeur niet voorgeschreven . Om dezelfde reden is het advies 
om bij een crisis ook maar enkele dagen sedatieve medicatie voor te schrijven, bijvoorbeeld een 
sedatief antihistaminicum . Bij patiënten met een persoonlijkheidsstoornis bestaat het risico op 
polyfarmacie als ze heftig reageren of in crisis zijn . 

8.3 Psychologische behandeling 
De eerste keuze voor de behandeling van patiënten met een persoonlijkheidsstoornis is psy-
chotherapie , vaak langdurig en intensief. Een ambulante psychotherapie van eens per week 
gedurende meer dan één jaar is niet ongebruikelijk. Comorbide stoornissen , zoals een depres-
sieve stoornis of een angststoornis , kunnen in de regel wel met een kortdurende , klachtgerichte 
therapie worden behandeld, al blijken ook deze klachtgerichte behandelingen gecompliceer-
der te verlopen wanneer er tevens sprake is van een persoonlijkheidsstoornis . Zowel vanuit 
de psychodynamische , de cliëntgerichte en de cognitieve gedragstherapie zijn verschillende 
behandelingen ontwikkeld voor persoonlijkheidsstoornissen , individueel of in een groep . Deze 
paragraaf geeft een kort overzicht van enkele belangrijke, empirisch onderzochte psychothera-
pievormen. Deze psychotherapieën zijn in eerste instantie ontwikkeld voor de behandeling van 
borderline-persoonlijkheidsstoornissen , maar blijken ook bij andere ernstige persoonlijkheids-
stoornissen goed bruikbaar. In al deze therapievormen is de therapeut actief en structurerend 
vanuit een positieve, accepterende grondhouding . 
Dialectische gedragstherapie (DGT) is de uitgebreidst onderzochte methode, in eerste instan-
tie bedoeld voor het behandelen van impulsief en destructief gedrag (suïcidepogingen , auto-
mutilatie, stoornissen in het gebruik van een middel, zelfverwaarlozing) en het aanleren van 
constructieve vaardigheden, en in tweede instantie voor het vinden van een zinvol bestaan. 
Dialectische gedragstherapie is ontwikkeld als ambulante behandeling met een combinatie van 
vaardigheidstraining, individueel of in een groep , maar wordt inmiddels ook in deeltijd- en 
klinische behandeling toegepast. 
Mentalization-based therapy is ontwikkeld vanuit het psychoanalytische model en de hechtings-
theorie. Deze therapie behandelt het cognitief-affectieve onvermogen om te kunnen reflecteren 
op de eigen en andermans situatie , met als doel het ontwikkelen van het mentaliserend ver-
mogen. Deze behandeling is ontworpen als dagbehandeling met zowel groeps- als individuele 
psychotherapie . 
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Transference-focused psychotherapy is een ambulante behandeling van tweemaal per week , 
eveneens ontwikkeld vanuit het psychoanalytische model. Ook deze therapie start steu-
nend-structurerend, en behandelt het (zelf)destructieve gedrag van de patiënt, waarna, als het 
acting-outgedrag, zoals automutilatie, middelenmisbruik en eetbuien , is verminderd, de dis-
functionele cognitieve schema 's bewerkt worden zoals die in de overdracht met de psychothe-
rapeut zichtbaar worden. 
Ook in de schema-focused therapy ligt het accent op de disfunctionele cognitieve schema 's. 
Deze therapie is ontwikkeld uit diverse psychotherapiemodellen zoals de gedragstherapie , de 
psychoanalytische therapie , de transactionele analyse en de gestalttherapie . Net als de transfe-
rence-focused therapy heeft deze therapie een frequentie van tweemaal per week; er zijn ook 
(dag)klinische toepassingen ontwikkeld . 
Gaandeweg wordt met de vorm van bestaande therapiemodellen geëxperimenteerd . Zo wor-
den individuele psychotherapieën soms herschreven voor het uitvoeren van groepstherapieën , 
zodat meer patiënten tegelijkertijd kunnen worden geholpen , en vindt er onderzoek plaats naar 
de effectiefste dosering en intensiteit. In diverse onderzoeken blijken de verschillende vormen 
van psychotherapie in effectiviteit niet zoveel van elkaar te verschillen. Maar belangrijk is wel 
dat je methodisch werkt : dat je een psychotherapiemodel consistent , maar niet rigide toepast. 
Het lijkt er zelfs op dat de universele therapiefactoren, zoals een ondersteunende therapeuti-
sche relatie met een actieve, betrokken therapeut die hoop en vertrouwen wekt bij de patiënt , 
belangrijker zijn dan het specifieke therapiemodel. Een goede psychotherapeutische opleiding 
is hierbij wel essentieel. 
Voor persoonlijkheidsstoornissen die niet zo ernstig zijn dat het leven er zichtbaar door ont-
wricht wordt maar die wel met aanzienlijke lijdensdruk gepaard gaan , zijn verschillende ambu-
lante vormen van psychodynamische psychotherapie en de cliëntgerichte psychotherapie geïn-
diceerd . Meestal gaat het dan om patiënten met een cluster c-persoonlijkheidsstoornis . Omdat 
het accent bij deze patiënten niet ligt op impulsiviteit of op zichzelf gerichte agressie , hoeft de 
therapeut minder structurerend te zijn en kan de therapeut zich meer richten op een exploratie 
van de gevoels- en belevingswereld met het doel irrationele gevoelens , gedachten en gedragin-
gen in po sitieve zin te veranderen . De frequentie van deze therapieën is meestal eens per week. 
Soms blijkt een ambulante behandeling onvoldoende om de pervasieve, lang bestaande patro-
nen van gedachten , gevoelens en gedrag te kunnen veranderen. Dan kan een intensieve (dag)-
klinische behandeling aangewezen zijn . Hierbij leven patiënten gedurende een bepaalde peri-
ode, vaak tussen de drie en twaalf maanden , in een groep die vele uren en soms ook 's avonds en 
's nachts bij elkaar is . Zij praten niet alleen samen , maar doen ook dingen zoals eten klaarma-
ken en sporten . De interacties en conflicten die daarbij ontstaan , zijn onderwerp van de therapie 
die niet alleen verbaal is, maar ook non-verbaal (onder andere creatieve therapie en psycho-
motorische therapie) . Tijdens deze behandeling zijn de patiënten weg uit de thuissituatie die 
soms hun problemen alleen maar verergert door eenzaamheid of voortdurende conflicten. De 
keerzijde van een (dag-)klinische behandeling kunnen hospitalisatie en regressie zijn. 
Het gevaar van hospitalisatie en regressie wordt ingeperkt door de behandeling in tijd te beper -
ken en te laten volgen door een ambulante nabehan-
deling waarbij mensen geholpen worden om de in de 
(dag-)klinische behandeling bereikte resultaten te inte-
greren in hun werk en sociale relaties . 
Voor patiënten met een antisociale-persoonlijkheids-
stoornis worden vooral in de forensische setting behan-

Pat iënten gaan zich nestelen in de kliniek en 
worden afhankelijk van de behande ling in plaats 
van deze te gebru iken om zelfstand ig hun eigen 
leven op te pakken. 

delingen ontwikkeld gericht op hun gedrag: beter omgaan met impulsiviteit en agressie, aan -
leren van zelfcontrole en stresstolerantie. Vaak is een combinatie van farmacotherapie (een 
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antipsychoticum , een antidepressivum of een stemmingsstabilisator) en cognitieve gedragsthe-
rapie effectief. Behandeling in een groep kan een meerwaarde hebben . 
Een klein deel van de patiënten met persoonlijkheidsstoornissen heeft zorg nodig in de vorm 
van een langdurige opname of begeleid wonen . Het gaat dan niet zozeer om cure, maar om 
care. Van belang is dat de begeleiding laagdrempelig is en in crisissituaties geïntensiveerd kan 
worden. Daarnaast is het belangrijk een steunsysteem rond de patiënt te handhaven of te ere-
eren in de vorm van familie , vrienden of medepatiënten en zorg te dragen voor een zinvolle 
dagbesteding. 
Ongeveer 75% van de patiënten heeft aan het einde van een psychotherapeutische behande-
ling en bij follow-up minder symptomen en functioneert beter in relaties en werk. Hoewel de 
verschillende psychotherapieën voor persoonlijkheidsstoornissen voor wat betreft hun effec-
tiviteit niet erg van elkaar verschillen, zouden zij wel verschillend effectief kunnen zijn voor 
verschillende subgroepen van patiënten met een persoonlijkheidsstoornis. Welke subgroepen 
het beter doen met welke vorm van psychotherapie , weten wij vooralsnog niet. Hiernaar wordt 
op dit moment nader onderzoek gedaan, waarbij typeringen volgens het dimensionale model 
bijzonder nuttig zullen zijn. 
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Samenvatting 
- Kenmerkend voor de ontwikkelingsstoornissen bij volwassenen is dat de symptomen ontstaan 

zijn in de kindertijd en voortduren tot in de volwassenheid . 
- Je onderscheidt de volgende ontwikkelingsstoornissen bij volwassenen: 

- verstandelijke beperking (zie verder hoofdstuk 32); 
- autismespectrumstoornis (ASS) en sociale (pragmatische) communicatiestoornis; 
- aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (ADHD) ; 
- ticstoornissen (waaronder de stoornis van Gilles de la Tourette) . 

- Ontwikkelingsstoornissen worden in de kindertijd en de adolescentie niet altijd herkend . Soms 
leiden ze pas tot significante belemmeringen in functioneren op de volwassen leeftijd. Ook op de 
volwassen leeftijd moet aan een ontwikkelingsstoornis als potentiële classificatie worden gedacht. 

- Voor het diagnosticeren van ontwikkelingsstoornissen is het verzamelen van informatie over de 
ontwikkeling in de kindertijd en de adolescentie essentieel. Deze informatie moet verzameld wor-
den in een systematisch interview over de levensgeschiedenis , waarbij expliciet gevraagd moet 
worden naar de ontwikkeling van sociaal-emotionele functies (sociale contacten, vriendschappen , 
sociale adaptatie in verschillende levensfasen , verbale en non-verbale communicatie). motoriek , 
cognitie , concentratie , taakgerichtheid , impulsiviteit , overbeweeglijkheid en tics . 

- Idealiter , en zeker bij twijfel , moet een heteroanamnese (ontwikkelingsanamnese) worden opge-
nomen van de ouders , broer(s) en/of zuster(s) , en/ of levenspartner van de patiënt . Het laten 
meenemen van schoolrapporten of oude fotoboeken kan nuttig zijn bij het verkrijgen van een zo 
betrouwbaar mogelijk beeld van de patiënt op jonge leeftijd . 

- In de differentiële diagnostiek komen andere kinderpsychiatrische aandoeningen en aandoenin-
gen uit de volwassenenpsychiatrie voor . ADHD moet afgegrensd worden van bijvoorbeeld de 
oppositioneel-opstandige en antisociale gedragsstoornissen , maar ook van manische stoornissen 
die gepaard kunnen gaan met onrust , beweeglijkheid en concentratiestoornissen . De autisme-
spectrumstoornis moet worden onderscheiden van de cluster A-persoonlijkheidsstoornissen . De 
stoornis van Gilles de la Tourette van andere bewegingssymptomen , de obsessie ve-compul sieve 
stoornis en bijwerkingen van medicatie . 

- ADHD is een vaak niet onderkende comorbiditeit bij bekende psychiatrische stoornissen bij vol-
wassenen zoals depressieve stoornissen, angststoornis sen en stoornissen in het gebruik van een 
middel, en compliceert de behandeling daarvan. 

- Ontwikkelingsstoornissen bij vo lwassenen zij n niet zeldzaam : ADHD heeft een prevalentie van 
3% en de autismespectrumstoornis van 1%. De stoornis van Gilles de la Tourette en andere tic-
stoornissen hebben eveneens een prevalentie van 1%. 

- In de etiopathogenese zijn genetische factoren overheersend bij autisme en ADHD. 
- Bij patiënten met een ontwikkelingsstoornis en hun naasten is voorl ichting (psyche-educatie) een 

kern inter ventie die kan leiden tot het begrijpen van gedragingen en beduidend verminderen van 
de spanningen over en weer. 

- Vooral ADHD en ticstoornissen kunnen goed behande ld worden met medicatie en gedragsthera-
pie. 

- Bij het ouder worden verminderen bij ADHD hyperactiviteit en impulsi viteit meer dan de aan-
dachtsdeficiëntie . Lichtere vormen van de autismespectrumstoornis kunnen verbleken in de ado-
lescentie , maar er zijn ook vormen van autisme die tot meer functionele belemmeringen leiden 
op de volwassen leeftijd . Bij ticsstoornissen is tot in 70% van de gevallen sprake van spontane 
remissie in de adolescentie. 
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Inleiding 

De autismespectrumstoornis, aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornissen en ticstoornis-
sen (waaronder de stoornis van Gilles de la Tourette) zijn neurobiolog ische ontwikkelingsstoor-
nissen. Kinderen met deze stoornissen worden volwassenen . Deze vroege stoornissen kennen 
een hoge mate van persistentie , al zal de klinische presentatie in de loop van de ontwikkeling 
veranderen . Psychiaters die voornamelijk met volwassenen werken, moeten voldoende kennis 
hebben over deze stoornissen en over hun klinische presentatie in de volwassenheid om ze 
goed te herkennen en behandelen. 
Daarnaast komt het regelmatig voor dat je in de algemene praktijk geconfronteerd wordt met 
psychiatrische symptomen bij individuen met een lichte ontwikkelingsstoornis. Deze hebben 
zich binnen de overzichtelijke en gestructureerde omgeving van gezin en school lange tijd goed 
kunnen handhaven . Wanneer de volwassenheid hogere eisen stelt aan hun flexibele beroeps-
matige en sociaal-emotionele aanpassing, kunnen zij dit niet meer aan en dreigen te decom-
penseren . Deze decompensatie zal zich manifesteren onder bekende reactieve beelden zoals 
angsten, stemmingssymptomen of gedragsontregelingen . Wanneer de clinicus achter deze toe-
stands beelden de kenmerken van vroege ontwikke lingsstoornissen herkent , kan deze patiënten 
en hun omgeving veel onnodig leed bespaard blijven. 
Dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop ontwikkelingsstoornissen zich bij volwassenen mani-
festeren. Voor een uitvoeriger beschrijving van de kinder- en jeugdpsychiatrische stoornissen 
verwijzen we naar de leerboeken op dit gebied. 

Kader 23 .1 Classificatie van de neurobiologische ontwikkelingsstoornissen bij volwassenen 
(naar de DSM-5) 
- Verstandelijke beperking (zie hoofdstuk 32) 
- Autismespectrumstoornis (ASS) 
- Sociale (pragmatische) communicatiestoornis 
- Aandachtsdeficiëntie- / hyperactiviteitsstoornis (ADHD) 
- Ticstoornissen (waaronder de stoornis van Gilles de la Tourette) 

2 Syndromen 

2.1 Autismespectrumstoornis (ASS) en sociale (pragmatische) communicatiestoornis 

Autismespectrum stoornis 
Volwassenen met een autismespectrumstoornis (Ass) kunnen dankzij hun eenzijdige , techn i-
sche begaafdheid vaak nog redelijk meekomen in de overzichtelijke schoolse omgeving . Som-
migen lopen vast in hun studie , anderen pas in hun beroep : wanneer meer eisen gesteld wor-
den aan hun flexibiliteit en leidinggevende capaciteiten. Weer anderen lopen vast in hun relatie, 
vooral wanneer zij hun partner moeten gaan delen met kinderen . Deze gevallen worden vaak 
miskend omdat de autismeproblematiek verscholen kan gaan achter comorbide symptomen 
zoals angst , agressiviteit , dwangmatigheid of depressiviteit. 
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Kader 23.2 Criteria voor de autismespectrumstoornis (naar de DSM-5) 
A Persisterende deficiënties in de sociale communicatie en sociale interactie in uiteenlopende situa-

ties, zoals blijkt uit de volgende actuele of biografische kenmerken (de voorbeelden zijn bedoeld als 
illustratie en geven geen volledig beeld). 

Deficiënties in de sociaal-emotionele wederkerigheid (bijvoorbeeld: op een abnormale manier 
sociaal contact maken en niet in staat zijn tot een normale gespreksinteractie; het verminderd 
delen van interesses, emoties of affect; een onvermogen om sociale interacties te initiëren en te 
beantwoorden; het niet in staat zijn om een sociale interactie te beginnen of erop in te gaan). 

2 Deficiënties in het non-verbale communicatieve gedrag dat gebruikt wordt voor sociale interac-
tie (bijvoorbeeld: slecht geïntegreerde verbale en non-verbale communicatie; abnormaal gedrag 
bij oogcontact en lichaamstaal of deficiënties in het begrijpen en gebruiken van gebaren; een 
totaal ontbreken van gezichtsuitdrukkingen en non-verbale communicatie). 

3 Deficiënties in het ontwikkelen, onderhouden en begrijpen van relaties (bijvoorbeeld : proble-
men met het aanpassen van gedrag aan verschillende sociale omstandigheden; moeite met 
deelnemen aan fantasiespel of vrienden maken; afwezigheid van belangstelling voor leeftijdsge-
noten). 

B Beperkte, repetitieve gedragspatronen, interesses of activiteiten, zoals blijkt uit minstens twee van 

de volgende actuele of biografische kenmerken (de voorbeelden zijn bedoeld als illustratie en geven 
geen volledig beeld) . 

Stereotiep(e) of repetitieve motorische bewegingen, gebruik van voorwerpen of spraak (bijvoor-
beeld eenvoudige motorische stereotypieën of voorwerpen ronddraaien; echolalie; idiosyncrati-
sche uitdrukkingen). 

2 Hardnekkig vasthouden aan hetzelfde, inflexibel gehecht zijn aan routines of geritualiseerde 
patronen van verbaal of non-verbaal gedrag (bijvoorbeeld extreem overstuur raken bij kleine 
veranderingen; moeite hebben met overgangen; rigide denkpatronen; rituele wijze van begroe-
ten; de behoefte om steeds dezelfde route te volgen of elke dag hetzelfde te eten). 

3 Zeer beperkte, gefixeerde interesses die abnormaal intens of gefocust zijn (bijvoorbeeld een 
sterke gehechtheid aan of preoccupatie met ongebruikelijke voorwerpen; bijzonder specifieke of 
hardnekkige interesses). 

4 Hyper- of hyporeactiviteit op zintuiglijke prikkels of ongewone belangstelling voor de zintuiglijke 
aspecten van de omgeving (bijvoorbeeld duidelijk ongevoelig voor pijn en/of temperatuur; een 
negatieve reactie op specifieke geluiden of texturen; excessief ruiken aan of aanraken van voor-

werpen; visuele fascinatie met lichten of beweging). 
C De symptomen moeten aanwezig zijn in de vroege ontwikkelingsperiode (maar kunnen soms pas 

volledig manifest worden wanneer de sociale eisen de begrensde vermogens overstijgen, of kunnen 
worden gemaskeerd door op latere leeftijd aangeleerde strategieën). 

Door alle leeftijden heen worden autismespectrumstoornissen gekenmerkt door stoornissen 
en beperkingen in de wederkerige sociale contacten, de talige en niet-talige communicatie , 
beperkte en rigide patronen van interesse en gedrag en afwijkende zintuiglijke reacties in de 
vorm van hyporeactiviteit of juist hyperreactiviteit op zintuiglijke prikkels. De uitingsvormen 
kunnen per individu en per leeftijdsfase verschillen.Zo kan een peuter met een autismespec-
trumstoornis zeer in zichzelf gekeerd zijn en het contact actief uit de weg gaan. Hetzelfde kind 
kan als ro-jarige een schuwe en passieve contactname vertonen waarbij het geen initiatieven 
neemt, maar zich passief laat benaderen. Als jongvolwassene is het een jongeman geworden 
die gepreoccupeerd is met treinen, en die voorbijgangers (te pas en vooral te onpas) lastigvalt 
met verhalen over de nieuwste ontwikkelingen bij de spoorwegen. De gezamenlijke noemer bij 
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deze wisselende presentatie is dat de wederkerige afstemming op andere personen ontbreekt. 
Soortgelijke variatie kun je ook beschrijven op het gebied van de communicatie : van mutistisch , 
tot zeer welbespraakt debiteren van kennis zonder zich af te vragen of het gelegen komt of sto-
rend is . De interesses kunnen heel fysiek zijn (het strelen van bont , of wiegen) of intellectueel 
(dinosauriërs , treinkaartjes, autoroutes) . Afwijkende zintuiglijke reacties in de vorm van hypo-
reactiviteit of juist hyperreactiviteit op zintuiglijke prikkels zijn een belangrijk kenmerk van de 
autismespectrumstoornis . Sommige mensen met een autismespectrumstoornis kunnen een 
totaal gebrek aan fantasie en voorstellingsvermogen hebben (waarbij zij alle taal heel letterlijk 
nemen) , terwijl anderen over een ongebreidelde fantasie beschikken . 
De mate van ernst van de autismespectrumstoornis is ingedeeld volgens de beperkingen in 
sociaal-communicatief functioneren en ten gevolge van rigide gedragspatronen . Er zijn drie 
niveaus van ernst: 
- niveau 3: vereist zeer substantiële ondersteuning; 
- niveau 2 : vereist substantiële ondersteuning; 
- niveau r: vereist ondersteuning. 
Verder moet gespecifieerd worden 'met of zonder verstandelijke beperking' , en 'met of zonder 
bijkomende taalstoornis' . 

Sociale (pragmatische) communicatiestoornis 
De sociale (pragmatische) communicatiestoornis is in de kern een probleem met de pragma-
tiek, dus met het sociale gebruik van taal en communicatie aangepast aan de context en de 
behoeften van de luisteraar . Dit leidt tot belemmeringen in de gespreksvoering en in het vertel-
len van verhalen. De stoornis wordt doorgaans pas vastgesteld na het 4e of 5e levensjaar. Vanaf 
die leeftijd zijn taal- en spraakvaardigheden voldoende ontwikkeld om beperkingen in de soci-
ale communicatie te kunnen vaststellen. 
De sociale (pragmatische) communicatiestoornis kan ook een 'vangnet' -classificatie zijn voor 
mensen die weinig of geen repetitieve gedragingen of afwijkende zintuiglijke reacties hebben 
en daardoor niet aan de criteria voor een autismespectrumstoornis voldoen. Door deze classifi-
catie kunnen zij toch de juiste hulp krijgen . 

Kader 23.3 Criteria voor de sociale (pragmatische) communicatiestoornis (naar de DSM-5) 
A Persisterende moeite met het sociale gebruik van verbale en non-verbale communicatie , zoals blijkt 

uit alle vo lgende kenmerken . 
Deficiënties in het gebruik van communicatie voor sociale doeleinden, zoals groeten en infor-
matie uitwisselen op een manier die bij de sociale context past. 

2 Beperking van het vermogen om communicatie aan te passen aan de context of de behoeften 
van de luisteraar (bijvoorbeeld anders spreken in een klas dan op het speelplein ; anders praten 
tegen een kind dan tegen een volwassene; het vermijden van het gebruik van al te formele taal). 

3 Moeite met het volgen van regels voor gespreksvoering en het vertellen van verhalen , zoals 
beurtelings praten , herformuleren bij een misverstand, en weten wanneer verbale en non -ver-
bale signalen gebruikt moeten worden om de interactie te reguleren . 

4 Moeite met begrijpen van wat niet expliciet is gezegd (bijvoorbeeld conclusies trekken) en van 
de niet-letterlijke of ambigue betekenissen van taal (bijvoorbeeld idioom , humor , metaforen , 
verschillende betekenissen die afhangen van de context) . 

B Het begin van de symptomen ligt in de vroege ontwikkelingsperiode (maar de deficiënties kunnen 
pas goed duidelijk worden als de eisen van de sociale communicatie de beperkte vermogens te 
boven gaan). 



550 Deel Il Psychi atri sche stoorn issen 

2.2 Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (ADHD) 
Bij volwassenen met langdurige klachten van concentrati estoornissen , chaotisch en impulsief 
gedrag en motorisch e onrust moet een aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoorni s (ADHD ) 

worden overwogen . De aandacht sdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis is oorspronkelijk bekend 
als een psychiatrische stoornis van de kinderleeftijd met een begin van de symptomen voor het 
12e jaar. Concentratiestoorniss en , chaotisch en impulsief gedrag en motorische onrust komen 
bij volwassenen m et psychiatrische problem en veel voor, maar deze klachten werd en lange tijd 
gezien als secundair aan de aanwezigh eid van een psycho se, een manie , depressi eve stoorni s-
sen of angststoornissen , of gezien als onderd eel van een persoonlijkheid sstoornis. 
Follow-uponderzoek van kind eren met ADHD tot op de volwassen leeftijd toond e aan dat AD H D 

tot in 50% van de gevallen een chronisch persi ster end beloop kent tot op de volwassen leeftijd. 
Samen met aanvullende gegevens over klini sche presentati e, comorbidit eit, neurobiologi sche 
achtergrond en en behandelin g maakte dit duidelijk dat er meer overeenkom sten dan verschil-
len zijn tus sen ADHD bij kinder en en bij volwassenen (zie tabel 23-1 en kader 23-4) en dat ADHD 

ook als een syndromale stoornis bij volwassenen kan en moet worden gediagnostice erd en 
behandeld . Het huidige ond erzoek maakt duid elijk dat ADHD ook pers isteert tot op hogere leef-
tijd : bij mens en van 60 jaar en ouder. 

Tabel 23 .1 Vergelijking van ADHD bij kinderen en volwassenen 

Aspect Toelichting 
Kern symptomen 

Psychiatrische 

comorbiditeit 

Functiebelemmering 

Geslachtsverschillen 

Familiaire belasting 

Respons op medicatie 

Moleculaire genetica 

Neuropsychologie 

Neuro-imaging 

Volwassenen vertonen dezelfde kernsymptomen, maar hyperactiviteit en impulsiviteit 

verminderen bij het ouder worden. 

Aandachtsdeficiëntie en het onvermogen tot organiseren staan meer op de voorgrond bij 

volwassenen 

Bij volwassenen is middelenmisbruik en afhankelijkheid vaker aanwezig, terwijl leer-, taal-

en motorische stoornissen minder op de voorgro nd staan 

Zowel kinderen als volwassenen vertonen functiebelemmeringen op diverse domeinen, 

zoals school, werk, gezin , sociale relaties en vrije tijd 

ADHD wordt vaker bij jongens dan bij meisjes gediagnosticeerd. 

Op volwassen leeftijd is de verhouding tus sen mannen en vrouwen ongeveer gelijk 

Er is een sterkere familiaire belasting bij een aangedane volwassene dan bij een 

aangedaan kind 

Dezelfde medicatie is effectief bij kinderen en volwassenen, maar de placebo respons is 

groter bij volwassenen 

Het DRD4-polymorfisme is zowel bij kinderen als volwassenen relevant gebleken; verder 

is moleculair-genetisch onderzoek bij volwassenen beperkt 

Kinderen en volwassenen met ADHD vertonen uitval op soortgelijke cognitieve functies , 

zoals volgehouden aandacht, planning, inhibitie en werkgeheugen. 

Bij kinderen en volwassenen is er ook een verminderde gevoeligheid voor beloningen 

Volumetrisch MRI-onderzoek laat bij kinderen en volwassenen kleinere volumina zien 

van de grijze stof , en verminderd e activatie van dezelfde hersengebieden (bijvoorbeeld 

de cingulaire cortex) 

AD HD: attention-dejicitjhyperactivity disorder (aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoorn is); OR D4: dopaminereceptor 

D4; MRI: magnetic resonance imaging (kernspintomografie) 
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De symptomen van ADHD zijn gerangschikt in twee domeinen: aandachtsdeficiëntie (ook wel: 
'inattentie ') en hyperactiviteit-impulsiviteit. Er worden drie presentatiewijzen ('beelden') van 
ADHD onderscheiden: het overwegend onoplettende beeld, het overwegend hyperactief-impul-
sieve beeld , en het gecombineerde beeld . De gecombineerde presentatie met de drie hoofd-
symptomen aandachtsdeficiëntie , hyperactiviteit en impulsief gedrag komt in de klinische 
praktijk vooral bij kinderen voor. 
Aandachtsproblemen veranderen het minst bij het r 

ouder worden, terwijl hyperactief en impulsief gedrag Veel volwassen patiënten met weinig opvallende 
vaak minder wordt op oudere leeftijd. Het kan zijn dat uiterlijke hyperactiviteit ervaren nog steeds een 

continue innerlijke onrust of gejaagdheid. De de hyperactiviteit niet direct in het oog springt, maar 
onrust kan vaak kortdurend worden bestreden 

deze kan ook echt afgenomen of beheersbaar geworden door fanatiek te sporten . 
zijn. \. 

Een tweede presentatiewijze is ADHD met alleen aan-
dachtsproblemen , ook wel aandachtsdeficiëntiestoornis (atten.tion defi cit disorder, ADD) genoemd. 
Dit zijn de dromerige , in zichzelf gekeerde kinderen en volwassenen, verstrooid en snel afge-
leid, die niet druk of impulsief zijn . Er zijn aanwijzingen dat ADD meer bij meisjes voorkomt. 
Deze patiënten hebben de minste kans als kind gediagnosticeerd te zijn . Er zijn weinig gege-
vens bekend over de derde presentatiewijze , ADHD met alleen hyperactiviteit en impulsiviteit. 
Wanneer bij volwassenen aanvankelijk op de kinderleeftijd aan alle criteria is voldaan, maar de 
afgelopen zes maanden niet meer, en er nog steeds functionele belemmeringen zijn , is sprake 
van 'ADH D gedeeltelijk in remissie '. 
De actuele ernst van ADHD wordt gespecificeerd als: 
- licht: net genoeg symptomen voor de classificatie en lichte beperkingen ; 
- matig: tussen licht en ernstig in; 
- ernstig: veel meer symptomen dan nodig is voor de classificatie en duidelijke beperkingen . 

Kader 23.4 Criteria voor ADHD bij oudere adolescenten en volwassenen (naar de DSM-5) 
A Een persisterend patroon van onoplettendheid en/of hyperactiviteit-impuls iviteit, zoals gekenmerkt 

door (1) en/of (2): 
Onoplettendheid Vijf (of meer) van de volgende symptomen zijn gedurende minstens zes 
maanden aanwezig. 
a Slaagt er vaak niet in voldoende aandacht te geven aan details , of maakt achteloos fouten in 

schoolwerk, op het werk of gedurende andere activiteiten (kijkt bijvoorbeeld over details heen 
of mist deze; levert slordig werk af). 

b Heeft vaak moeite om aandacht bij taken of spelactiviteiten te houden (heeft bijvoorbeeld pro-
blemen om geconcentreerd te blijven tijdens een les of gesprek, of bij het lezen van een lange 
tekst). 

c Lijkt vaak niet te luisteren als hij of zij direct wordt aangesproken (lijkt bijvoorbeeld afwezig, 
zelfs als er geen duidelijke afleiding is). 

d Volgt vaak aanwijzingen niet op en slaagt er dikwijls niet in om schoolwerk, karweitjes of taken 
op het werk af te maken (begint bijvoorbeeld wel met een taak, maa r raakt al snel afgeleid). 

e Heeft vaak moeite met het organiseren van taken en activiteiten (heeft bijvoorbeeld moeite om 
een reeks taken achter elkaar af te maken; vindt het lastig om benodigdheden en eigendom-
men op hun plek op te bergen; het werk is slordig en wanordelijk; heeft moeite met tijdsinde-
ling; haalt deadlines niet). 
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f Vermijdt vaak om , heeft een afkeer van, of is onwillig om zich bezig te houden met taken die 
een langdurige geeste lijke inspanning vereisen (bijvoorbeeld schoolopdrachten of huiswerk; 
bij adolescenten en volwassenen : een rapport opste llen, formul ieren invullen, of lange artike-
len doornemen) . 

g Raakt vaak dingen kwijt die nodig zijn voor taken of activiteiten (bijvoorbeeld materiaal voor 
school, potloden, boeken , gereedschap , portemonnee , sleutels , papieren , bril, mobie le tele-
foon) . 

h Wordt gemakkelijk afgeleid door uitwendige prikkels (bij oudere adolescenten en volwassenen 
kan het gaan om gedachten aan iets anders) . 

i Is vaak vergeetachtig tijdens dagelijkse bezigheden (bijvoorbeeld bij karweitjes, boodschappen 
doen; bij oudere adolescenten en volwassenen bijvoorbeeld terugbellen , rekeningen betalen, 
afspraken nakomen) . 

2 Hyperactiviteit en impulsiviteit Vijf (of meer) van de volgende symptomen zijn gedurende zes 
maanden aanwezig . 
a Beweegt vaak onrustig met handen of voeten , of draait in zijn of haar stoel. 
b Staat vaak op in situaties waarin verwacht wordt dat je op je plaats blijft zitten (staat bijvoor-

beeld op van zijn of haar plek in de klas, op kantoor of op een andere werkplek, of in andere 
situaties waarin je op je plaats moet blijven zitten) . 

c Rent vaak rond in situaties waarin dit ongepast is (NB bij adolescenten of volwassenen kan dit 
beperkt zijn tot gevoelens van rusteloosheid). 

d Kan moeilijk zich rustig bezighouden met ontspannende activiteiten. 
e Is vaak 'in de weer' of 'draaft maar door ' (is bijvoorbeeld niet in staat om lang stil te zitten, 

of voelt zich daarbij ongemakkelijk, zoals in een restaurant, tijdens een vergadering; anderen 
kunnen vinden dat de betrokkene onrustig is, of moeilijk bij te houden). 

f Praat vaak excessief veel. 
g Gooit het antwoord er vaak al uit voordat een vraag afgemaakt is (maakt bijvoorbeeld de zin-

nen van anderen af; kan niet op zijn of haar beurt wachten tijdens een gesprek). 
h Heeft vaak moeite op zijn of haar beurt te wachten (bijvoorbeeld bij het wachten in een rij). 

Stoort vaak anderen of dringt zich op (mengt zich bijvoorbeeld zomaar in gesprekken of acti-
viteiten; gebruikt ongevraagd en zonder toestemming te verkrijgen de spullen van een ander; 
dringt zich op bij activiteiten van anderen of neemt deze over). 

B Verscheidene symptomen van onoplettendheid of hyperactiviteit-impulsiviteit waren voor het 12e 
jaar aanwezig . 

C Verscheidene symptomen van onoplettendheid of hyperactiviteit-impulsiviteit zijn aanwezig op 
twee of meer terreinen (bijvoorbeeld op school of werk; met vrienden of gezinsleden; tijdens andere 
activiteiten). 

2.3 Stoornis van Gilles de la Tourette en andere ticstoornissen 
Tics zijn onvrijwillige, abrupte, snelle, herhaalde , aritmische bewegingen van de dwarsge-
streepte spieren of de stembanden in de normale synergie van spiergroepen . Ze worden als 
onbedwingbaar ervaren, maar kunnen in de meeste gevallen voor korte tijd actief worden 
onderdrukt. Meestal worden tics voorafgegaan door een als kwellend ervaren diffuus gevoel van 
spanning en aandrang, of door op bepaalde plekken van het lichaam gelokaliseerde , vreemd 
aanvoelende en onaangename sensaties, die sensorische tics worden genoemd . Bij sensorische 
tics kunnen patiënten het gevoel hebben dat ze de tic vrijwillig uitvoeren om de onaangename 
sensatie op te heffen in plaats van ze als onbedwingbaar te ervaren . Wanneer de tic wordt onder-
drukt , neemt de intensiteit van de interne sensatie toe en daarmee de neiging om de tic alsnog 
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uit te voeren. Gewoonlijk nemen tics in frequentie en intensiteit toe in perioden van stress, en 
bij opwinding of vermoeidheid . Tics zijn meestal afwezig tijdens de slaap en tijdens activiteiten 
die concentratie vergen. Het is verder typerend voor tics dat ze aanvalsgewijs optreden en dat 
het verloop over de dag, maar ook over een periode van weken tot maanden zeer wisselend kan 
zijn. Dit wisselende verloop betreft zowel de frequentie en de intensiteit als het type en de ana-
tomische plaats van de tic. Een van de ticsyndromen is voor het eerst beschreven door George 
Gilles de la Tourette (1857-1904). 
De eerste verschijnselen van de stoornis van Gilles de la Tourette (GdlT) ontstaan doorgaans op 
de leeftijd van 7 jaar, met een spreiding van 2 tot 15 jaar. Op de leeftijd van II jaar hebben bijna 
alle patiën ten duidelijke symptomen. De stoornis wordt in de regel pas enkele jaren na de eerste 
klachten vastgesteld , gemiddeld rond het ne jaar. In 80% van de gevallen begint de stoornis 
met enkelvoudige motorische tics in het gelaat (knippe-
ren met de ogen ; minder frequent: schudden met het 
hoofd of andere tics in het gelaat). 
Vocale tics worden meestal enkele jaren na het verschij-
nen van motorische tics gezien (vanaf het ne jaar). Het 
optreden van samengestelde motorische tics valt later, 
na het ne of 12e jaar. Coprolalie (begin : meest vanaf 12 

à 13 jaar) is slechts in 26% van de gevallen een eerste 
symptoom , en wordt uiteindelijk bij 40% bij de stoor-
nis van Gilles de la Tourette gerapporteerd . De volgende 
bijzondere ticvormen komen voor bij de stoornis van 
Gilles de la Tourette : drangmatig aanraken van zich-
zelf, anderen of voorwerpen, tegen voorwerpen slaan , 

'-

\.. 

In een 'karakteristiek' geval verdwijnen de eerste 
t ics na enkele weken, om na weken tot maanden 
terug te komen op een andere plaats ofin een 
andere vorm. 

- Iemands woorden herhalen (echolalie). 
- Iemands bewegingen herhalen (echopraxie). 
- De eigen woorden telkens herhalen (pali lalie) . 
- Schelden (copro lalie). 
- Obscene gebaren maken (copopra xie) . 

springbewegingen maken , copropraxie (complexe vocale tic, waarbij obscene , racistische of 
godslasterlijke woorden of zinnen worden uitgeroepen) , echolalie, echopraxie en palilalie (het 
explosief herhalen door de patiënt van een eigen woord of!ettergreep) . Vaak erg hinderlijk en/ 
of verwarrend voor de patiënt , maar minder bekend zijn de bij Gilles de la Tourette behorende 
psychische belevingen , ook wel 'mentale tics ' genoemd. 

Kader 23.5 Criteria voor de ticstoornissen (naar de DSM-5) 
Stoorn is van Gill es de la Tourett e 
A Zowel m ult ipe le motorisc he als een of meer vocale ti cs zijn op een bepaald moment ti jd ens de 

ziekte aanwez ig geweest, hoewel niet noodzake lijkerwijs tege lij kert ijd. 
B De tics kunnen in frequent ie af- en toenemen, maar zij n aanwezig gedurende meer dan een jaar 

sind s het begin van de tics. 
C Begint voor de leefti jd van 18 jaar. 
Persisterende (chro nische) motorisc he en vocale tics toorn is 
A Enkelvoudi ge of mult ipele motor ische of vocale tics zijn tijdens de ziekte aanwezig , maar niet 

motorisc he en vocale t ics tegelijk . 
B De t ics kunnen in frequentie af- en toenemen, maar zijn aanwezig gedurende meer dan een jaar 

sinds het begin van de tics . 
C Begint voor de leeftij d van 18 jaar. 
Voorlopige ticstoornis 
A Enkelvou d ige of multipele motorische en/of vocale tics. 
B De tics zijn aanwezig gedur ende minder dan een jaar sinds het begin van de t ics. 
C Begint voor de leefti jd van 18 jaar. 



554 Deel 11 Psychiatrische stoorni ssen 

Veelvoorkomende vormen van comor biditeit bij ticstoornissen zijn dwang- en drangsympto -
men , en de aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (ADHD), die bij kinderen vaak aan de 
eerste tic-klachten voorafgaat. De ADHD-symptomen lijken soms een secundair gevolg van de 
stoornis van Gilles de la Tourette te zijn, terwijl in andere gevallen ADHD onafhankelijk is van de 
stoornis van Gilles de la Tourette. Met deze ADHD-symptomen kunnen ook leermoeilijkheden 
samenhangen . 
Depressieklachten moeten vooral worden gezien als een gevolg van de chronische , vaak invali-
derende en stigmatiserende ziekte . Bij de stoornis van Gilles de la Tourette komen vaker agres-
sieve ontremmingen en uitbarstingen voor, evenals specifieke antisociale gedragingen, zoals 
pathologisch liegen , winkeldiefstal, zwerven , sadistisch gedrag tegen dieren, brandstichten en 
zelfverwonding . 

3 Ontwikkeling, beloop en gevolgen 

Ten onrechte is vaak gedacht dat ontwikkelingsstoornissen beperkt blijven tot kinderen en jeug-
digen. Niet alleen blijken deze stoornissen persistent, maar soms , zoals vooral bij vrouwen , 
wordt de classificatie tot in de volwassenheid gemist. Het gevolg is dat individuen de verkeerde 
benadering en behandeling krijgen. Dit kan voorkomen worden door ook op de volwassen leef-
tijd een ontwikkelingsstoornis als potentiële stoornis mee te nemen. 
Follow-uponderzoeken laten zien dat autismespectrumstoornissen een hoge persistentie heb-
ben naar de volwassenheid en dan nog steeds tot functionele belemmeringen leiden. Aan de 
andere kant verbleekt de autismespectrumstoornis bij zo'n 15% van de patiënten in de adoles-
centie . Het percentage kinderen met een autismespectrumstoornis dat op de volwassen leeftijd 
zelfstandig woont en werkt , is beduidend hoger dan enkele decennia geleden. Goede intelligen-
tie en taalontwikkeling op de kinderleeftijd zijn de belangrijkste positieve voorspellers. 
In de adolescentie verminderen de symptomen aanzienlijk bij de helft tot een derde van de kin-
deren met ADHD. Vooral hyperactiviteit en impulsiviteit verminderen, terwijl aandachtsdeficiën-
tie als onvermogen tot plannen en organiseren aanwezig blijft. In een deel van de gevallen gaat 
ADHD over in persoonlijkheidsstoornissen op de volwassen leeftijd , vooral de borderline-per-
soonlijkheidsstoornis en de antisociale-persoonlijkheidsstoornis . Er zijn geen gegevens bekend 
over het verdere beloop van ADHD over de volwassenheid en op oudere leeftijd. Het huidige 
onderzoek laat zien dat ADHD ook na het Goe jaar gepaard gaat met functionele belemmeringen. 
Bij tot 70% van de gevallen is sprake van spontane verbetering , tot remissie toe, van de stoornis 
van Gilles de la Tourette na het r5e jaar. Dit maakt dat het per saldo eerder een stoornis is van 
de kindertijd en de adolescentie dan van de volwassen leeftijd. 

4 Diagnostiek 

4.1 Autismespectrumstoornis 
De autismespectrumstoornis wordt vastgesteld op basis van anamnese , systematische en gede-
tailleerde ontwikkelingsanamnese (doorgaans van de ouders , ook bij volwassen patiënten) en 

Er bestaat geen vragenl ijst of test die de 
au t ismespectrumstoornis onomstote lijk kan 
vaststellen. 

door het onderzoeken van de patiënt zelf. Bij voorkeur 
wordt hierbij gebruikgemaakt van specifieke vragenlijs-
ten, semigestructureerde ontwikkelingsinterviews en 
gestandaardiseerde psychiatrische observatieprocedu-
res . De website www.cassr8plus.nl van het Consortium 
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Autismespectrumstoornissen bij Volwassenen geeft informatie over diagnostiek en de daarbij 
te gebruiken instrumenten en over expertisecentra. 
Een (neuro)psychologisch onderzoek kan van grote waarde zijn doordat het de sterke en zwakke 
aspecten in het profiel en de informatieverwerkingscapaciteiten van het individu goed in kaart 
brengt. 
Autismespectrumstoornissen kennen een hoge mate van comorbiditeit op de volwassen leef-
tijd, waaronder ernstige angstklachten (75%), ADHD-symptomen (65%), obsessieve-compulsieve 
en verwante stoornissen, bipolaire en depressieve stoornissen en stoornissen in het gebruik van 
een middel. Bij individuen die op een lager niveau functioneren, kan de bipolaire of depressieve 
stoornis vaak schuilgaan achter gedragsstoornissen. Automutilatie kan een probleem vormen. 
Er is een verhoogde gevoeligheid voor een psychose bij de autismespectrumstoornis wanneer 
de patiënt op jongvolwassen leeftijd komt. Deze comorbide condities zijn op zichzelf vaak reden 
voor verwijzing en behandeling. 

4.2 Aandachtsde.ficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (ADHD) 
ADHD wordt bij volwassenen vastgesteld door op syste- r 

matische wijze bij de psychiatrische diagnostiek van de Er zijn geen psychologische of laboratorium-

patiënt de punten r tot en met 3 van tabel 23.2 door te tests beschikbaar om ADHD vast te stellen. 
\.. nemen. 

Aanvullend neuropsychologisch onderzoek kan wel belangrijk zijn om de sterke en zwakke 
punten in het cognitieve functioneren in kaart te brengen. Neuropsychologisch onderzoek is 
geïndiceerd bij leer-, studie- en/of werkproblemen en wanneer er twijfels zijn over studie- of 
beroepskeuze. 
Bij kinderen gaat ADHD vaak samen met comorbide gedragsstoornissen (oppositioneel-opstan-
dige gedragsstoornis of antisociale gedragsstoornis), een autismespectrumstoornis , bipolaire 
of depressieve stoornissen of angststoornissen. Analoog wordt bij volwassenen met ADHD een 
hoog percentage aangetroffen van comorbide antisociale-persoonlijkheidsstoornissen, angst-
stoornissen en stemmingsstoornissen. Daar komen vanaf de adolescentie nog stoornissen in 
het gebruik van middelen bij. 

4.3 Stoornis van Gilles de la Tourette 
De stoornis van Gilles de la Tourette wordt vastgesteld op basis van anamnese en onderzoek 
van de patiënt zelf. Bij voorkeur wordt hierbij gebruikgemaakt van specifieke vragenlijsten. Er 
bestaat geen vragenlijst of laboratoriumtest die de stoornis onomstotelijk kan vaststellen. Bij 
een atypische presentatie of anamnese en bij twijfel over de afgrenzing van andere specifieke 
bewegingssymptomen is een neurologisch consult geïndiceerd. 

5 Differentiële diagnostiek 

Voor de autismespectrumstoornis bij volwassenen geldt dat een aantal persoonlijkheidsstoor-
nissen (de schizotypische- , de schizoïde- , de vermijdende- en de dwangmatige-persoonlijkheids-
stoornis) en negatieve symptomen bij schizofrenie de voornaamste differentieeldiagnostische 
overwegingen zijn. De ontwikkelingsanamnese helpt om te differentiëren , want op basis van 
het huidige toestandsbeeld zullen de meeste volwassenen met een autismespectrumstoornis 
voldoen aan de criteria voor deze persoonlijkheidsstoornissen. re moet je realiseren dat schizo-
frenie kan voorkomen bij een individu met een premorbide autismespectrumstoornis. 
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Tabel 23 .2 Diagnostiek van ADHD 

Vraagstelling Toelichting 

Voldoet het huidige 

toestandsbee ld aan de criteria 

voor ADHD? 

2 

Was er in de kindertijd sprake 

van ADHD? 

- Vraag de sym ptomen concreet uit , in het hier en nu , bijvoorbeeld: 

- 'Bent u snel afgeleid?' 

- 'Maakt u veel onnodige en s lordige fouten? ' 

- 'Lukt het u niet om uw activiteiten of werk te plannen en organiseren?' 

- Ste l vast of er functione le beperkingen zijn door de symptomen, zoals werk-

achterstand, studieproblemen, chaos in de administratie, relatieproblemen, 

enzovoort 

- Speciale aandachtspunten bij het status-mentalisonderzoek zijn of de patiënt 

de lijn in het gesprek kan vasthouden , of juist van de hak op de tak springt, 

motorische onrust vertoont, of impulsief reageert 

- Bij so mmige vo lwas sene n met ADHD zal de classificatie al in de kindertijd zijn 

toegekend. Mee stal is dit niet het geval. Dan moet retrospectief worden nage-

gaan in anamnese en heteroanamne se of het gedrag van het kind op de basi s-

schoo lleeftijd , rond de 8-10 jaar, aan de kenmerken van ADHD heeft vo ldaan 

- Net als bij de beoordeling van het huidige toestandsbeeld dienen de symp to-

men systematisch te worden uitgevraagd: 

- 'Probeer u voor de geest te halen hoe u was als kind van 8-10 jaar : maakte u 

toen op sc hool of thuis veel onnodige fouten?' 

- Vastgesteld moet verder worden of de ADHD-symptomen in de kindertijd tot 

functionele belemmeringen hebben geleid op sc hool , thui s, of elders 

3 Ga na via de anamnese en heteroanamnese of er continuïteit is geweest 

Is er sprake van continuïteit van symptomen van de kindertijd tot nu toe , en of deze continuïteit niet 

van ADHD-symptomen van de toe te schrijven is aan de aanwezigheid van comorbide stoornissen, zoals 

kindertijd tot nu? onttrekkingssymptomen bij comorbide middelenmisbruik of een comorbide 

bi pol ai re-stemmingsstoornis 

ADHD : attention-deficit/hyperactivity disorder (aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoorn is) 

Voor ADHD geldt dat concentratiezwakte , druk gedrag en impulsiviteit tamelijk aspecifieke 
gedragingen zijn die ook bij andere psychiatrische stoornissen kunnen voorkomen . Andere 
stoornissen die in de kindertijd beginnen en hardnekkig zijn, moeten worden uitgesloten c.q. 
vastgesteld, zoals ticstoornissen, de oppositioneel-opstandige stoornis, de normoverschrij-
dend-gedragsstoornis (con.duet disorder) zonder ADHD, en de autismespectrumstoornis . Concen -
tratiestoornissen bij ADHD moeten worden gedifferentieerd van aandachtsproblemen bij psycho-
sen, manieën, depressieve stoornissen, angststoornissen, stoornissen in het gebruik van een 
middel, en neurocognitieve stoornissen. Impulsiviteit is behalve van ADHD ook een typerend 
kenmerk van de manie en de borderline-persoonlijkheidsstoornis . Hyperactief gedrag kan ook 
passen bij een geagiteerde depressieve stoornis, een manie , of een persoonlijkheidsstoornis . 
Al deze psychiatrische stoornissen beginnen doorgaans later dan ADHD en worden gekenmerkt 
door een episodischer beloop met symptoomvrije intervallen . 
Tics moeten worden afgegrensd van andere specifieke bewegingssymptomen en van andere 
syndromen en ziektebeelden waarbij ook tics kunnen optreden. Enkelvoudige motorische 
tics moeten worden onderscheiden van een groot aantal andere specifieke bewegingssympto-
men, zoals choreatische bewegingen , dystonieën , myoklonieën, myoritrnieën en myokymieën. 
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Samenges telde motorische tics zijn af te grenzen van automatismen , dwanghan delingen, 
motorische stereotypieën , motorische perseveraties , maniëris m en, ballisme, athe totische bewe-
gingen en acathisie . 
Tics kunnen ook voorkomen in het kader van een groot aantal andere, hoofdzake lijk neurologi-
sche ziektebeelden , bijvoorbeeld na encefalitis, na schedeltraumata, of als gevolg van bepaalde 
psychofarmaca zoals tricyclische antidepressiva. Tot slot kunnen tics optreden bij langdurig 
gebruik van antipsychotica , bekend als tardieve dyskinesie (tardieve syndroom). 

6 Epidemiologie 

De prevalentieonderzoeken naar de autismespectrumstoornis maken geen onderscheid tussen 
volwassenen en kinderen. Onderzoek naar de prevalentie van de autismespectrumstoornis is 
over de afgelopen 20 jaar tot steeds hogere schattingen gekomen , tot 2%. Autismespectrum-
stoornissen zijn dus niet zeldzaam. Autismespectrumstoornissen komen circa 3 tot 4 maal zo 
vaak voor bij jongens als bij meisjes . 
De prevalentie van ADHD die vastgesteld wordt met een psychiatrisch interview en waarbij reke-
ning wordt gehouden met beloop en functiebelemmering, ligt bij kinderen rond de 5%, bij 
adolescenten rond de 4%, en bij volwassenen rond de 3%. Bij kinderen en adolescenten hebben 
jongens 4 maal vaker ADHD dan meisjes, maar bij volwassenen is de geslachtsverhouding gelijk. 
In de algemene populatie schommelt het percentage voorbijgaande tics bij schoolkinderen 
rond de 12 tot 15%, met een gelijke verdeling over jongens en meisjes. De stoornis van Gilles de 
la Tourette komt voor bij 1% van de jongeren. 

7 Etiopathogenese 

7.1 Autismespectrumstoornis 
De autismespectrumstoornis is zowel klinisch als etiologisch en neurobiologisch zeer hetero-
geen. Het wordt tegenwoordig gezien als een verzameling van allerlei verschillende nog nader 
vast te stellen ziekten . In zo'n 15% van alle gevallen is er een duidelijke oorzaak voor autisme 
aantoonbaar (chromosomale afwijking, prenatale infec-
tie, verworven pathologie van het centrale zenuwstelsel 
voor de geboorte of in het eerste levensjaar). 
Lang is gesteld dat de autismespectrumstoornis een van 
de sterkst genetisch bepaalde psychiatrische afwijkin-
gen is (erfelijkheidsschatting van 90%) , maar onder-
zoek komt tot lagere schattingen (60%) . Er wordt 
daarom ook intensief gezocht naar relevante omge-
vingsfactoren , zoals luchtverontreiniging, voeding en 
dieet , infecties en ontsteking in de eerste jaren na de 
geboorte en andere aspecten van de biologische omge-

r 
Vooral genetische factoren die leiden tot 
afwijk ingen in structuur of functie van 
eiwitten (zoals neuroligines en neurexines) 
die een rol spelen bij de bouw van de synaps 
en de efficiëntie van de signaaloverdracht 
worden in verband gebracht met autisme . 
Dit zou leiden tot een verstoorde balans van 
excitatoire (glutamaat) en inhiberende (GABA) 

neu rot rans m itterprocessen . 

ving. De genetische architectuur is complex. Niet alleen veelvoorkomende genetische varianten 
met elk een zeer gering effect spelen een rol, maar ook (zeer) zeldzame mutaties en/of zoge-
heten kopieaantalvarianten (copy number variations: CNv's) van kleine submicroscopische seg-
menten van het DNA met veel sterkere effecten. 
Er is geen enkelvoudig pathogenetisch mechanisme dat in alle gevallen van de autismespec-
trumstoornis aantoonbaar is . Bij baby's met verhoogd risico op autisme en bij zeer jonge kinde-
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r 

\. 

ren met autisme worden al afwijkingen gevonden in het kijkgedrag. Zij zijn er minder gevoelig 
voor of andere mensen hen aankijken of juist wegkijken, zoals blijkt uit afwijkingen van de elek-
trische hersenactiviteit. Ze maken minder oogcontact en gebruiken oogcontact onvoldoende 
om sociale wederkerigheid tot stand te brengen. Maar ook het 'meekijken' en het 'wijzen ' om te 
delen en te vragen ontwikkelen zich onvoldoende . 
Deze 'gedeelde aandacht' Uoint attention) vormt de basis voor het leren kennen van de omrin-
gende wereld . Maar hoogrisicobaby 's hebben ook al meer basale afwijkingen in de flexibele 
aandacht voor niet-sociale prikkels. 
Dit alles maakt dat het nog onbeslist is of de autismespectrumstoornis vooral een primaire 
stoornis is van de sociale informatieverwerking , dan wel berust op meer generieke problemen 
met aandachtscontrole. Beeldvormend onderzoek laat zien dat gebieden in de hersenen die 
gespecialiseerd zijn in het herkennen en verwerken van de menselijke stem , het aflezen van 
emoties, en het herkennen van intenties in het gezicht van de anderen onderontwikkeld blij-
ven bij de autismespectrumstoornis . Maar ook op allerlei motorische en zintuiglijke (dus niet 
sociale) taken vertonen de hersenen van mensen met autisme afwijkende reacties. Er zijn ook 
allerlei afwijkingen in de bouw van de hersenen, zoals het volume van de grijze en witte stof, 
het volume van subcorticale gebieden zoals de basale ganglia, en de dikte en de oppervlakte van 
de hersenschors . Tegenwoordig onderzoekt men de hypothese dat autisme berust op afwijkin-

Theory of mind is het ontwikkelen van het besef 
dat anderen eigen gedachten, gevoelens en 
intenties hebben. 

Executieve functies: het plannen en organiseren 
van gedrag . 

gen in de functionele en structurele connectiviteit van 
neuronale circuits. 
Bij kleuters verloopt de ontwikkeling van de theory of 
mind vertraagd of verstoord . 
Ook worden er stoornissen gevonden in de zogeheten 
executieve functies en het vermogen om sociale situa-
ties te overzien en goed in te schatten door het begrij-
pen van de context (centrale coherentie) . 
Ook bij volwassenen met een autismespectrumstoornis 

wordt op deze gebieden uitval gevonden . Zij nemen inadequaat en te zeer gedetailleerd waar en 
zijn te weinig gefocust op de blik en de gezichtsexpressies van anderen om de sociale omgang 
en de wereld goed te begrijpen . Met de huidige theorie (predictive coding) probeert men al deze 
afwijkingen te verklaren vanuit een verminderde contextgevoeligheid bij de autismespectrum-
stoornis bij het genereren van voorspellingen van nieuwe waarnemingen en het inschatten van 
de precisie van de voorspellingsfouten. Daarbij worden eerdere waarnemingen en ervaringen 
(zogeheten priors) onvoldoende benut. 

7.2 Aandachtsde.ficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis 
Rond 80% van de variatie tussen kinderen in hyperactiviteit, impulsiviteit en concentratiezwakte 
berust op erfelijke factoren . Het risico op ADHD bij broertjes of zusjes van een kind met ADHD is 3 
tot 5 maal verhoogd ten opzichte van de gewone populatie. Bij tweedegraadsfamilieleden is het 
risico 2 maal verhoogd . Dit wijst op multifactoriële erfelijkheid waarbij een groot aantal risico-
genen die tamelijk frequent (bij ro% of meer van de bevolking) voorkomen in combinatie met 
elkaar en met omgevingsfactoren tot ADHD leiden. De betrokkenheid van een aantal kandidaat-
genen uit de dopaminerge neurotransmissie (dopamine 04- en 05-receptor en dopaminetrans-
porter) bij ADHD is in meta-analyses bevestigd. Het huidige genoombrede associatieonderzoek 
heeft nieuwe genetische variaties geïdentificeerd die betrokken zijn bij ADHD. Bij ADHD spelen 
zeldzamere genetische factoren (waaronder kopieaantalvarianten: copy numb er variations: cNv's 
van kleine submicroscopische segmenten van het DNA) met veel sterkere effecten eveneens een 
rol. Bio-informaticaonderzoek wijst op de rol van neurite outgrowth-factoren, celadhesie-eiwit-
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ten, en eiwitten die een rol spelen bij de bouw van de synaps en signaaltransductie . 
Relevante omgevingsfactoren zijn uitsluitend bij kinderen onderzocht en hebben allereerst 
betrekking op pre- en perinatale suboptimaliteit, zoals een geboortegewicht lager dan 2 .500 

gram, en prenatale blootstelling aan nicotine en alcohol. Maar de effecten van prenatale bloot-
stelling aan nicotine zijn wel sterk genetisch gemedieerd. Een rommelig en chaotisch gezins-
klimaat en gebrek aan regelmaat en structuur dragen verder bij tot de ontwikkeling van ADHD bij 
kinderen. In cognitief en neurobiologisch opzicht is ADHD eveneens zeer heterogeen . Resultaten 
van beeldvormend, neuropsychologisch en neurochemisch onderzoek wijzen op een disfunctie 
van de zogeheten frontostriatale circuits bij ADHD. Deze circuits , waarvan de prefrontale cortex, 
de basale ganglia en de thalamus deel uitmaken, zijn betrokken bij de zogeheten executieve 
functies , zoals responsinhibitie , planning en besluitvorming . Maar er worden ook structurele 
en functionele afwijkingen gevonden in de basale ganglia , zoals het ventrale striatum waar 
de beloningscentra van de hersenen liggen , en het putamen en de nucleus caudatus. Ook de 
meer posterieure hersengebieden zoals de pariëtale en occipitale cortex en het cerebellum lijken 
betrokken te zijn bij ADH D. In neurochemisch opzicht is er evidentie voor een disfunctioneren 
van centrale catecholaminerge (dopaminerge en/of noradrenerge) systemen bij ADHD . 

7.3 Stoornis van Gilles de la Tourette 
Gilles de la Tourette is een complex genetische aandoening waarbij de concordantie bij iden-
tieke tweelingen (53%) wijst op het belang van niet-gedeelde omgevingsfactoren . Het patho-
genetische werkmodel is dat Gilles de la Tourette berust op overerfbare en neurobiologisch 
verankerde kwetsbaarheid ter hoogte van de basale ganglia en andere onderdelen van de fron-
tothalamostriatale circuits. De aanzet tot symptoomvorming wordt mede bepaald door andere 
factoren, zoals nadelige perinatale gebeurtenissen, blootstelling aan chemische stoffen , medi-
cijnen en hormonen , infectieziekten en psychische stress . In neurochemisch opzicht is er evi-
dentie voor een disfunctioneren van centrale dopaminerge en in mindere mate noradrenerge 
systemen bij Gilles de la Tourette. Bij sommige patiënten lijken immunologische factoren een 
rol te spelen , onder meer via autoantilichamen die gericht zijn tegen de basale ganglia . 

8 Behandeling 

8.1 Autismespectrumstoornis 
Er zijn geen behandelingen bekend die de autisme spec-
trumstoornis kunnen genezen . Het doel van behande-
ling is dan ook om de omgeving zodanig aan te passen 
dat die voor mensen met een autismespectrumstoornis 
zo begrijpelijk en voorspelbaar mogelijk zal zijn. Daar-
naast zullen mensen met een autismespectrumstoornis 
levenslang vaardigheden moeten aanleren om zo goed 
mogelijk met hun beperkingen te kunnen omgaan . Het 

Ouder- en lotgenotenverenigingen zoals de 
Nederlandse Vereniging voor Autisme (NvA: 
www.autisme-nva.nl) of de Vlaamse Vereniging 
voor Autisme (vva: www.autismevlaanderen.be) 
kunnen een belangrijke bron van informatie en 
steun vormen . 

gaat zodoende vooral om begeleiding . Deze kan gegeven worden vanuit daarin gespecialiseerde 
regionale teams . Deze verzorgen individuele , ouder- en partnerbegeleiding . Er moet aandacht 
zijn voor het zoeken naar een passende woon- en werkomgeving. Hulp kan bij verschillende 
instellingen gevonden worden of ingekocht via een persoonsgebonden budget (PGB). 
De behandeling zal tevens als doel hebben om comorbiditeit (angst, agressie , obsessies , auto-
mutilatie, stemmingsstoornissen) te voorkomen of zo nodig te behandelen . Daarbij kunnen de 
volgende middelen worden ingezet. 
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- Psycho-educatie: het goed voorlichten van de betrokkene en zijn omgeving over de aard van 
de autismespectrumstoornis, en de beperkingen, maar ook mogelijkheden die daaruit voort-
vloeien. 

- Educatieve programma's helpen om overzicht en structuur aan te brengen in activiteiten , 
tijd, plaats en persoon . Deze kunnen thuis, in de werkomgeving, en in de vrijetijdsbesteding 
worden toegepast. 

- In gevallen waarin de individuen over voldoende taal en intelligentie beschikken , kan cogni-
tieve gedragstherapie een waardevolle bijdrage leveren aan het 'verstandelijk' leren van wat 
je van nature niet aanvoelt. 

De plaats van medicatie is bescheiden in de zin dat er geen middelen bestaan die de stoornis 
genezen. Maar medicatie (onder andere antipsychotica voor vermindering van prikkelbaarheid 
en agressie en selectieve serotonineheropnameremmers (ssR1's) voor vermindering van angsten 
en een sombere stemming) kan helpen om het individu bereikbaar te maken voor educatieve 
interventies. Bij comorbiditeit met ADHD kunnen stimulantia worden voorgeschreven , of ato-
moxetine of presynaptische a 2 -adrenerge blokkerende middelen (zoals clonidine) . 

8.2 Aandachtsdejiciëntie-/hyperactiviteitsstoornis 
De behandeling van ADHD bij volwassenen bevat als belangrijke componenten psycho-educatie , 
medicatie, coaching, lotgenotencontact en psychotherapie. 

Psycho-educatie 
De patiënt en diens eventuele partner moeten uitvoerig geïnformeerd worden over het ziekte-
beeld, inclusief comorbide stoornissen, risico 's op functie-uitval op gebieden van beroepsmatig 
en privéfunctioneren, erfelijkheid , en behandelmogelijkheden van ADHD. Daarnaast wijs je de 
patiënt op het bestaan van de patiëntenverenigingen . 

Neurobiologische behandeling 
Net als bij kinderen met ADHD is het voorschrijven van medicatie een essentiële stap in de 
behandeling van ADHD bij volwassenen. Middelen van eerste keuze zijn de stimulantia die onder 
de opiumwet vallen en waarvan methylfenidaat (kortwerkende of bij voorkeur langwerkende 
vormen) het meest voorgeschreven wordt. Bij onvoldoende respons op methylfenidaat bestaat 
een grote kans op respons op dextroamfetamine. De stimulantia zijn overigens niet geregis-
treerd voor de behandeling van AD HD bij volwassenen. Atomoxetine is een specifieke heropna-
meremmer van noradrenaline die effectief en veilig is gebleken in de behandeling van ADHD bij 
kinderen en volwassenen, en wel is geregistreerd . 

Psychologische behandeling 
Coaching kan individueel en in groepsverband worden aangeboden, en heeft als doel praktische 
begeleiding en training in de organisatie en planning van tijd (agendavoering!) , de omgang met 
geld, en het inschatten van opleidingsmogelijkheden en arbeidsperspectief. Speciale aandacht 
verdienen de repercussies van de ADHD voor de partner en andere gezinsleden , en hoe daarmee 
om te gaan . 

Psychotherapie 
Bij kinderen en adolescenten met ADHD zijn allerlei vormen van cognitieve gedragstherapie 
ontwikkeld als onderdeel van meer omvattende behandelingsprogramma's waarin ook ouders 
en leerkrachten betrokken zijn. Gedragstherapie in de vorm van zo'n totaalpakket kan in de 
behandeling van de kernsymptomen medicatie niet vervangen, maar wel medicatie aanvullen , 



Hoofdstuk 23 Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen bij volwassenen 561 

vooral bij kinderen met comorbide gedragsstoornissen 
en angststoornissen. 
Bij volwassenen met ADHD is het effect van gedragsthe-
rapie inmiddels aangetoond in kwalitatief goede onder-
zoeken. Er wordt onderzoek gedaan naar de effecten 
van mindfulnessbehandeling bij ADHD. 

8.3 Stoornis van Gilles de la Tourette 

r " 
Mindfulness is een vorm van psychologische 
training van onder meer aandachtsfuncties die 
ontleend is aan meditatietechnieken uit het 
boeddhisme. 

Belangrijk zijn begeleiding van patiënt en familie in de acceptatie en het hanteren van de chro-
nische problemen. Uitleg van het bizarre, vreemde of ongewone dat de patiënt ervaart en/of de 
omgeving observeert, is een eerste noodzakelijke stap. In de individuele begeleiding is meestal 
de verwerking van het controleverlies over het eigen lichaam met reacties van gekrenktheid, 
angst, schaamte, schuld en somberheid een belangrijk onderwerp. Informatie met aanslui-
tende interventies en advisering op schoo l en in de werksituatie is gewenst. 
Gedragstherapie is de eerste behandeloptie. Bij habit reversal training worden tics een voor een 
aangepakt door bewustwording van de tic, waarna een met de tic onverenigbare respons wordt 
aangeleerd die de tic moet voorkomen. Een andere methode is exposure en responspreventie 
voor alle tics tegelijkertijd. Door tics langdurig tegen te houden, krijgt de patiënt de gelegenheid 
te wennen aan onaangename premon itore sensorische sensaties (ticalarmen), die vaak vooraf-
gaan aan de tic en die verminderen door het ticgedrag uit te voeren. 
Indicaties voor farmacotherapie zijn tics die in intensiteit, frequentie, aantal of subjectieve hin-
der tot sociale invaliditeit of uitstoting leiden , of lichamelijk letsel veroorzaken (door automu-
tilatie). Farmacotherapie is verder geïndiceerd wanneer gedragstherapie niet lukt of niet moge-
lijk is. Bij lichte tics kun je starten met presynaptische r-----------------
a 2-adrenerge blokkerende middelen (zoals clonidine of Je moet de 'nog net effectieve' dosering kiezen, 
guanfacine). Bij heftige tics kom je terecht bij de anti- bij spontane fluctuaties in het beeld de dosering 
psychotica die dopaminereceptoren blokkeren, zoals aanpassen, en periodiek (minstens jaarlijks) 
pimozide, risperidon of aripiprazol. De klinische mani- onderzoeken of de medicatie kan worden 
festaties van Gilles de la Tourette worden door deze verminderd of geSt0Pt. 
middelen onderdrukt, maar verdwijnen niet volledig. 
Comorbide ADHD bij ticstoornissen kan doorgaans behandeld worden met stimulantia, ato-
moxetine of presynaptische a 2-adrenerge blokkerende middelen (zoals clonidine). 
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Samenvattting 
- Psychiatrische stoornissen bestaan in een continuüm van lichtere tot zwaardere problematiek. 

Patiënten met lichtere psychiatrische stoornissen blijven veelal buiten het gezichtsveld van de 
geestelijke gezondheidszorg (ggz). De visie van psychiaters op etiologie, beloop en behandeling is 
daardoor vaak anders dan die van huisartsen. 

- Evidence-based behandelr ichtlijnen zijn tot nu toe vooral gebaseerd op onderzoek in de tweede en 
derde lijn. Het resultaat daarvan is niet zonder meer van toepassing binnen de eerste lijn. 

- Communicatief vaardige huisartsen die volgens evidence-based richtlijnen werken, zijn het effec-
tiefst. 

- Van groot belang zijn samenwerking en stapsgewijze zorg (collaborative stepped care) waarin 
behandeling als een continuüm wordt beschouwd en de doelen van zorg bij acute klachten (pri-
mair symptoombehandeling) naar zorg bij chronische klachten (primair hulp bij beperkingen) 
kunnen verschuiven en vice versa, en waarbij specialistische kennis snel beschikbaar is voor de 
eerste lijn . 

1 Inleiding 

In de Nederlandse en Belgische gezondheidszorg speelt de huisarts een centrale rol. De huis-
arts is als generalist de enige in de gezondheidszorg die dagelijks zowel somatische als psychi-
sche problemen behandelt. In Nederland is dit artsenspecialisme voor zowel somatische als 
psychische klachten de centrale persoon in de eerste lijn en poortwachter voor de geestelijke 
gezondheidszorg (ggz). De Nederlandse huisarts wordt vaak ondersteund door een praktijk-
ondersteuner huisartsenzorg geestelijke gezondheidszorg (roH-ggz). In België is de rol van de 
huisarts minder centraal gesteld : je kunt daar zonder verwijzing naar de psychiater of naar de 
psychiatrische kliniek. 
Naast de huisarts en praktijkondersteuner-ggz zijn twee andere professies van groot belang 
voor de behandeling van psychische klachten in de eerste lijn: de eerstelijnspsycholoog, die 
in Nederland al goed is ingeburgerd, en de maatschappelijk werker . Door de sterke toename 
van eerstelijnspsychologen verwijst de Nederlandse huisarts in toenemende mate naar deze 
hulpverleners die met kortdurende behandelingen de huisarts en de ggz ontlasten. In Vlaan-
deren wordt hiermee op beperkte schaal geëxperimenteerd . Terwijl de psychologen zich vooral 
bezighouden met ongecompliceerde emotiesymptomen en relatieproblematiek, ligt de rol van 
de maatschappelijk werkers meer op het terrein van financiën en huisvesting. 
De aandacht voor psychiatrische stoornissen in de huisartsenpraktijk is sinds de jaren zestig 
gestaag toegenomen. Een belangrijke reden waren de in epidemiologische onderzoeken gevon-
den hoge prevalenties van angststoornissen en depressiviteit, zowel in de algemene bevolking 
als in populaties van huisartsenpatiënten. Veel psychiatrische stoornissen in de eerste lijn blij-
ven onbehandeld, maar, paradoxaal : er is ook behandeling van mensen die niet aan criteria voor 
een stoornis voldoen . 

2 Prevalentie 

Figuur 24.r laat zien hoe personen met psychiatrische stoornissen in de algemene bevolking 
gebruikmaken van huisartsenzorg en de ggz. Bovenaan in de figuur staan de personen met 
een psychiatrische stoornis in de algemene bevolking. Volgens het laatste bevolkingsonderzoek 
(Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study 2: NEMESrs-2) zijn dat in Nederland 
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ongeveer 180 personen per r.ooo volwassen inwoners . Van hen komt 22% in de ambulante ggz 
en 1,4 % wordt opgenomen in de psychiatrie. 
Maar verreweg het grootste deel van de patiënten met psychiatrische stoornissen komt niet 
bij een ggz-instelling terecht (ambulant of opname) , maar wel bij de huisarts . In een jaar tijd 
komt naar schatting 90% van personen met psychische klachten bij de huisarts. Dat kan zijn 
vanwege de psychische klachten , maar natuurlijk ook vanwege alle andere redenen waarvoor 
iemand bij de huisarts komt. Niet bij iedereen zal de huisarts de aanwezigheid van de psychi-
sche klachten opmerken . In wat ouder onderzoek is geschat dat de huisarts bij 40 -70% van de 
patiënten met psychische klachten in het dossier ook psychische of sociale problemen of een 
psychiatrische stoornis registreert. Slechts een minderheid van patiënten met psychiatrische 
stoornissen wordt doorverwezen naar de ggz. Kenmerkend voor stoornissen waarmee patiën-
ten in de huisartsenpraktijk in zorg blijven , is dat het veelal gaat om een enkelvoudige episode, 
meest een angststoornis of een depressieve stoornis, in reactie op een ingrijpende gebeurtenis, 
met een relatief gunstig beloop en snel herstel. In de ambulante ggz gaat het vaker om meer-
dere episoden , die optreden zonder duidelijke aanleiding en met een veel chronischer beloop. 
Doordat patiënten met lichtere psychiatrische stoornissen buiten het gezichtsveld blijven van 
de ggz, zal de visie van psychiaters op etiologie, beloop en behandeling afwijken van die van 
huisartsen , wat tot verschillen in opvattingen over diagnostiek en behandeling heeft geleid . Dit 
wordt nog versterkt doordat evidence-based behandelrichtlijnen tot nu toe vooral gebaseerd zijn 
op onderzoek in de tweede en derde lijn. Het resultaat daarvan is niet zonder meer van toepas-
sing binnen de eerste lijn. Uit een grote meta-analyse van placebogecontroleerde onderzoeken 
naar de werking van antidepressiva is bijvoorbeeld gebleken dat bij een lichtere depressieve 
stoornis de relatieve bijdrage van het placebo-effect beduidend groter is dan bij een ernstige 
depressieve stoornis. 
Figuur 24.1 toont dat de huisarts in aanraking komt met een breed scala van psychiatrische 
stoornissen. Veelal gaat het om 'lichtere ' stoornissen , maar niet altijd . De huisarts ziet bijvoor-
beeld ook patiënten die na een behandeling in de ggz zijn terugverwezen naar de eerste lijn , of 
patiënten met relatief ernstige stoornissen die verwijzing naar de ggz afwijzen . Deze patiënten 
behandelt de huisarts vaak ook, al of niet met consultatie , conform de geldende professionele 
richtlijnen . Net als voor de somatische specialismen is de huisarts ook voor de psychiatrie een 
allround specialist die moet omgaan met de lichtere, maar ook met de ernstige stoornissen . 

3 Herkenning en diagnostiek 

Omdat huisartsen niet goed uit de voeten konden met de door psychiaters ontwikkelde classifi-
catiesystemen , zijn zowel aan de Diagnostic and statistica! manual: mental disorders (osM) als aan 
de International statistica! classification of diseases, injuries and causes of death (1co) eerstelijnsver-
sies toegevoegd . Huisartsen maken vooral gebruik van de voor hun beroepsgroep ontwikkelde 
International Classification of Primary Care (1crc ) (www.who.int/classifications/icd/adaptati-
ons/icpe2/en) , waarin zowel de redenen voor consultatie als de symptomen en de psychiatri-
sche stoornissen kunnen worden ondergebracht. Een belangrijke reden voor het gebruik van 
de 1crc is de mogelijkheid om , naast nosologische , pathologische en pathofysiologische infor-
matie , ook symptomen en psychosociale problematiek vast te leggen . In de eerstelijnsgezond-
heidszorg is het immers vaak niet mogelijk of nodig om anders dan in termen van symptomen 
of problemen te classificeren : een psychiatrische stoornis vaststellen is in de eerstelijnssituatie 
niet altijd mogelijk. 
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Figuur 24.1 Gebruik van huisartsenzorg en ggz door personen met een psychiatrische stoornis 
in de algemene bevolking 

Psychiatrische stoornissen in de bevolking iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 180 

Huisartsbezoek met psychiatrische stoornis iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 162 

Huisarts herkent psychische of sociale klacht iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, 113 

Huisarts stelt psychische of sociale diagnose iiiiiiiiiiiiiiii • 65 

Ambulante zorg in de ggz iiiiiiiiii 40 

Opname in de ggz i 3 
per 1.000 

Bron: Netherlands Mental Health Survey and lncidence Study 2 (NEMESIS-2) 

De herkenning van psychiatrische stoornissen in de huisartsenpraktijk is vaak onderzocht door 
de registraties van huisartsen zelf (doorgaans ingedeeld volgens de rcrc) te vergelijken met psy-
chiatrisch-epidemiologisch onderzoek bij groepen patiënten die het spreekuur bezoeken (door-
gaans ingedeeld volgens de rco of de osM). Volgens de huisartsregistraties heeft ongeveer 2% 
van de consulterende patiënten een depressieve stoornis of een angststoornis. Dat is aanzienlijk 
lager dan de ongeveer 4 tot 7% die doorgaans bij epidemiologisch onderzoek wordt gevon-
den. Dit verschil is vaak geïnterpreteerd als onderdiagnostiek door de huisarts. Maar dat is 
grotendeels onterecht. De rcrc registreert de reden van het consult, terwijl de epidemiologische 
onderzoeken symptomen registreren. En patiënten met psychiatrische symptomen kunnen de 
huisarts om een heel andere reden consulteren dan een psychiatrische stoornis. Niettemin zijn 
er wel aanwijzingen dat er ook enige onderdiagnostiek is bij patiënten die bij de huisarts komen 
met klachten die direct of indirect met hun angststoornis of depressieve stoornis te maken 
hebben. 
Niet-signalering van psychiatrische stoornissen is vaak het gevolg van meerdere, elkaar verster-
kende factoren. Psychische klachten niet ter sprake brengen kan voor de patiënt een uitweg zijn 
om gevoelens van schuld en schaamte te voorkomen, of om de oorzaak van problemen liever 
buiten zichzelf te zoeken; voor de huisarts kan het betekenen dat hij geen tijdrovende diagnos-
tiek hoeft te plegen en ingewikkelde problematiek hoeft te behandelen. Signalering van psychi-
atrische problemen (en de daarop volgende differentiële diagnostiek) kan vooral lastig zijn bij 
patiënten met een psychiatrische stoornis die hoofdzakelijk bij de arts komen met somatische 
en aspecifieke klachten (zie kader 24.r). 

Kader 24.1 Gemaskeerde psychiatrische problemen signaleren 
- Somatisering: psychische problemen worden gepresenteerd als lichamelijke klachten (moeheid, 

slapeloosheid, hartkloppingen, pijn op de borst) . 
- Een subjectieve vererger ing van bestaande somatische aandoeningen zoals lumbago , maag-darm-

klachten, duizeligheid , of chronische en multipele pijn klachten. 
- De mogelijkheid dat de psychiatrische stoornis en de klachten waarmee de patiënt komt, niets met 

elkaar te maken hebben : ook een patiënt met een angststoornis of een depressieve stoornis kan 
immers hooikoorts of een knobbel in de borst krijgen. 
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Als de patiënt vooral bij de arts komt met lichamelijke klachten als uiting van een psychiatri-
sche stoornis, kan actief vragen naar psychische klachten en de verschijnselen observeren de 
arts op het juiste spoor zetten. Ook als een psychiatrische stoornis de lichamelijke klachten 
verergert , draagt het uitvragen van psychische klachten bij aan betere diagnostiek en soms biedt 
het ook een ingang voor behandeling. 
Soms wordt in huisartsenpraktijken gebruikgemaakt van screenende vragenlijsten . Een hoge 
score op een vragenlijst voor angst- of depressiesymptomen kan een reden zijn om in het con-
sult speciaal aandacht te besteden aan het bestaan van psychische klachten . Een probleem van 
screenende vragenlijsten in de huisartsenpraktijk is dat de uitkomst naar verhouding vaker 
fout-positief zal zijn dan bij groepen patiënten in de ggz. De reden is dat de prevalentie van 
psychiatrische stoornissen in de huisartsenpraktijk gemiddeld veel lager zal zijn dan in ggz-po-
pulaties. Bij eenzelfde sensitiviteit en specificiteit leidt dat tot meer fout-positieve scores . Bijna 
iedereen met een depressieve stoornis zal hoog scoren op een depressievragenlijst , maar lang 
niet iedereen met een hoge score op een depressievragenlijst heeft een depressieve stoornis. 
Een vragenlijst kan helpen om klachten op te merken , of vermoedens te bevestigen , maar een 
klinisch oordeel blijft nodig voor diagnostiek en indicatiestelling. 

4 Behandeling en klinische richtlijnen 

Behandeling van psychiatrische stoornissen in de eerste lijn vraagt om een andere aanpak dan 
in de specialistische psychiatrie gebruikelijk is . Veel van het onderzoek dat is uitgevoerd in de 
specialistische ggz, is niet direct van toepassing in de eerste lijn . Voor een groot aantal psychia-
trische stoornissen zijn inmiddels multidisciplinaire richtlijnen ontwikkeld voor de diagnostiek 
en behandeling . Een beperking van veel van deze richtlijnen is dat vaak te weinig bekend is over 
de specifieke situatie van de eerste lijn . Om die reden heeft het Nederlands Huisartsen Genoot-
schap (NHG) ook eigen standaarden ontwikkeld. Er zijn inmiddels NHG-standaarden (www.nhg . 
org/nhg-standaarden) voor de diagnostiek en behandeling van depressiesymptomen , angst-
symptomen , somatisch onvoldoende verklaarde klachten , dementie , delier , ADHD bij kinderen , 
slaapproblemen, en problematisch alcoholgebruik. Internationaal gezien heeft het NHG hiermee 
pionierswerk verricht. In kader 24 .2 staat als voorbeeld de kern van de NHG-standaard Depressie 
samengevat. 

Kader 24 .2 Kernboodschappen Nederlandse huisartsenstandaard Depress ie 
- Het beleid bij een depressieve stoornis wordt vooral bepaald door de mate van de lijdensdruk en 

van het disfunctioneren . 
- Voorkeuren en wensen van de patiënt moeten worden meegewogen bij de vaststelling van het 

beleid . 
- Wanneer een behandeling met een ant idepressivum wordt gestart , kan de huisarts kiezen voor een 

tricyclisch antidepressivum (TCA) of een selectieve serotonineheropnameremmer (SSRI). 

Bron: NHG-standaard Depressie (Van Weel-Baum garten e.a., 2012) 

In Vlaanderen implementeren huisartsen diverse vormingsprogramma 's over de diagnostiek 
en behandeling van de depressieve stoornissen en angststoornissen . Ook voor Vlaamse huis-
artsen zijn er aanbevelingen voor de behandeling van depressie door huisartsen : 'Aanbeveling 
voor goede medische praktijkvoering : Depressie bij volwassenen , aanpak door de huisarts ' 
(www.domusmedica.be/documentatie/richtlijnen /overzicht/depressie.html) . 
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Tabel 24 .1 Kernboodschappen Vlaamse aanbevelingen huisarts diagnostiek en behandeling 
depressie 

Naam Aanbeveling 
Ask Stel vragen 

Assess Exploreer persoonlijk functioneren , hopeloo sheid en suïcida le ideeën, hulpbronnen en beschermende 

factoren 

Assess Differentieer tegenover andere aandoeningen 
Advise Geef duiding , 

benoem de ziekte, 

deel in volgens de ernst en de uitwerking op het functioneren 

Agree Spreek af wat te doen 

Assist Overleg of verwijs 

Assure Follow-up (terugvalpreventie) 

In het continuüm van psychiatrische stoornissen gaat het in de eerste lijn gemiddeld om de 
lichtere problematiek. Mensen met stoornissen die ernstiger , complexer , langer durend , meer 
beperkend en vaak ook recidiverend zijn , verwijst men naar de specialistische ggz. 
Het belang van de arts als factor in de behandeling wordt in de evidence-based geneeskunde 
nogal eens onderschat . Het proces van zorg en behandeling lijkt vooral gebaat bij een commu-
nicatief vaardige toepassing van richtlijnen . Onderzoek heeft laten zien dat volgens richtlijnen 
uitgevoerde farmacotherapie door communicatief vaardige huisartsen meer effect heeft dan 
dezelfde uitvoering door communicatief minder vaardige collega's. Met andere woorden , niet 
alleen het wat, maar ook de wijze waarop is van belang. Belangrijke vaardigheden in dit verband 
zijn weergegeven in tabel 24 .1. Gerichte psychotherapie wordt zelden door de huisarts zelf uit-
gevoerd . 

5 Suïcidepreventie 

De huisarts heeft een belangrijke rol bij suïcidepreventie . Suïcide komt bijna altijd voor in 
samenhang met psychiatrische stoornissen . De meerderh eid van personen die door suïcide om 
het leven komen , is niet bekend bij de ggz. De huisarts heeft een belangrijke rol in het signale-
ren en verwijzen van personen met suïcidale gedachten of plannen . Een nauwe samenwerking 

De incidentie van suïcide in Nederland is 11 

per 100.000 persoonsjaren . In 2014 waren er 
ruim 1800 suïcides . Het aantal mensen met 
suïcidegedachten of -pogingen is vele malen 
hoger. Jaarlijks zijn er naar schatting 445 .000 

mensen met suïcidegedachten en 120.000 met 
een suïcidepoging . Van de suïcidepogingen 
komen er jaarlijks zo 'n 15.000 in het ziekenhuis. 
De rest komt niet bij de zorg of blijft bij de 
huisarts . Het aantal suïcides in België is hoger. 

tussen de huisarts en de ggz is daarbij cruciaal. 
Ook al heeft de huisarts bij suïcidepreventie een belang-
rijke rol, de ervaring met suïcide is meestal beperkt . In 
een huisartsenpraktijk van 2.500 personen zal gemid-
deld ongeveer r maal per 4 jaar een suïcide voorko-
men . De huisarts en de ggz moeten elkaar voor suïci-
dale pati ënten zeer laagdrempelig weten te bereiken, 
met accurate informatie-uitwisseling en een snelle 
overname van behandeling . In Vlaanderen wordt veel 
aandacht aan suïcidepreventie in de huisartsenpraktijk 
besteed, onder meer door de ontwikkeling van e-lear-
ningmodules . 
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6 Samenwerking tussen huisarts en psychiater 

Wat betreft de samenwerkingsmo dellen tussen de ggz en de eerste lijn zien we een evolutie 
van het klassieke opwaartse verwijzingspatroon tussen lijnen , naar een netwerkstructuur met 
samenwerking en coördinatie tussen het eerstelijnsteam en andere instituties en voorzienin-
gen. Daarbij blijkt het belangrijk te zijn, in welke mate de psychiater mede betrokken is bij 
de behan deling van patiënten in de huisartsenpraktijk. Dat kan variëren van een eenmalige 
consultatie of het instellen van de farmacotherapie, tot het controleren van de voortgang van de 
farmacotherapie en het geven van kortdurende psychotherapieën. In het algemeen wijzen de 
resultaten van onderzoek erop dat de herkenning en de uitkomsten van de behandeling beter 
worden naarmate de samenwerking tussen huisarts en psychiater intensiever is. Dat leidt dan 
vooral tot een verbeterde diagnostiek en adequatere farmacotherapie (effectiever voorschrijfge-
drag en meer aandacht voor compliance). Een kosteneffectief alternatief is de inzet van case-
managers of van praktijkondersteuners-ggz , met goede toegankelijkheid tot de psychiater, die 
de behandeling en het beloop van de klachten op de voet volgen , en zo nodig ingrijpen als het 
mis dreigt te gaan. 
Uit onderzoek komt verder naar voren dat een stapsgewijze behandeling van psychische pro-
blemen de voorkeur verdient. Dat slaat dan niet alleen op de behandeling op de verschillende 
niveaus (van eerste naar derde lijn) van de ggz. Ook binnen de huisartsenpraktijk zouden naar 
behoefte stapsgewijze elementen uit de tweede lijn kunnen worden toegevoegd , bijvoorbeeld in 
de vorm van consultatieve en liaisonpsychiatrie . 
In de stapsgewijze zorg (stepped care) wordt behandeling als een continuüm beschouwd , waarin 
de doelen kunnen verschuiven van zorg bij acute klachten (primair symptoombehandeling) naar 
zorg bij chronische klachten (primair hulp bij beperkingen) en vice versa. Op de veranderende 
klachten reageren de samenwerkende huisarts , de casemanager of praktijkondersteuner-ggz 
en de psychiater met de minst intensieve zorg . Je spreekt dan over collaborative stepped care. De 
psychiater met zijn specialistische kennis 'staat ter beschikking ' en wordt alleen ingeschakeld 
als dat nodig is, afhankelijk van de behoeften van de huisarts, de casemanager en de patiënt. 
Binnen de ggz is een hervorming aan de gang waarin intensievere samenwerking met de eerste 
lijn in regionale zorgnetwerken een van de pijlers vormt , naast een uitbouw van mobiele teams 
en meer aandacht voor participatie van gebruikers en families door herstelgericht werken. 

7 Besluit 

De ggz in de eerste lijn voldoet in hoge mate aan de doelstellingen van de Wereldgezondheids-
organisatie (wHo), die toegankelijkheid ziet als een essentieel kenmerk van zorg . Toch zijn er 
nog behoorlijke verschillen tussen huisartsen in herkenning , diagnostiek en behandeling van 
psychische problemen en psychiatrische stoornissen . Een verbeterde samenwerking tussen de 
huisarts en de ggz kan ervoor zorgen dat de geestelijke gezondheidszorg , waarop we vanuit 
internationaal gezichtspunt trots kunnen zijn , nog meer aan de eisen kan voldoen. 
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Samenvatting 
- Het doel van de spoedeisende psychiatrie is om een noodsituatie zo te herstructureren dat regu-

liere (psychiatrische) hulpverlening (weer) mogelijk is. 
- Kenmerkend voor de spoedeisende psychiatrie zijn onregelmatigheid, onrust , onve iligheid, roe-

righeid en onvrijwilligheid . Het werken in de spoedeisende psychiatrie vraagt veel van iemands 
stressbestendigheid, frustratietolerantie, uithoudingsvermogen, nieuwsgierigheid , flexibiliteit en 
sociale vaardigheden . 

- Als grote spoed geboden is, zijn politie, ambulance of brandweer sneller ter plaatse dan een psy-
chiater . Als iemand verdacht wordt van een misdrijf, verdient afhandeling in het justitiële circuit 
de voorkeur. 

- In de spoedeisende psychiatrie kan meestal worden volstaan met beperkte psychiatrische diag-
nostiek. Steeds komt de vraag aan de orde of de situatie waarin de patiënt zich bevindt met 
ondersteuning gehandhaafd kan worden, of dat de patiënt moet worden opgenomen . 

- Het risico op gewelddadig gedrag hangt samen met een psychiatrische stoornis door een middel 
of medicatie , of door een somatische aandoening , en met de aanwezigheid van een manie . De 
beste algemene indicator is of een patiënt in het verleden al eens agressief is geweest. 

- Suïcidale gedachten en suïcidepogingen moeten altijd opgevat worden als een teken van grote 
psychische nood. Elke suïcidepoging moet serieus genomen worden, ook al is het niet de eerste. 

- Praten met een versufte patiënt heeft geen zin. Iemand die net veel tabletten heeft geslikt of zich 
heeft verwond, moet naar een afdeling spoedeisende hulp van een algemeen ziekenhuis worden 
gebracht. 

1 Inleiding 

De wijze waarop het werk in de spoedeisende psychiatrie is georganiseerd , hangt sterk af van 
lokale omstandigheden. In grote steden functioneren vaak crisisdiensten die samenwerken met 
crisiscentra. In grote steden functioneren vaak crisisdiensten, waarbij de spoedeisende psychi-
atrie wordt verzorgd door teams waarin , naast psychiaters en artsen in opleiding tot psychiater , 
sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen hulp verlenen , die indien nodig 'outreachend ' kan wor-
den gegeven. Veel organisaties en professionals kunnen naar dergelijke diensten verwijzen . 
Buiten de grote steden wordt de spoedeisende hulp vooral ingeroepen door huisartsen die de 
patiënt eerder (vaak thuis) hebben onderzocht. Daarnaast vindt veel van het werk plaats op ver-
zoek van de politie op een politiebureau en op spoedeisendehulpposten of bij spoedopnamen 
van algemene ziekenhuizen. 
Er is sprake van spoedeisende psychiatrie als er een verstoring is van de cognitieve, affectieve 
en conatieve functies waarvoor onmiddellijk een behandeling nodig is . Het doel van de psy-
chiatrische interventies is om een noodsituatie zo te herstructureren dat het op gang brengen 
of voortzetten van (psychiatrische) hulpverlening op reguliere wijze en bij voorkeur binnen 
kantooruren mogelijk is. 

2 Aanmelding en voorbereiding consult spoedeisende psychiatrie 

Kenmerkend voor spoedeisende psychiatrie zijn onregelmatigheid , onrust , onveiligheid en 
onvrijwilligheid (lang niet alle patiënten vragen zelf om een consult of behandeling). Het wer-
ken in de spoedeisende psychiatrie vraagt veel van iemands stressbestendigheid, frustratietole-
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rantie, uith oudin gsvermogen, nieuwsgierigheid , flexibiliteit en sociale vaardigheden. Niemand 
zit erop te wachten om midden in de nacht tijdens een vermoeiende dienst bedrei gd of uitge-
scholden te worden, maar het komt wel voor en het vraagt om een adequate reactie. 
Soms moet de psychiater de hulp inroepen van de politie om ervoor te r-----------.. 
zorgen dat een consult bij een patiënt die een bedreigende en gevaarlijke Spoedeisende 

indruk maakt, veilig kan worden uitgevoerd. psychiatrie kan ook 
Vaak worden aanvragen voor een consult telefonisch gedaan. De psychiater spannend zijn - juist 

zal dan trachten een eerste schifting te maken met de vraag of de situatie door deze factoren. 

een probleem betreft waar een psychiater zich mee moet bemoeien , of dat 
beter een consult kan worden geregeld met een somatisch specialist of de verslavingszorg. In 
de meeste gebieden is de zorg voor verslaafden namelijk (nog) gescheiden georganiseerd van de 
reguliere psychiatrische zorg. Dat is niet zozeer het gevolg van opvattingen uit het professionele 
veld als wel het resultaat van politieke en bestuurlijke overwegingen . 
Na de aanmelding moet de psychiater controleren of hij genoeg gegevens van de consultvrager 
heeft gekregen. Hij moet afspraken maken over de wederzijdse verantwoordelijkheden , en over 
waar en wanneer het consult zal worden uitgevoerd. Verder moet de psychiater nagaan of het er 
veilig is , en hoe hij de consultvrager van zijn bevindingen op de hoogte zal stellen . 
Soms wordt op zeer grote spoed aangedrongen, bijvoorbeeld omdat de consultvrager in paniek 
is. Als er werkelijk onmiddellijk moet worden opgetreden (bijvoorbeeld omdat iemand thuis de 
boel kort en klein aan het slaan is), moet de politie worden gewaarschuwd . Die kan veel sneller 
ter plaatse zijn dan een psychiatrische crisisdienst. Datzelfde geldt voor de ambulancedienst en 
de brandweer. 

3 Eerste inventarisatie 

In de spoedeisende psychiatrie bestaat meestal geen gelegenheid om een uitvoerige anamnese 
op te nemen. Patiënten hebben dikwijls geen behoefte aan een gesprek. De psychiater moet wel 
in korte tijd een beeld zien te krijgen van de ernst en de inhoud van het probleem, waarvoor hij 
meestal door anderen dan de patiënt in consult is gevraagd. De context van zo'n consult is vaak 
chaotisch en onveilig. 
Eerst maakt de psychiater contact ('invoegen '), brengt een begin van een werkrelatie tot stand 
en probeert de regie in handen te krijgen. Praktisch werkt het vaak het beste om eerst algemene , 
niet bedreigende gespreksonderwerpen van het dagelijks leven aan te roeren. Wat doet iemand 
de hele dag , werkt hij of krijgt hij een uitkering , zijn er hobby 's? Hoe zit het met relaties? 
Als het meezit , levert dit zeer nuttige sociaalpsychiatrische informatie op en kan het consult 
worden vervolgd. Maar als de situatie gespannener en chaotischer is, kan het moeilijk zijn om 
deze informatie te verzamelen . De psychiater die op vreemde bodem is, bijvoorbeeld bij een 
huisbezoek, moet in korte tijd een omslag zien te maken van gast naar behandelaar-autoriteit. 
Als de psychiater de positie van gast houdt, zal er niet snel gebeuren wat hij wil. Zo moet hij 
bijvoorbeeld eerst een blaffende hond laten verwijderen , een luid spelende radio laten uitzetten 
en zorgen voor voldoende licht. In een crisisconsult is een zelfbewuste , duidelijke houding van 
een (ervaren) psychiater een belangrijk rustgevend instrument. 
De inventarisatie- en interventiefase (zie tabel 25.1) lopen in de spoedei sende psychiatrie gemak-
kelijk door elkaar heen. De psychiater zal snel vaststellen of een patiënt weg mag als hij dat wil. 
Als de patiënt een gevaar oplevert voor zichzelf , voor anderen of de openbare orde kan er een 
reden zijn om de politie te bellen . Soms neemt de psychiater zo'n patiënt tegen diens zin op in 
een psychiatrisch ziekenhuis . 
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Vaak zal degene die de consultaanvraag in gang heeft gezet , bijvoorbeeld een politieagent of 
buren, bij het eerste gesprek aanwezig zijn . Als een gesprek mogelijk is, vraagt de psychiater 
naar symptomen , hoelang zij bestaan , de directe aanleiding van de crisis , de onderliggende psy-
chologische (relatiebreuk?), sociale (schulden?) en somatische problemen (bijwerkingen van 
psychofarmaca?) en het functioneren van de patiënt , recentelijk en voorheen. Hij beoordeelt 
ook de gezonde kanten van de patiënt. Het gaat om een algemene indruk die voldoende moet 
zijn om te begrijpen wat de directe aanleiding voor de crisis is en om een crisisinterventie te 
bedenken. Hij zet de gebeurtenissen op een rij , ook voor de familieleden, zodat de problemen 
een logische uitkomst lijken van een begrijpelijk proces. Door zo te werk te gaan, helpt de psy-
chiater om de omgeving van de patiënt , familie bijvoorbeeld, een bijdrage te laten leveren aan 
de oplossing van de situatie . 
Het is in het algemeen de bedoeling dat door zo'n gesprek de spanning afneemt. De psychi-
ater stelt vragen , vat samen en probeert zo de chaos terug te brengen tot een overzichtelijker 
probleem waar iets aan te doen is . Hij vraagt aan familieleden wat de problemen en de zorgen 
over de patiënt zijn, wat je al geprobeerd hebt aan deze problemen te doen, en wat voor hulp 
je daarbij van de psychiater verwacht. Tegelijkertijd vormt de psychiater zich een oordeel over 
(opvallende) psychiatrische symptomen bij andere aanwezigen. Soms is niet meteen duidelijk 
wie de patiënt eigenlijk is. Ook beoordeelt hij het functioneren van eventueel aanwezige kinde-
ren . Hij vraagt naar hun naam, leeftijd , omgang met vriendjes, en hoe het op school gaat. Soms 
moet er opvang voor hen geregeld worden . 

Tabel 25 .1 Informatie verzamelen in de inventarisatiefase 

Onderdeel Informatie 
Anamnese - Persoon lijke gegevens (leeftijd , geboortedatum, geboorte- en woonplaats, naam van de 

huisarts) 

- Belangrijkste klacht (volgens de patiënt, zijn omgeving en de consultvrager) 

- Informatie van derden (wie, wat , waarom en betekenis: wie zijn zij, wat is hun informatie, 

hoe weten zij dat , en wat betekent de informa t ie?) 

- Begin 

- Symptomen 

- Verslaving 

- Lichamelijke ziekten 

- Uitlokkende factoren (psychotrauma en familiaire belasting) 

- Behandeling (nu en vroeger) 

Algemene systema- - Huidige leefsituatie 

tische informatie - Ni veau van fun ctioneren 

- Sociale situatie 

- Inkomsten 

- Dagbesteding 

- Opleiding (inclu sief doublures op school) 
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4 Diagnostiek 

In de spoedeisende psychiatrie kun je meestal geen compleet status-mentalisonderzoek ver-
richten. De omstandigheden zijn te onrustig en de patiënt werkt vaak onvoldoende mee. De 
psychiater screent snel de belangrijkste psychische functies (zie tabel 25.2). 
- Als de patiënt adequaat antwoord geeft op de vraag naar zijn personalia dan is zijn bewustzijn 

waarschijnlijk helder. 
- Een gedaald bewustzijn met hallucinaties kan duiden op een delirium. 
- Desoriëntatie en geheugenverlies passen bij dementie . 
- Depersonalisatie en derealisatie kunnen voorkomen bij extreme vermoeidheid , psycho-

sespectrum- en depressieve stoornissen. 
- Auditieve hallucinaties kunnen voorkomen bij psychosespectrumstoornissen . 
- Versneld denken met zelfoverschatting komt voor bij manische ontremming en drugmis-

bruik. 
- Verwardheid komt onder andere voor bij psychosespectrumstoornissen en dementie. 
- Onbegrip en eenvoudig taalgebruik komen voor bij personen met een verstandelijke beper-

king , maar ook bij anderstaligen. 
- Een sombere stemming kan uiteraard op een depressieve stoornis wijzen en gaat nogal eens 

gepaard met gedachten aan suïcide. 
- Angst komt voor bij vele stoornissen , maar kan ook wijzen op een paniekstoornis. 
- Overmatig angstig en afhankelijk gedrag kan wijzen op een cluster C-persoonlijkheidsstoor-

nis. 
- Gedragsstoornissen en opwindingstoestanden kunnen wijzen op ontremming , bijvoorbeeld 

bij een manie of druggebruik, of op geringe frustratietolerantie en impulsbeheersing bij een 
persoonlijkheidsstoornis. 

De precieze oorzaak van de symptomen is vaak niet te achterhalen in de context van een spoed-
eisend consult. De psychiater zal altijd een beperkte somatische tractusanamnese opnemen en 
naar geneesmiddelen- en druggebruik vragen . Hij beoordeelt bij elke patiënt in ieder geval de 
polsfrequentie, de bloeddruk, de ademhalingsfrequentie en de huidkleur . De psychiater sluit 
door een paar eenvoudige opdrachten ernstige neurologische problemen uit , bijvoorbeeld door 
de patiënt te vragen om te hinkelen . Een uitgebreider en systematischer somatisch onderzoek 
wordt aanbevolen als bij deze screening afwijkingen worden gevonden , maar zeker bij een deli-
rium en bij oudere patiënten die voor het eerst een psychiatrische stoornis ontwikkelen. 
Na dit onderzoek noteert de psychiater een voorlopige diagnostische formulering. Hij beschrijft 
de aanleiding voor het ontstaan van de crisis en beredeneert waarom de patiënt en zijn omge -
ving het niet meer aankunnen en juist nu om hulp hebben gevraagd . Betreft het vooral psychia-
trische problematiek, of gaat het vooral over somatische of sociale problemen? Is de aandoening 
ernstig of niet , acuut of chronisch? Kan de patiënt verantwoordelijk gesteld worden voor zijn 
gedrag? 
Er is een beperkt aantal stoornissen die de psychiater vaak aantreft in de spoedeisende psy-
chiatrie: delirium , dementie , schizofrenie en andere psychosespectrumstoornissen, manie 
(bipolaire stoornissen) , depressieve stoornis , de paniekstoornis , de acute en de posttraumati-
sche-stressstoornis , de aanpassings stoornis, stoornissen in het gebruik van drugs en alcohol , 
verstandelijke beperking , relatieproblemen , en ouder-kindproblemen . Opgemerkt moet wor-
den dat de meeste patiënten met deze stoornissen nooit in aanraking komen met de spoedei-
sende psychiatrie . 
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Tabel 25 .2 Status mentalis in de spoedeisende situat ie 

Hoofdcategorie Gebied Kernsymptomen 
Eerste indrukken - Ziek? 

- Onverzorgd, verwaarloosd? 

- Gestoord contact? 
- Vijandige, argwanende, angstige houding? 

Cognitieve functies Bewustzijn, aandacht - Gedaald of vernauwd bewustzijn 

Affectieve functies 

Conatieve functies 

Persoonlijkheids-
trekken 

& oriëntatie - Geïntoxiceerd) 

- Hypovigiliteit/hypervigiliteit van de aandacht? 
- Desoriëntatie in tijd of plaats? 

Geheugen - Stoornis in antero- of retrograde geheugen? 
- Dissociatieve amnesie? 

Intellectuele functies - Oordeelsvermogen? 
- Ziektebesef en -inzicht? 
- Intelligentie 
- Taal 

Voorstelling, waarneming - Visuele of auditieve hallucinaties? 
& zelfwaarneming - Derealisatie, depersonalisatie? 

- Dwangvoorstellingen? 
Denken: vorm - Vertraagd? 

Denken: inhoud 

Stemming & affect 

Somatische klachten 
& verschijnselen 

Psychomotoriek 
& spraak 

Gedrag 

- Alogie, incoherent? 
- Verhoogd associatief? 
- Wanen? 
- Overwaardige denkbeelden? 
- Preoccupaties? 
- Dwanggedachten? 
- Homocide-, suïcidegedachten? 
- Eufoor? Dysfoor? Depressief, anhedonisch, wanhopig, suïcidaal? 

Angstig, paniekaanvallen? Labiel affect? Vlak affect? 
- Somatische symptomen van een stemmingsstoornis? 

Angstequ ivalenten? Pseudoneu rologische verschijnselen? 
- Katalepsie, echopraxie , verbale perseveratie? 

- Vertraging, retardatie , stupor , mutisme? 
- Hyperactiviteit, agitatie? 
- Luid spreken? 
- Expansief, intrusief. agressief? 
- Apathisch , lethargisch? 
- Middelenmisbruik) 
- Dwanghandelingen? 
- Suïcidaal of impulsief gedrag? 
- Zwakbegaafd, verstandelijk beperkt? 
- Wantrouwend? 
- Leugenachtig, impulsief, agressief, affectlabiel, onbeheerst, 

uitdagend , dramatiserend, arrogant? 
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5 Interventies 

De belangrijkste reden voor een psychiatrische opname r 
is een uitgeputte omgeving van de patiënt die de situatie In de spoedeisende psychiatrie komt steeds 

niet meer aankan, of die niet meer alleen met hem thuis 
durft te blijven. 
Om zijn interventie te bepalen, probeert de psychiater 
dus snel een antwoord te geven op de volgende vragen. 
- Kan de patiënt thuisblijven met ondersteuning en/of 

medicatie? 

de vraag aan de orde of de situatie waarin 
de patiënt zich bevindt , met ondersteuning 
gehandhaafd kan worden, of dat hij moet 
worden opgenomen. 

- Moet een opname volgen, en zo ja: moet dat op een gesloten opnameafdeling plaatsvinden 
met separeermogelijkheid, of kan de patiënt ook op een open afdeling worden opgenomen? 

- Moet de patiënt ontgiften op een detoxafdeling van een verslavingskliniek? 
- Moet hij naar een spoedeisendehulppost, of is er een spoedopname nodig in een algemeen 

ziekenhuis voor een somatisch onderzoek? 
- Moet hij gedwongen opgenomen worden? (Zie hoofdstuk 35.) 
Het aantal mogelijke interventies is beperkt, maar de uitvoering kan per keer verschillen . In het 
algemeen beperkt de psychiater zich zo veel mogelijk tot het heden , geeft uitleg over de aard 
en het ontstaan van de stoornis, licht het verband met de crisis toe, doet een voorstel voor het 
vervolg, schrijft eventueel medicatie voor, en regelt de opname of de overdracht. 

5.1 Acute opname 
De patiënt die acuut opgenomen gaat worden, moet voor het vervoer naar een ziekenhuis 
meestal gesedeerd worden met al dan niet gedwongen gegeven medicatie. Vaak wordt hierbij 
gekozen voor een benzodiazepine in combinatie met een antipsychoticum (zie paragraaf 5-4). 
De psychiater zal de veiligheid in de gaten houden en zo nodig bewaking regelen totdat opname 
geëffectueerd is. 

5.2 Geweld en veiligheid 
Geweld of dreigend geweld is vaak de reden waarom een spoedeisend consult wordt aange-
vraagd. De kans dat patiënten met psychiatrische aandoeningen gevaarlijk of gewelddadig zijn, 
is iets groter dan onder de rest van de bevolking . Het voorspellen van gevaar is voor ieder-
een moeilijk, ook voor de psychiater in de spoedeisende psychiatrie. Maar je verwacht wel dat 
iemand die een gedwongen opname kan inschatten , ook kan inschatten of er (acuut) gevaar 
dreigt. Meestal lukt het de hulpverleners van de crisisdienst om gevaar of agressie te voorspellen 
als het om uren of dagen gaat. Het risico op geweld blijkt samen te hangen met het bestaan van 
een psychiatrisch ziektebeeld door een middel of medicatie of door een somatische aandoening 
en met een manie. De kans op agressie is ook groter bij werkloze jonge mannen zonder oplei-
ding en sociaal netwerk en bij mensen die recent het slachtoffer zijn geworden van geweld of 
in het verleden het slachtoffer zijn geweest van geweld en mishandel ing. De beste algemene 
indicator is of een patiënt in het verleden al eens agressief is geweest. 
De psychiater zal letten op veranderingen in de lichaamstaal die een indicatie kunnen geven 
van dreigende agressie , zoals de houding (op de rand van een stoel zitten , armsteunen vastknij-
pen , gaan staan) de spraak (luider, schril of grof) , de motoriek (toenemende onrust , spanning 
en/of een gebalde vuist) en de stemming (boos, geïrriteerd). In kader 25 .1 staan enkele vragen 
om te bepalen hoe groot de kans op gewelddadig gedrag is. Als een psychose de oorsprong is 
van dreiging, agressie of motorische onrust , moet direct ingegrepen worden , in het algemeen 
door medicatie, maar soms ook door inperking van de bewegingsvrijheid. 
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Kader 25.1 Screening van de kans op gewelddadig gedrag 
- Bent u de laatste tijd erg boos geweest? 
- Hebt u ooit de aanvechting gevoeld iemand iets aan te doen? 
- Bent u ooit bang geweest dat u de controle over uzelf zou verliezen? 
- Bent u ooit de controle kwijtgeraakt en hebt u iemand mishandeld? 
- Denkt u dat iets dergelijks snel nog eens zou kunnen gebeuren? 

5.3 Risico op suïcide 
Veel spoedeisende psychiatrische consulten worden aangevraagd voor patiënten die een su-
ïcidepoging hebben gedaan of die zeggen - of van wie wordt verwacht - dat ze zich zullen 
suïcideren of op zijn minst daartoe een poging zullen doen . De wil om een einde aan het leven 
te maken is op zich geen psychiatrische stoornis of uiting daarvan , maar komt veel voor bij de 
depressieve stoornis (al dan niet 'met psychotische kenmerken ' of in het kader van een bipolaire 
stoornis) , bij schizofrenie , bij angststoornissen , bij stoornissen in het gebruik van een middel, 
en bij bepaalde persoonlijkheidskenmerken (zie ook tabel 10.2.r in hoofdstuk 10.2, paragraaf 5). 

Gedachten aan suïcide of een suïcidepoging 
moeten altijd opgevat worden als een teken van 
grote psychische nood , waarbij je zorgvuldig 
moet nagaan welke hulp geboden kan worden. 

nl; www.zelfmoordr8r3.be) . 

Elke (voorgenomen) poging moet serieus genomen 
worden , ook al is het niet de eerste . Sinds enkele jaren 
bestaan er vrijwilligersorganisaties, ondersteund door 
professionals, die contact aanbieden met mensen die 
over zelfmoord willen praten: Stichting rr3Online in 
Nederland en Zelfmoordr8r3 in België (www.rr3online. 

De meeste patiënten zijn ambivalent over hun suïcidale voornemen. Of het voornemen wordt 
uitgevoerd , hangt van allerlei factoren af. De reactie van de psychiater en die van de omgeving 
kunnen in zekere mate bijdragen aan het uiteindelijke besluit van de patiënt. Het is belangrijk 
om te weten te komen of een patiënt echt gedacht heeft zich met bepaalde middelen - hoe wei-
nig en onschuldig dan ook - te suïcideren . Een suïcidepoging met een licht slaapmiddel kan 
toch ernstig zijn. Soms weten patiënten immers niet dat een suïcidepoging met zo'n middel 
niet dodelijk is. 
In de spoedeisende psychiatrie komen geregeld patiënten voor die door zich suïcidaal te tonen 
of te uiten iets willen afdwingen, zoals meer methadon , een ander huis of een verblijfsver-
gunning. Ook kan zo'n uiting een inadequate roep zijn om meer professionele hulp . Het kan 
duidelijkheid geven om het verband vragenderwijs aan de patiënt voor te leggen: 'Zou het al een 
stuk schelen als u meer methadon zou krijgen?' 
Praten met een versufte patiënt heeft geen zin . Iemand die net veel tabletten heeft geslikt of 
zich heeft verwond , moet naar een afdeling voor spoedeisende hulp in een algemeen zieken-
huis gebracht worden . In geval van wilsonbekwaamheid kan hij op grond van de overweging 
dat er een hulpverleningsplicht bestaat , en er een noodtoestand bestaat toch vervoerd worden . 
Een suïcide is een drama voor de achterblijvers. Zij zullen meestal bijgestaan worden in de 
dagen tot de begrafenis of crematie. Ook later kan er reden zijn om contact te houden . De fami-
lie kan veel vragen hebben en/of zich schuldig voelen . Intern volgt meestal een nabespreking 
waarin de gebeurtenissen op een rij gezet worden . In het geval van een niet-natuurlijke doods-
oorzaak mag de behandelend arts geen overlijdensverklaring afgeven . 



5.4 Psychofarmaca in de spoedeisende praktijk 

Antipsychotica 
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Alle beschikbare antipsychotica zijn, als antipsychoticum, even effectief. Haloperidol en zuclo-
pentixol worden frequent voorgeschreven en zijn goedkoop . Beide middelen zijn beschikbaar in 
tabletvorm , als druppelvloeistof en als depotpreparaat. De werking en bijwerkingen verschillen 
nauwelijks . Ook kan gebruik worden gemaakt van nieuwere antipsychotica zoals olanzapine , 
quetiapine en risperidon in orale toediening . Olanzapine is beschikbaar in tabletvorm, smeltta-
bletvorm , intramusculaire injectie en depot. Quetiapine is aanwezig in tabletvorm. Risperidon 
is aanwezig in tabletvorm, smelttabletvorm , druppelvloeistof en als depotpreparaat. 
Als zich symptomen van onrust en angst voordoen , kunnen die het best bestreden worden door 
op geleide van het klinische beeld een benzodiazepine toe te voegen, bijvoorbeeld oxazepam 
25-50 mg , twee- tot viermaal daags . Bij heftige agitatie verdient een combinatie van het antipsy-
choticum met een benzodiazepine meestal de voorkeur boven het verhogen van de dosering 
van het antipsychoticum . 

Benzodiazepinen 
Wanneer snel effect gewenst is , is de keuze beperkt. Lorazepam is effectief. Chloordiazepoxide , 
clonazepam en diazepam zijn bij intramusculaire injectie onbetrouwbaar. Oraal kunnen alle 
benzodiazepinen toegepast worden. Clorazepinezuur is door zijn trage inwerking minder 
geschikt. 

(Anticholinerge) antiparkinsonmiddelen 
Door antipsychotica veroorzaakte extrapiramidale symptomen, zoals tremor , bewegingsar-
moede , dystonie en bewegingsdrang , reageren goed op anticholinergica. Wanneer het gebruik 
van antiparkinsonmiddelen geïndiceerd is , is biperideen een goede keus: 2 tot 8 mg per dag. 
Bij een acute dystonie, vooral als de patiënt slikproblemen heeft , is directe intramusculaire toe-
diening van 5 mg biperideen geboden. In België zijn geen parenterale anticholinergica beschik -
baar. 

Antidepressiva en stemmingsstabilisatoren 
Deze middelen hebben enige tijd nodig voordat hun werking intreedt. Zij hebben dus nauwe-
lijks een plaats in de spoedeisende praktijk. 

5.6 Afsluiting en verslaglegging 
Elke ochtend zullen de consulten van de dag ervoor worden nabesproken . Dat dient vooral de 
borging van de kwaliteit: er kan nagegaan worden of de genomen beslissing de goede was. 
Ook kan worden vastgesteld hoe het verdere beleid en de afspraken die tijdens het consult zijn 
gemaakt worden geregeld. Verder moet en verwijzers , andere hulpverleners en directe collega's 
worden ingelicht. Het is van groot belang ieder consult goed te documenteren. De psychiater 
schrijft na elke verwijzing of opname een brief aan de huisarts en de nieuwe behandelaar van 
de patiënt. 
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Samenvatting 
- Ziekenhuispsychiatrie is gespecialiseerd in de psychiatrische zorg in een algemeen ziekenhuis en 

in somatisch-psychiatrische comorbiditeit. 
- Herkennen van psychiatrische comorbiditeit bij patiënten met een somatische aandoening is 

belangrijk: niet alleen vanwege de invloed van de psychiatrische stoornis op de kwaliteit van leven 
zelf , maar ook omdat de psychiatrische stoornis de prognose van de somatische aandoening 
negatief kan beïnvloeden. 

- De relatie tussen somatische en psychiatrische stoornissen is vaak comple x, wat gevolgen kan 
hebben voor de diagnostiek en behandeling van zowel de somatische als de psychiatrische stoor-
nis. 

- Laagdrempelige toegang tot somatisch-specialistische zorg en aanvullende onderzoeksfacilitei-
ten , zoals die in het algemene ziekenhuis aanwezig zijn , zijn vaak een vereiste om patiënten met 
somatisch-psychiatrische comorbiditeit adequaat te kunnen behandelen. 

- Ziekenhuispsychiatrie vindt doorgaans plaats op de psychiatrische afdeling of polikliniek van een 
algemeen ziekenhuis , de psychiatrisch-medische unit (PM U), of vanuit de consultatieve of liaison-
psychiatrische dienst. 

1 Inleiding 

Ziekenhuispsychiatrie wordt meestal omschreven als alle psychiatrie die plaatsvindt in het 
algemene of academische ziekenhuis. Aldus geformuleerd houdt ziekenhuispsychiatrie in: de 
diagnostiek en behandeling van psychiatrische problematiek op de opnameafdeling , dagbehan-
deling of polikliniek van een psychiatrische afdeling van het algemene ziekenhuis (PAAZ) of een 
psychiatrische universiteitskliniek (ruK). Daarnaast zijn er twee bijzondere ziekenhuispsychia-
trische settings : 
- de consultatieve of liaisonpsychiatrie (eventueel met een psychiatrisch-consult atieve dienst: 

PCD); 
- de psychiatrisch-medische unit (PMU) of medisch-psychiatrische unit (MPU). 

Ziekenhui spsychiatri e is gespecialiseerd in de 
psychiatrische zorg in een algemeen ziekenhui s 
en in somati sch-psychi atrische comorbiditeit. 
Dit zijn twee essent iële kenmer ken van 
z iekenhuispsychiatrie , die niet tegengesteld 
zijn . In somm ige sett ings (zoal s de PAAz) 
staat de psychiatrische zorg in een algem een 
ziekenhuis centraal, terwijl in de consultatie ve 
of liaisonps ychiatrie de co morbid ite it centraal 
staat (in de conte xt van een algemeen 
ziekenhui s) . In de prakt ijk volbrengen 
psychiaters die werkzaam zijn in een algemeen 
ziekenhuis , vaak beide activiteiten . 

Een ander belangrijk aspect van ziekenhuispsychi-
atrie betreft de somatisch-psychiatrische comorbi-
diteit. Meer dan andere settings is het algemene of 
academische ziekenhuis toegerust om patiënten met 
somatisch-psychiatrische comorbiditeit te behandelen . 
Naast de benodigde psychiatrische expertise heeft de 
ziekenhuispsychiatrie een snelle en laagdrempelige 
toegang tot somatisch-specialistische expertise en aan-
vullende onderzoeksfaciliteiten. De nadruk bij de aard 
van de werkzaamheden ligt op intensieve en integrale 
diagnostiek van psychiatrische ziektebeelden en hun 
mogelijke relatie met somatische problematiek, en op 
kortdurende , vooral somatisch en farmacologisch geori-
enteerde , behandeling . 



2 Somatisch-psychiatrische comorbiditeit 

2.1 Epidemiologie 
Niet alleen is de prevalentie van psychiatrische stoor- r 
nissen bij patiënten opgenomen op een somatische 
ziekenhuisafdeling hoog, omgekeerd is er ook bij veel 
psychiatrisch patiënten sprake van lichamelijke aandoe-
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De prevalentie van psychiatrische stoornissen 
op somatische ziekenhuisafdelingen is hoog 
(tot 50%). Bij oudere patiënten is dit percentage 

ningen. Van alle patiënten opgenomen in een psychia- nog hoger en loopt het in enkele onderzoeken 
h 1 d h k d op tot 95%. trisc e setting ij t 20% aan een somatisc e zie te ie , .) -----------------ten tijde van de opname actieve behandeling behoeft. 

Deze behandeling kan, vanwege de beperkte mogelijkheden , niet altijd op een adequate manier 
in een psychiatrisch ziekenhuis gegeven worden. Overplaatsing naar een psychiatrische afde-
ling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ) biedt dan uitkomst. 

2.2 Relaties tussen psychiatrische en somatische aandoeningen 
De relatie tussen somatische aandoeningen en psychiatrische stoornissen kan complex zijn. De 
somatische aandoening of behandeling kan (mede) oorzaak zijn van de psychiatrische stoornis, 
of consequenties hebben voor de behandeling van de stoornis . Omgekeerd kan een psychiatri-
sche stoornis of behandeling (mede) oorzaak zijn van de somatische klachten, of de behande-
ling hiervan beïnvloeden. Bij patiënten met comorbiditeit moet je met deze complexe relatie 
rekening houden. 
Het is een bekend gegeven dat veel somatische ziekten gepaard gaan met een verhoogde kans 
op psychiatrische stoornissen, zoals psychosespectrumstoornissen , stemmingsstoornissen, 
angststoornissen en neurocognitieve stoornissen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat 
pathofysiologische veranderingen van de somatische aandoening tegelijkertijd een risicofactor 
voor psychiatrische aandoeningen inhouden . 
Bij de ziekte van Parkinson bijvoorbeeld is er niet alleen sprake is van dopaminerge hypoactivi-
teit in het nigrostriatale dopaminerge systeem, wat aanleiding geeft tot de motorische klachten , 
maar ook in het mesolimbische systeem , wat aanleiding geeft tot disfunctie van het belonings-
systeem , wat een rol kan spelen bij de etiologie van depressiviteit. 
Daarnaast zijn er neurohumorale hypothesen voor het ontstaan van bijvoorbeeld depressieve 
klachten door aspecifieke ziektegerelateerde factoren . De chronische stressreacties die met een 
somatische ziekte gepaard kunnen gaan , kunnen bijvoorbeeld zorgen voor een disregulatie 
van de hypothalamus-hypofyse-bijnieras (HPA-as), wat kan leiden tot depressieve klachten , angst 
en slapeloosheid . Somatische ziekten kunnen functionele beperkingen en psychosociale pro-
blemen met zich meebrengen, die op hun beurt een luxerende of onderhoudende factor kun-
nen vormen voor een psychiatrische stoornis. De behandeling van een somatische ziekte kan 
eveneens oorzakelijk zijn voor een psychiatrische stoornis , zoals een depressieve stoornis ten 
gevolge van behandeling met interferon. 
Maar een omgekeerde relatie is eveneens mogelijk: psychiatrische stoornissen kunnen de kans 
op lichamelijke ziekten verhogen. Zo hebben patiënten met een doorgemaakte depressieve 
stoornis een grotere kans op een aantal somatische aandoeningen , zoals neurodegeneratieve 
ziekten (bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson) , hart- en vaatziekten 
(bijvoorbeeld hypertensie , hartfalen en een acuut myocardinfarct) , astma , diabetes , reumatoïde 
artritis en osteoporose. Deze bevindingen leiden tot nieuwe hypothesen over mogelijke pathofy-
siologische mechanismen die een rol spelen bij zowel depressiviteit als somatische aandoenin-
gen. Langdurige stresssituaties , zoals bij een depressieve stoornis , kunnen ertoe leiden dat nor-
male homeostatische mechanismen tekort gaan schieten . Er treden dan compensatiemechanis-
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men in werking buiten het bereik van de normale homeostatische mechanismen, de zogeheten 
allostase, die op termijn kunnen leiden tot neuronale celsterfte. Verder kunnen ook indirecte 
mechanismen een rol spelen in de relatie tussen psychiatrische stoornissen en somatische ziek-
ten, zoals een verminderde compliance bij verslaving , een depressieve stoornis of een psychose. 

2.3 Herkenning, prognose en behandeling 
Herkenning en behandeling van psychiatrische stoornissen bij somatisch zieke patiënten is 
belangrijk, omdat een psychiatrische stoornis, zoals een delirium of een depressieve stoornis , 
bij een somatisch opgenomen patiënt negatieve implicaties heeft voor de opnameduur , de kwa-
liteit van leven en de mortaliteit. Bij kanker kan een comorbide depressieve stoornis bijvoor-
beeld leiden tot een verminderde motivatie voor behandeling , een verminderde compliance , 
een verminderd vermogen om de behandeling te begrijpen en in te plannen , een verhoogde 
gevoeligheid voor bijwerkingen van de therapie (zoals pijn) , sociale isolatie en verminderde 
steun , en meer financiële problemen. 
Hoewel men het belang van herkenning van psychiatrische comorbiditeit erkent , is er in de 
praktijk sprake van onderdiagnostiek van psychiatrische stoornissen op somatische afdelingen. 
Depressieve stoornissen bij somatisch zieke patiënten worden in meer dan de helft van de 
gevallen niet herkend, terwijl delieren tot bij twee derde van de gevallen niet herkend worden . 
Men onderkent in toenemende mate hoe belangrijk het is dat psychiatrische stoornissen bij 
somatisch zieke patiënten worden behandeld. Vooral het argument dat deze stoornissen wan-
neer ze niet herkend en behandeld worden, de somatische prognose negatief beïnvloeden , is 
vaak doorslaggevend voor een actiever beleid. Of een dergelijk actiever beleid ook leidt tot een 
betere prognose van de somatische aandoening, is veelal onbekend . Zo leidt behandeling van 
een depressieve stoornis na een myocardinfarct mogelijk tot minder cardiale complicaties . Voor 
deze en andere somatische aandoeningen moet verder onderzoek nog duidelijkheid geven . 

3 Settings 

3. 1 Psychiatrisch-consultatieve dienst (PCD) 
De consultatieve ofliaisonpsychiatrie vormt een specifiek expertisegebied met als taak het ver-
richten van consulten op somatische afdelingen van het algemene of academische ziekenhuis . 
Dit onderdeel van de psychiatrie heeft een aantal typische kenmerken . Ten eerste vergt de con-
sultatieve psychiatrie een integrale benadering, waarbij de aard en behandeling van de somati -
sche aandoening meegewogen worden bij de psychiatrische beoordeling en behandeling. Ten 
tweede, in tegenstelling tot de second opinion bij somatische aandoeningen , vraagt meestal niet 
de patiënt , maar de behandelend arts om een beoordeling . Ten derde kent de consultatieve psy-
chiatrie een aantal vraagstukken op het grensgebied van psychiatrie en somatiek, en een aantal 
ethische of deontologische vraagstukken , zoals het beoordelen of de patiënt wilsbekwaam is wat 
betreft toestemmen met of weigeren van behandeling. 
Consultaanvragen binnen een consultatieve of liaisondienst betreffen onder andere delier, de 
depressieve stoornis, somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen , beoordeling van 
suïciderisico na een suïcidepoging en na automutilatie , en alcohol- en drugsgerelateerde pro-
blematiek. Tabel 26 .r geeft een overzicht van de diverse klinische situaties en problemen die 
zich kunnen voordoen in de consultatieve en liaisonpsychiatrie . De meest voorkomende psychi-
atrische stoornissen die in de consultatieve setting gezien worden , staan in tabel 26 .2. 
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Tabel 26.1 Klinische problemen die zich in de consultatieve psychiatrie kunnen voordoen 

Klinisch probleem Voorbeeld in de praktijk 
Psychiat rische sympt omen ten gevolge van een 

medi sche aandoen ing 

Psychiat rische com pl icat ies van somatisc he 

aandoeningen of behande lingen 

Medi sche comp licati es van een psychiat risc he 

aandoening of behande ling 

Somatische aandoening met comorb ide psychiatrische 

stoornis 

Psychiatri sche symptome n als reactie op een 

somat ische aandoening of behande ling 

Psycholog ische factoren die somatische symptomen 

voorafgaan 

Psychiat risc he en psychosocia le observa t ie en beleid 

Bron: Sadock e.a., 20 15 

Del ir ium 

Depressieve stoornis door interferon 

Maligne neurole pt icasyndroom 

Manische episode tijdens opname voor een med ische 

interventie 

Aanpassingsstoornis met sombere stemming na 

amputa t ie van onderbeen 

Somatisch onverklaarde chroni sche vermoe idheid 

M ultid iscip linair beleid bij transplantatiech irurgie 

Tabel 26 .2 Meest voorkomende psychiatrische stoornissen in een psychiatrisch-consultat ieve 
of liaisond ienst 

Classificatie Percentage 
Deli rium 

Aan passi ngsstoorn issen 

Stoornissen in het gebruik van een middel 

Depressieve stoorn is 

Dement ie 

Psycho sespectrum stoorni ssen 

Somat isch-symp toomstoo rn is en verwante stoorn issen 

Ang ststoorni ssen 

Overige stoo rni ssen 

Geen stoornis , of classificatie uitge ste ld 

Bron: Hu yse e.a., 1990 

21 

13 
11 

8 

7 

4 
3 
2 

4 
18 

Behalve deze ad-hocconsulten op verzoek van de somatisch specialist zijn er proactievere con-
sultvorm en ontwikkeld , waarbij bepaalde patiëntencategorieën routinematig gescreend wor-
den op mogelijke psychiatrische symptomen of complexiteit. Zo worden in vrijwel alle zieken -
huizen alle patiënten die behandeld worden voor een suïcidepoging , voorafgaand aan ontslag 
van de spoedeisende hulp of somatische opnameafdeling psychiatrisch beoordeeld. Er werden 
specifieke instrumenten ontwikkeld voor screening op psychiatrische stoornissen bij pati ënten 
die aan een somatische ziekte lijden . Een bekend voorbeeld hiervan is de Hospital Anxiety and 
Depression Scale (HADS). Op sommige geriatrische en interne afdelingen is het routine gewor-
den om alle opgenomen patiënten te screenen op zorgcomplexiteit , evenals op het risico op 
delier. Voorbeelden van een screeningsinstrument dat in deze context gebruikt wordt is Deli-
rium Observatie Screening (oos) Schaal (www.pallialine .be/ accoun ts/129/docs/DOS-schaal. 
pdf) , die ook ingevuld kan worden door de verpleegkundigen van de ziekenhuisafdeling. 
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Om de psychiatrische behandelmogelijkheden op andere afdelingen uit te breiden, hebben 
de meeste ziekenhuizen tegenwoordig de beschikking over een consultatief-psychiatrisch ver-
pleegkundige die voorziet in de behoefte van somatisch verpleegkundigen aan ondersteuning 
en advisering in de omgang met patiënten met psychiatrische en/of gedragsproblemen . In veel 
gevallen is namelijk naast psychiatrische diagnostiek en behandeling ook een constructieve en 
consistente benadering van de patiënt door de verpleegkundige en afdelingsstaf noodzakelijk 
om problemen hanteerbaar te maken. 

3.2 Psychiatrisch-medische unit (PMU) 
In de afgelopen twintig jaar zijn er in veel algemene en academische ziekenhuizen psychia-
trisch-medische units (rMu's , soms ook medisch-psychiatrische units (Mru's) genoemd) opge-
richt. Dit zijn multidisciplinaire afdelingen voor de behandeling van patiënten met gecombi-
neerde psychiatrische en somatische morbiditeit. Naast een psychiater zijn andere specialisten 
aanwezig , zoals een internist , een geriater of een neuroloog. Op deze afdeling worden patiën-
ten met somatisch-psychiatrische comorbiditeit opgenomen voor diagnostiek en behandeling , 
vooral wanneer de somatische problematiek te complex is voor een afdeling psychiatrie, of de 
aard van de psychiatrische stoornis een behandeling op een somatische afdeling onwenselijk 
of onmogelijk maakt. Ook kunnen hier patiënten met een somatisch-symptoomstoornis of ver-
wante stoornissen, die vaak niet opgenomen willen worden op een psychiatrische afdeling , 
opgenomen worden voor diagnostiek. De lijnen tussen de psychiater, de andere betrokken spe-
cialisten en de verpleegkundigen zijn kort. De setting is multidisciplinair in die zin dat er vanaf 
het begin van de behandeling meerdere specialisten bij de behandeling betrokken zijn en er 
doorgaans multidisciplinaire visites en patiëntenbesprekingen plaatsvinden. Door deze inten-
sieve samenwerking ontstaat een klimaat waarbij gemakkelijk kruisbestuiving van kennis en 
vaardigheden tussen de verschillende specialismen kan plaatsvinden. 

3.3 Psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ) 
De psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ) is oorspronkelijk opgezet 
als alternatief voor opnameafdelingen van algemeen psychiatrische ziekenhuizen , omdat 
opname in een algemeen ziekenhuis een maatschappelijk acceptabeler alternatief zou zijn dan 
opname in een psychiatrisch ziekenhuis . Toch wordt in het algemeen op de PAAZ geen aselecte 
pati ëntenpopulatie opgenomen. Bij voorkeur worden patiënten opgenomen met een ernstige 
bipolaire- of depressieve stoornis, of pati ënten met somatisch-psychiatrische comorbiditeit . 
Daarnaast zijn er behandeling en die bij voorkeur op de PAAZ plaatsvinden, zoals elektroconvul-
sieve therapie. In sommige gevallen worden patiënten opgenomen voor klinische detoxificatie 
bij verslavingsproblematiek. Ook kunnen patiënten met chronische psychiatrische aandoe -
ningen, zoals schizofrenie, voor somatische behandeling op de PAAZ opgenomen worden als 
hun gedrag een opname op de somatische afdeling niet toestaat. De somatische behandel-
mogelijkheden op de PAAZ zijn doorgaans minder uitgebreid dan die op een psychiatrisch -
medische unit (rMu). Op de PAAZ worden somatische behandelingen meestal niet verricht door 
de PAAZ-artsen , maar door somatisch specialisten die laagdrempelig in consult of medebehan-
deling gevraagd kunnen worden. 
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4 Ontwikkeling intramurale samenwerkingsverbanden 

Omdat bij de behandeling van patiënten met somatisch-psychiatrische comorbiditeit vaak meer-
dere disciplines betrokken zijn, is een goede communicatie en informatie-uitwisseling tussen 
de betrokken behandelaars essentieel. Daarom wordt gezocht naar organisatievormen die lei-
den tot een betere communicatie en afstemming tussen de betrokken disciplines en zodoende 
tot een verbetering van zorg voor patiënten met somatisch-psychiatrische comorbiditeit. 
In het ziekenhuis wordt de complexiteit van bepaalde (super)specialistische vormen van patiën-
tenzorg steeds meer erkend en de organisatie van de patiëntenzorg wordt hierop afgestemd. Dit 
heeft geleid tot multidisciplinaire samenwerkingsverbanden voor een bepaalde klacht, aandoe-
ning of ingreep . 
Voorbeelden van dergelijke samenwerkingsverbanden In deze sett ings wordt duidelijk belang gehecht 
zijn : de pijnpolikliniek , de geheugenpolikliniek, de aan de inbreng van verschi llende betrokken 

polikliniek bewegingsstoornissen, de polikliniek sek- specialismen. 
suologie , en de psychiatrie-obstetrie-pediatriepolikli- -----------------
niek (POP-poli) voor psychiatrische peri-partumproblemen. Een andere specialistische polikli-
niek is de polikliniek functionele stoornissen: de polikliniek voor somatisch onverklaarde 
lichamelijke klachten (soLK-polikliniek, zie ook hoofdstuk 15.r, paragraaf r). Op deze polikliniek 
worden patiënten met onverklaarde lichamelijke klachten behandeld en vaak ook patiënten met 
functionele stoornissen zoals fibromyalgie, het chronischevermoeidheidssyndroom en het prik-
kelbaredarmsyndroom. Deze aandoeningen gaan gepaard met een hoge psychiatrische comor-
biditeit, zoals een depressieve stoornis. 
In deze poliklinieken heeft de psychiater meestal een plaats in de directe patiëntenzorg. Steeds 
vaker wordt deze multidisciplinaire diagnostiek gestroomlijnd in diagnostische centra waar alle 
beoordelingen en aanvullende onderzoeken binnen één dag of dagdeel kunnen plaatsvinden. 
Multidisciplinaire werkgroepen zijn vaak gecentreerd rondom ingrepen die bepaalde psychi-
atrische risico 's inhouden, zoals de epilepsiechirurgie en de diepe-hersenstimulatie bij bewe-
gingsstoornissen of aandoeningen waarbij (relatieve) psychiatrische contra-indicaties kunnen 
voorkomen, zoals bij bariatrische chirurgie of bepaalde plastisch-chirurgische ingrepen. Ver-
der is psychiatrische en psychologische hulpverlening geïntegreerd in revalidatieprogramma's , 
zoals de cardiale en oncologische revalidatie. Afhankelijk van de lokale organisatie neemt de 
psychiater actief deel aan screening en patiëntenzorg, of is er een meer liaisonachtige betrok-
kenheid. Hierbij neemt de psychiater deel aan multidisciplinaire patiëntenbesprekingen , waar 
hij de somatisch specialist van advies voorziet en patiënten selecteert voor verwijzing naar de 
polikliniek psychiatrie. 
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Samenvatting 
- Zwangerschap en een kind krijgen beschermen niet tegen psychiatrische stoornissen . 
- De prevalentie en de fenomenologie van psychiatrische stoornissen in de zwangerschap en in het 

kraambed verschillen niet veel van daarbuiten . Bevalling is wel een risicofactor voor het optreden 
van een post -partumdepress ie en een sterke risicofactor voor het optreden van een post -partum-
psychose . Secundaire preventie is daarom cruciaal. 

- In de diagnost iek van peri partum optredende psychiatrische stoornissen is het belangrijk om 
actief naar psychische klachten te vragen . Door de overlap met lichamelijke klachten kunnen psy-
chische klachten ten onrechte aan de zwangerschap en bevalling worden toegeschreven. Ook kan 
er een verhoogde drempel zijn om spontaan klachten te uiten , omdat deze periode met positieve 
emoties en verwachtingen wordt omgeven. 

- De behandeling van peri partum optredende psychiatrische stoornissen verschilt vooral in de 
afweging van medicatiekeuze - rekening houdend met transmissie via de placenta en borstvoe-
ding - en het mee behandelen van de mogelijk bedreigde moeder-kindrelatie. 

- Depressieklachten en angst van de moeder tijdens en na de zwangersc hap hebben een ongun-
stige invloed op de cognitieve, sociale , emotionele en gedragsmatige ontwikkeling van het kind. 

Inleiding 

Hoewel zwangerschap en het krijgen van een 
kind omgeven worden door positieve emoties 
en verwachtingen, beschermen zij niet tegen het 
optreden van psychiatrische stoornissen. 

Inmiddels is bekend dat ernstige psychische klachten 
tijdens de zwangerschap en in het kraambed niet alleen 
het functioneren van de (aanstaande) moeder beperken, 
maar ook de ontwikkeling van het (ongeboren) kind 
ongunstig beïnvloeden. Daarom is het verheugend dat 
er steeds meer aandacht komt voor onderzoek, preven-

tie en behandeling van psychiatrische stoornissen tijdens en na de zwangerschap . 
De zich nog ontwikkelende peri-partumpsychiatrie houdt zich bezig met vragen als: wat is het 
beloop van psychiatrische stoornissen tijden s de zwangerschap en na de bevalling; bestaan er 
psychiatrische stoornissen die specifiek zijn voor zwangerschap of bevalling ; zijn er specifieke 
zwangerschapsgerelateerde risicofactoren voor het ontstaan of verergeren van psychiatrische 
stoornissen ; waarmee moet je in de behandeling van peri partum optredende psychiatrische 
stoornissen rekening houden? Een antwoord op deze vragen is van belang voor goede voorlich-
ting aan aanstaande ouders met psychiatrische problemen en het anticiperen op (hernieuwde) 
psychiatrische symptomen tijdens de zwangerschap en in het kraambed . Daarnaast zullen veel 
ouders en hulpverleners zich afvragen wat de invloed is van in de peri-partumperiode optre-
dende psychiatrische stoornissen op het (ongeboren) kind. Daarom wordt er in dit hoofdstuk 
ook aandacht besteed aan de transgenerationele aspecten van ouderlijke psychiatrische stoor-
nissen. 

2 Peri-partumstoornissen 

2.1 Fenomenologie en epidemiologie 
Traditioneel ligt de focus van de peri-partumpsychiatrie op het kraambed . De psychiatrische 
stoornissen die in het kraambed optreden , worden over het algemeen ingedeeld in: kraam-
tranen , post -partumdepressie en post-partumpsychose . Maar dit is een oversimplificatie , aan-
gezien alle psychiatrische stoornissen in het kraambed kunnen optreden en de meeste psy-
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chiatrische stoornissen ook al tijdens de zwangerschap aanwezig kunnen zijn. Daarom is er 
in dit hoofdstuk voor gekozen om af te stappen van de traditionele indeling in psychiatrische 
stoornissen pre versus post partum, en ze te benaderen als een continuüm dat zich uitstrekt 
over de gehele peri-partumperiode. Hierbij zullen de prevalentste stoornissen (met angst- en 
depressiesymptomen) en de specifiekste stoornissen (kraamtranen en de post-partumpsychose) 
besproken worden . 
Omdat de prevalentie en incidentie van (ernstige) psychiatrische stoornissen bij vaders in de 
peri-partumperiode niet vergroot zijn , zal dit hoofdstuk niet ingaan op peri-partumpsychiatri-
sche stoornissen van de vader. Wel moeten we opmerken dat maternale psychiatrische stoor-
nissen (los van de peri-partumperiode) in verhoogde mate samengaan met paternale psychiatri-
sche stoornissen . Hiervoor zijn twee mogelijke verklaringen : 
- mensen met een vergelijkbaar genotypisch of fenotypisch profiel zijn geneigd elkaar op te 

zoeken (assortativ e mating oftewel selectieve partnerkeuze) ; 
- de psychiatrische stoornissen van de ene ouder kan een psychiatrische stoornis bij de andere 

ouder induceren . 
Mede daarom moet de (aanstaande) vader zo veel mogelijk betrokken worden bij de diagnostiek 
en behandeling van de (aanstaande) moeder. 

Kraam tranen of maternity blues 
Het fenomeen kraamtranen , in het Engels ook wel mat emity blues genoemd , komt bij 50 tot 
70% van de kraamvrouwen voor. De kraamtranen beginnen meestal rond 3 tot 5 dagen na de 
bevalling en horen binnen twee weken weer verdwenen te zijn . Het kernsymptoom bestaat 
uit plotselinge en oncontroleerbare huilbuien . Bijkomende symptomen zijn : emotionele labili-
teit, prikkelbaarheid , slaapproblemen , hoofdpijn , vergeetachtigheid en lichte verwardheid . Het 
optreden van kraamtranen wordt als fysiologisch beschouwd , waarbij geruststelling meestal 
volstaat. In die zin is het geen psychiatrische stoornis in engere zin. Ernstige of langer durend 
aanwezige kraamtranen kunnen een voorbode zijn van een post-partumdepressie . Daarom 
moet je extra alert zijn als de klachten na twee weken nog aanwezig zijn of verergeren. 

Peri-partumdepressie 
De toenemende aandacht die de lekenterm 'postnatale depressie ' krijgt , heeft als belangrijk 
voordeel dat de kans op erkenning en herkenning van psychische klachten na de bevalling 
toeneemt , zowel door de moeder als door de behandelaar. Als medisch concept is de post-par-
tumdepressie minder bruikbaar , aangezien de prevalentie en de symptomen van de post-par-
tumdepressie niet verschillen van die van een depressieve stoornis tijdens de zwangerschap en 
daarbuiten. 
De kleuring van de depressieve stoornis (pathoplastiek) wordt meestal wel beïnvloed door het 
hebben van een baby. Bij moeders met een peri-partumdepressie is er bijna altijd sprake van 
schuldgevoelens tegenover hun kind. Vaak is er ook een verminderd of afwezig gevoel voor het 
kind . Dit maakt dat de moeder de overtuiging kan hebben haar kind tekort te doen, waardoor zij 
gemakkelijk in een neerwaartse spiraal terecht kan komen die soms moeilijk te doorbreken is. 
Suïcidaliteit is dan ook een reëel gevaar bij de post-partumdepressie , maar deze is niet verhoogd 
ten opzichte van buiten de peri-partumperiode . 
Ongeveer ro % van de vrouwen heeft een depressieve stoornis op enig moment tijdens of 
na de zwangerschap. Deze prevalentie verschilt niet van niet-zwangere vrouwen in dezelfde 
leeftijdscategorie. Wel is aangetoond dat de incidentie van een nieuwe depressieve episode 
in het kraambed in de eerste maand na de bevalling verhoogd is. In de DSM -S kan de post-
partumdepressie geclassificeerd worden als depressieve stoornis 'met begin peri partum ' 
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wanneer het begin van de episode tijdens de zwangerschap of binnen vier weken na de partus 
valt. 

Peri-partumangst 
Angststoornissen in relatie tot zwangerschap en bevalling zijn veel minder onderzocht dan 
depressieve stoornissen in relatie tot zwangerschap en bevalling . Voor de meeste angststoornis-
sen , zoals de paniekstoornis , de sociale fobie , de gegeneraliseerde-angststoornis , en de obses-
sieve-compulsieve stoornis, geldt dat er vooralsnog geen specifieke relatie met de zwangerschap 
en/of bevalling is aangetoond . De onderzoeken die gedaan zijn naar de incidentie en prevalen-
tie van peri partum optredende angst- en dwangstoornissen , laten tot nu toe geen overtuigende 
verschillen zien ten opzichte van de periode daarbuiten. 
De posttraumatische-stressstoornis (PTss) speelt in twee opzichten een specifieke rol bij de 
bevalling. Ten eerste kan bij vrouwen die PT SS hebben op basis van seksueel misbruik in de 
voorgeschiedenis, een bevalling de herbelevingen heractiveren of verergeren . Ten tweede kan 
een traumatische bevalling op zichzelf tot PTSS leiden . De prevalentie van een bevallingsgerela-
teerde rTss is 2%, gemeten 4 weken na de bevalling. 
Er zijn aanwijzingen voor het bestaan van zwangerschapsspecifieke angst , waarbij er 3 factoren 
te onderscheiden zijn : angst voor de bevalling ; angst voor het krijgen van een gehandicapt kind ; 
en angst voor het veranderen van het uiterlijk. Ongeveer 20% van de vrouwen is angstig voor 
de bevalling, van wie 6% ernstig. Bij 3% van de vrouwen is deze angst zo ernstig dat de vrouw 
geen vertrouwen in zichzelf en de hulpverleners heeft tijdens de bevalling . Bij deze vrouwen is 
er sprake van 'tocofobie' : een aandoening die onbehandeld een sterk verhoogd risico geeft op 
PTSS en een depressieve stoornis . 
De zich na de bevalling soms obsessief opdringende gedachten het kind iets aan te zullen doen , 
is een relatief veelvoorkomende, meestal niet-pathologische angst. 

Post-partumpsychose of kraambedpsychose 
Er is geen verhoogde incidentie en prevalentie van psychosespectrumstoornissen tijdens de 
zwangerschap aangetoond. De incidentie van de post-partum- oftewel kraambedpsychose is 
2 op de r.ooo . Deze psychos e heeft een typisch beloop van enkele klachtenvrije dagen en het 
begin van de eerste symptomen in de eerste week na de bevalling, met veel slaapgebrek , prikkel-
baarheid en toegenomen activiteit. Naast snel bijkomende algemene psychotische kenmerken 
zoals wanen en hallucinaties , zijn er vaak ook specifiekere symptomen aanwezig, zoals een 
wisselend bewustzijn, depersonalisatie , persoonsmiskenningen (het door elkaar halen van per-
sonen) en een caleidoscopisch beeld (per moment sterk wisselende symptomen). De post-par-
tumpsychose is een zeer ernstige psychiatrische aandoening waarbij het risico van suïcide en 
infanticide sterk is toegenomen . 
Hoewel het specifieke beloop en de symptomen pleiten voor de kraambedpsychose als aparte 
entiteit , wordt zij meestal en ten onrechte beschouwd als een manische psychose in het kader 
van een bipolaire stoornis. Vrouwen met een bipolaire stoornis hebben een kans van r op 3 om 
na de bevalling psychotisch te worden. Maar de meeste vrouwen die een post-partumpsychose 
doormaken, hebben een blanco psychiatrische voorgeschiedenis . De recidiefkans op het krijgen 
van een post-partumpsychose wordt net als bij de vrouwen met een bipolaire stoornis op een 
derde geschat. 
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2.2 Diagnostiek 
De diagnostiek van peri partum optredende psychiatrische stoornissen kan bemoeilijkt worden 
door de overlap met lichamelijke klachten die toe te schrijven zijn aan de zwangerschap en 
bevalling, zoals vermoeidheid, energieverlies, slaap- en eetprob lemen van de moeder, en zorgen 
over het kind . Dit maakt dat veel vrouwen en sommige hu lpverleners ten onrechte geneigd zijn 
om (ernstige) psychische klachten toe te schrijven aan de zwangerschap en de bevalling. Boven-
dien kan in deze periode, die de omgeving meestal als vreugdevol ervaart, de drempe l verhoogd 
zijn om spontaan klachten te uiten. Daarom is het belangrijk dat hulpverleners, onder wie 
ook verloskundigen en gynaecologen , actief vragen naar psychische klachten. Het gebruik van 
specifiek voor de zwangerschap en het kraambed ontwikkelde screeningsinstrumenten , zoals 
de binnen Nederland gevalideerde Mind2Care (www.mind2care.nl) , kan daarbij behulpzaam 
zijn . Vanzelfsprekend moeten lichamelijke oorzaken van peri partum optredende psychische 
klachten daadwerkelijk uitgesloten worden , waarbij het aanbeveling verdient een oriënterend 
bloedonderzoek te verrichten , inclusief de schildklierhormoonfunctie . 

2.3 Etiopathogenese 
Voor alle psychiatrische stoornissen die in de peri-partumperiode optreden , gelden in principe 
dezelfde onderliggende mechanismen als buiten de zwangerschap en de bevalling. Daarnaast 
zijn er factoren die in meer of mindere mate specifiek zwangerschapsgerelateerd zijn . Deze 
staan in tabel 27.r weergegeven. 

Tabel 27.1 Peri-partumrisicofactoren voor psychiatr ische stoornissen 

Stoornisgroep Risicofactoren 
Evidente associatie Mogelijke associatie 

Depressie - Anamnese depre ss ieve stoorni s - Spoedsectio caesarea 
- Anamnese angststoornis - Alleenstaand ouderschap 
- Stressvolle levensgebeurtenissen (waaronder - Niet (kunnen) geven van borstvoeding 

perinatale sterfte, echtscheiding) - Tienerzwangerschap 
- Ongewenste zwangerschap - Recente immigratie 
- Gebrek aan sociale steun - Voorafgaande kraamtranen 
- Neuroticisme - Anamnese premenstrueel syndroom 
- Relatieproblemen - Zwakbegaafdheid 
- Lage sociaal-economische status (SES) 

Angst - Anamnese angststoornis - Traumatische bevalling (PTSS) 
- Neuroticisme 

Psychose - Anamnese post-partumpsychose - Slaapgebrek 
- Anamnese bipolaire-stemmingsstoornis - Verstoorde auto-immuniteit 
- Familieanamnese met bipolaire-stemmings -

stoornis of post -partumps ychose 
- Eerste kind 

PTSS: postt raumatische-stressstoornis 
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Voor de kraamtranen en de post-partumpsychose geldt dat deze waarschijnlijk sterk neurobio-
logisch bepaald zijn omdat een duidelijke relatie met psychosociale factoren ontbreekt. Van de 
post-partumpsychose wordt verondersteld dat vooral genetische en mogelijk immunologische 
factoren hierin bepalend zijn, maar de bevindingen zijn hierin nog niet eenduidig . Hoewel het 
voor de hand ligt, is er tot nu toe geen causale relatie aangetoond tussen hormonale veranderin-
gen en het optreden van peri partum optredende psychiatrische stoornissen . Mogelijk is er wel 
een relatie tussen de sterk toenemende cortisolspiegels en de licht toegenomen incidentie van 
angst in het derde trimester van de zwangerschap . Er is ook een relatie gevonden tussen de ver-
hoogde incidentie van hypothyreoïdie en depressieklachten in de eerste maanden post partum. 

2.4 Preventie 
Aangezien de grootste voorspeller voor het optreden van elke psychiatrische peri-partumstoor-
nis een positieve anamnese is voor de betreffende stoornis , moet veel aandacht uitgaan naar 
secundaire preventie. Een preconceptioneel advies bij een instelling die gespecialiseerd is in 
zwangerschapsgerelateerde psychiatrie en waar meestal ook een goede samenwerking is met 
gynaecologen en kinderartsen , is sterk aan te bevelen (Landelijk Kenniscentrum Psychiatri e en 
Zwangerschap {LKPZ), zie: www.lkpz.nl). Tijdens een preconceptioneel advies ligt het accent op 
psycho-educatie en risico-inventarisatie . Het continueren of afbouwen van, overschakelen op 

Van de depressie ve stoorni s is bekend dat het 
staken van medicat ie tijden s de zwangers chap 
tot 60% van de geva llen leidt tot een recidief. 
Van de post-partumps ychose is aangetoond dat 
het preventief starten van lithium direct na de 
bevalling een recidiefp sychose zeer effectief kan 
voorkomen. 

of starten met medicatie moet liefst vóór de zwanger-
schap geëvalueerd worden. Dit is niet alleen vanwege 
de mogelijk schadelijke invloeden hiervan op het kind , 
waarbij de eerste drie maanden in verband met de orga-
nogenese cruciaal zijn , maar ook voor de moeder zelf. 
Intensief contact tijdens en na de zwangerschap, inclu-
sief het maken van een peri partum preventie-/behan-
delplan , kan het recidiveren van een psychiatrische 
stoornis sterk doen afnemen . In een peri-partumplan 

wordt , liefst in overleg met beide aanstaand e ouders , beschreven wat voor afspraken er gemaakt 
worden over de bevalling (denk hierbij ook aan pijnstilling en de maximale duur van de beval-
ling), waaraan de eerste alarmerende symptomen te herkennen zijn, en hoe er gehandeld gaat 
worden bij het optreden van hernieuwde symptomen . Bij gebruik van psychofarmaca rond de 
bevalling zal meestal een (poli)klinische bevalling plaatsvinden zodat het kind direct door de 
kinderarts kan worden nagekeken . Een klinisch kraambed op de afdeling verloskunde is geïndi-
ceerd bij een eerder doorgemaakte ernstige psychiatrische stoornis in het kraambed. Gedurende 
het kraambed kunnen zowel de psychiatrische symptomen van de moeder als de moeder-kind-
interactie geobserveerd worden. Het bewaken van de nachtrust is hierbij zeer belangrijk. Een 
vaak en ten onrechte vergeten vorm van preventie is ook het actief bespreken en , wanneer door 
de vrouw gewenst, het goed regelen van anticonceptie bij vrouwen met ernstige psychiatrische 
aandoeningen . 

2.5 Behandeling 
De behandeling van psychiatrische stoornissen peri partum verschilt in principe niet van 
behandelingen buiten deze periode . Daarnaast moet er speciale aandacht uitgaan naar het 
mede behandelen van de vaak mede bedreigde moeder-kindrelatie. Vanwege de transmissie 
van psychofarmaca via de placenta en de borstvoeding op het kind , zullen er andere afwegingen 
gemaakt moeten worden over de keuze van psychofarmaca . Er zijn geen psychofarmaca waar -
van bewezen is dat ze geen negatieve invloed hebben op het kind tijdens de zwangerschap of bij 
het geven van borstvoeding. Wel is van steeds meer psychofarmaca bekend dat ze waarschijnlijk 
geen verhoogde kans op congenitale afwijkingen geven. Het is van belang zich te realiseren, 
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en dit ook aan aanstaande ouders uit te leggen, dat het algemene risico van afwijkingen bij het 
kind rond 4% ligt. Bij elke vrouw moet afzonderlijk besproken en afgewogen worden wat de 
risico's zijn van het al dan niet continueren of starten van psychiatrische medicatie (zie tabel 
27.2). Hierbij moet ook rekening gehouden worden met de mogelijke effecten van een niet 
adequaat behandelde psychiatrische aandoening van de moeder en de invloed daarvan op haar 
(ongeboren) kind. 
Dat er soms verschillende adviezen worden gegeven over hetzelfde middel wat betreft zwan-
gerschap en borstvoeding, heeft te maken met het feit dat sommige psychofarmaca vooral een 
ongunstige invloed lijken te hebben op de organogenese (zoals paroxetine en valproïnezuur), 
terwijl van andere psychofarmaca het risico van stapeling in het kind verhoogd is door een 
combinatie van relatief hoge beschikbaarheid via de moedermelk, een lange halfwaardetijd en/ 
of een verminderde klaring in het kind (zoals fluoxetine en lithium). Soms wordt gesuggereerd 
dat hormoontherapie (progesteron en/of oestrogeen) preventief of curatief werkzaam is bij de 
post-partumdepressie en de post-partumpsychose, maar deze beweringen zijn vooralsnog niet 
wetenschappelijk onderbouwd. 

Ambulante en klinische behandelmogelijkheden 
De laatste jaren is er in toenemende mate sprake van de oprichting van gespecialiseerde psy-
chiatrie-obstetrie-pediatrie-poliklinieken (POP-poli's), waarin psychiaters, obstetrici en pedia-
ters nauw samenwerken. Vrouwen met psychiatrische problematiek kunnen hier terecht voor 
advies en behandeling bij zwangerschap en bevalling. Een andere actuele ontwikkeling is het 
aanbieden van ambulante groepstherapieën en dagbehandelingen voor zwangere vrouwen met 
psychiatrische problematiek en hun pasgeborenen (Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en 
Zwangerschap {LKPZ), zie: www.lkpz.nl). In Nederland en België zijn er momenteel vier gespe-
cialiseerde moeder-kindunits (Erasmus MC te Rotterdam, APZ Altrecht te Woerden , PC Bethanië 
te Zoersel en PC St. Camillus te St. Denijs-Westrem) waar moeders met ernstige psychiatrische 
stoornissen in het kraambed samen met hun kind kunnen worden opgenomen. Het voordeel 
van een gecombineerde moeder-kindopname is dat er naast de behandeling van de psychiatri-
sche symptomen van de moeder speciale aandacht is voor het observeren en optimaliseren van 
de moeder-kindrelatie. 

3 Transgenerationele aspecten van psychiatrische stoornissen 

3.1 Invloed van peri-partumpsychiatrische stoornissen op het jonge kind 
Kinderen van ouders met psychiatrische stoornissen hebben zelf een verhoogde kans op psychi-
sche problemen. Het onderzoek naar de invloed van ouderlijke psychiatrische stoornissen op 
de ontwikkeling van zeer jonge kinderen heeft zich traditioneel vooral gericht op moeders met 
een post-partumdepressie. Kinderen van wie de moeder in het kraambed depressief is, hebben 
gemiddeld meer cognitieve, sociale, emotionele en gedragsproblemen . Ook prenatale stress, 
vooral zwangerschapsgerelateerde angst van de moe-
der, heeft een ongunstige invloed op de ontwikkeling 
van het kind. Kinderen die tijdens de zwangerschap zijn 
blootgesteld aan te hoge doseringen maternaal cortisol, 
worden geboren met een gevoeliger stresssysteem, wat 
maakt dat ze prikkelbaarder en minder goed te regule-
ren zijn in hun gedrag en emoties . 

\.. 

Tegenwoordig is er meer aandacht voor 
onderzoek naar de inv loed van paternale 
psychiatrische stoornissen , waaruit blijkt dat 
ook een depressieve stoornis van vaders , 
onafhankelijk van de depressieve stoornis 
van de moeder , de kans op emotionele en 
gedragsproblemen bij het jonge kind vergroot. 
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Tabel 27.2 De effecten van psychofarmaca op zwange rschap, bevalling en borstvoeding 

Psychofarmaca Zwangerschap Partus Lactatie 
Antidepressiva 
Tricyclische anti-
depressiva 

(TCA's) 

SSRI, 

SNRI en overige 

Antipsychotica 
Antipsychotica 

- Geen eenduidige risico's 

aangetoond op ongunstige 

zwangerschapsuitkomsten 

en/of aangeboren afwijkin-

gen (maar: relatief weinig 

onderzoek naar gedaan) 
Voorkeur: 
amitriptyline of nortriptyline 

Onbekend: imipramine 
Relatieve contra-indicatie: 
clomipramine (vanwege har-

tafwijkingen bij de baby) 

- Mogelijk gering verhoogd 

risico op miskramen 

- Mogelijk gering verhoogd 

risico op vroeggeboorte en 

laag geboortegewicht 

- Mogelijk gering verhoogd 
risico op hypertensie en 

pre-eclampsie 

Relatieve contra-indicatie: 
paroxetine (vanwege aanwij-

zingen voor dosisafhankelijk 

atrium- en ventrikelseptumde-

fect bij de baby) 

- Geen eenduidige risico's 

aangetoond op ongunstige 

zwangersch aps uitkom sten 

en/of aangeboren afwijkin-
gen (maar relatief weinig 

onderzoek naar gedaan) 

- Mogelijk meer kans op 

zwa n gerscha psd ia betes 

Voorkeur: 
haloperidol 

(dosis< 15 mg/dag) 
Onbekend: 
overige antipsychotica 
Relatieve contra-indicatie: 
clozapine (vanwege agranulo-

cytose bij moeder en kind) 

- Cholinerge onttrekkings-

symptomen bij neonaat: 

tremor, prikkelbaarheid , 

zuigproblemen, hypo-

thermie, onregelmatige 

ademhaling, myoclonus en 

convulsies, (incidentie tot 

50%, vooral bij clomipra-

mine) 

TCA's gaan in geringe mate 
over in de moedermelk 

- Er zijn geen klinisch rele-
vante risico's beschreven 

- Persisterende pulmonale - SSRl's gaan in wisselende 

hypertensie bij de neonaat mate over in de moedermelk 

(absoluut risico < 0,1%) 

- Onttrekkingssymptomen: 

prikkelbaarheid , hard hui-

len, slecht drinken , hyper-

tonie, stimulussensitieve 

myoklonieën (incidentie 

20-30%) 

- Onttrekkingssymptomen 

(vooral prikkelbaarheid) bij 

de neonaat 

- Extrapiramidale symptomen 

bij de neonaat 

- Er bestaat voor alle SSRl's 

geen absolute contra-in-

dicatie voor het geven van 

borstvoeding 

Relatieve voorkeur: 
sertraline 
Relatieve contra-indicatie: 
fluoxetine (vanwege lange 
halfwaardetijd en verminderde 

leverklaring pasgeborene) 

- Antipsychotica gaan over in 

de moedermelk 

- Borstvoeding wordt ontra-

den 

Relatieve voorkeur: 
haloperidol 

Cove: 
Geen lactatieremmers geven 
vanwege uitlokken psychose 
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Tabel 27.2 De effecten van psychofarmaca op zwangerschap , bevalling en borstvoeding (vervolg) 

Psychofarmaca Zwangerschap Partus Lactatie 
Stemmingsstabilisatoren 
Lithium 

Carbamazepine, 

valproïnezu u r, 

lamotrigine 

Benzodiazepinen 

- Verhoogd risico op cardio - - Floppy-infantsyndroom: 

vasculaire aandoeningen ademhalingsdepressie, 

(vooral ebsteinanomalie) hypotonie, hypothermie, 

- Lithium gaat in onvoorspel-

bare (hoge) hoeveelheden 

over in de moedermelk 
Voorkeur: afgenomen zuigreflex - Borstvoeding wordt 

Litiumcitraat (vanwege geregu- - Voorbijgaande nefrogene ontraden 

leerde afgifte) diabetes insipidus bij de Cave: 

- Bij valproïnezuur duidelijk 

verhoogd risico op neurale-

buisdefecten (spina bifida), 

hypospadie, hartseptum-

defecten, lipspleten en 

'foetaal valproaatsyndroom' 

(groeiretardatie, microcefa-

lie, gelaatsafwijkingen) 

neonaat Geen lactatieremmers geven 
- Voorbijgaande hypothyreo- vanwege uitlokken manie 

idie bij de neonaat 

- Functionele hartproblemen 

bij de neonaat 

- Hypoglykemie 
- Hepatitis, verlaagd fibri-

nogeen 

- Onttrekkingssymptomen 

(prikkelbaarheid , voedings-

problemen , abnorma le 

tonus) 

Advies: 

- Gaat in lage hoeveelheden 

over in de moedermelk 

- Borstvoeding kan (liefst als 

monotherapie) gegeven 
worden onder controle van 

het kind (sufheid, braken, 

verminderde zuigreflex) 

- Schadelijkheid is groter bij Vitamine K 10 mg i.v. (als er 
combinatie met meerdere geen orale aanvulling was ante 

anti-epileptica partum) 
- Relatieve voorkeur: 
- Carbamazepine 

Advies: 

- Preconceptioneel 5 mg/dag 
foliumzuur 

- Vitamine K-tabletten 10 

mg/dag bij 36 weken 

Benzodiazepinen - Geen eenduidige risico 's - Floppy-infantsyndroom : - Benzodiazepinen gaan over 

Psychostimulantia 
Methylfenidaat, 

atomoxetine 

aangetoond op ongunstige ademhalingsdepressie , 

zwangerschapsuitkomsten hypotonie , hypothermie 

en/of aangeboren afwij- (incidentie onbekend) 

kingen - Onttrekkingssymptomen 

Voorkeur: bij de neonaat: hypertonie, 

kortwerkende benzodiazepi- lethargie , prikkelbaarheid, 

nen (zoals temazepam, lorme- tremor , slecht drinken , 

tazepam, oxazepam) hard huilen, onregelmatige 

ademhaling (incidentie 

onbekend) 

in de moedermelk 

Voorkeur: 
kortwerkende benzodiazepinen 

(zoals temazepam , lormetaze-

pam , oxazepam) 
Relatieve contra-indicatie: 
diazepam vanwege stapeling 

- Onvoldoende over bekend - Onvoldoende over bekend - Onvoldoende over bekend 

- Gebruik tijdens zwanger-

schap wordt ontraden 

- Borstvoeding wordt ontra-

den 

SSRI: selective serotonin-reuptake inhibitor (selectieve serotonineheropnameremmer) ; TCA: tricyclische antidepressiva 
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3.2 Overdrachtsmechanismen van ouderlijke psychiatrische stoornissen 
In de overdracht van ouderlijke psychiatrische stoornissen op jonge kinderen zijn vier mecha-
nismen te onderscheiden . 
- Genetische overdracht. Uit tweelingonderzoek blijkt dat de genetische bijdrage van pro-

bleemgedrag bij jonge kinderen groot is. Hoewel er nog niet veel onderzoek gedaan is bij 
zeer jonge kinderen, worden bij 3-jarigen schattingen gevonden van 50 tot 75% erfelijkheid. 

- Intra-uteriene blootstelling aan schadelijke invloeden via de moeder. Naast de negatieve 
invloed van prenatale maternale stress, hebben roken, alcohol- en druggebruik van de moe-
der een negatieve invloed op de motorische, cognitieve en emotionele ontwikkeling van kin-
deren. 

- Ouder-kindinteractie . Psychiatrische stoornissen bij ouders beïnvloedt de manier waarop 
zij met hun kinderen omgaan. Dit verloopt via negatieve cognities, gedrag en affect van de 
ouders . De negatieve invloed van moeders met een post-partumdepressie wordt vooral ver-
klaard door een verstoorde moeder-kindinteractie. 

- Contextuele factoren die een stressvolle omgeving creëren . Kinderen zijn meestal aan 
dezelfde ongunstige factoren blootgesteld als die de ouders een verhoogd risico geven van 
het ontwikkelen van psychiatrische stoornissen. Factoren die hierin een rol kunnen spelen 
zijn relatieproblemen tussen de ouders , huiselijk geweld, armoede , werkloosheid , slechte 
huisvesting en andere psychosociale problematiek. 

3.3 Behandeling 
Allereerst moet er aandacht besteed worden aan de eventueel aanwezige ongunstige prenatale 
en omgevingsfactoren waaraan het kind via de ouders wordt blootgesteld . Daarnaast zal de 
behandeling (ter voorkoming) van transgenerationele psychiatrische stoornissen vooral als doel 
hebben de ouder-kindrelatie te optimaliseren. Er is een verband tussen een depressieve stoornis 
van de moeder en een verstoorde moeder-kindrelatie, maar alleen de depressieve stoornis van 
de moeder behandelen is niet voldoende. Een wetenschappelijk onderbouwde behandeling van 
een verstoorde moeder-kindinteractie bij depressieve moeders is de video-interactiebegeleiding . 
Hierbij wordt samen met de moeder gekeken naar een video-opname waarin zij met haar kind 
bezig is. De aandacht gaat vooral uit naar het bekrachtigen van gewenst gedrag en het vergroten 
van de sensitiviteit van de moeder. Er is nog geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van 
deze behandeling bij moeders met andere psychiatrische stoornissen of bij vaders met psychia-
trische stoornissen. Van het onder begeleiding aanleren en toepassen van babymassage worden 
ook positieve resultaten gevonden in het verbeteren van de moeder-kindrelatie bij moeders met 
een depressieve stoornis . 
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Samenvatting 
- De ouderenpsychiatrie houdt zich bezig met alle psychiatrische stoornissen die optreden op 

oudere leeftijd, dus ongeacht de leeftijd waarop de stoornis is ontstaan en ongeacht de etiologie. 
- Kennis over de normale veroudering is nodig om klachten over het geheugen of andere cognitieve 

functies te kunnen interpreteren. 
- Bij een oudere patiënt met gedragsverandering of psychiatrische klachten is altijd een functioneel 

en lichamelijk onderzoek nodig. 
- Psychiatrische stoornissen komen evenals somatische ziekten op oudere leeftijd frequent voor . 
- Bij psychiatrische stoornissen die voor het eerst op oudere leeftijd optreden, moet altijd een 

somatische oorzaak overwogen worden . 
- Kennis over normale en pathologische hersenveroudering is nodig voor een correcte differentiële 

diagnostiek . 
- Door grote interindividuele verschillen in het effect van veroudering op fysiologische processen en 

door de frequente comorbiditeit van somatische aandoeningen en het daarbij behorende gebruik 
van geneesmiddelen moeten interventies zoals dosering van psychofarmaca op maat worden 
toegepast . 

- Psychotherapie is ook bij ouderen effectief toe te passen en moet worden overwogen als alterna-
tief voor psychofarmaca , ook vanwege het risico op bijwerkingen en vanwege geneesmiddelenin-
teracties bij farmacotherapie . 

Inleiding 

Met de enorme stijging van het procentuele aantal ouderen in de bevolking neemt ook de demo-
grafische druk toe: van ruim 65% in 2015 tot 90% in 2040. 
Uit de cijfers volgt dat minder m ensen zorg dragen voor het overgrote deel van de bevolking . 

De demografi sche druk is de som van het aantal 
personen van 0-20 jaar en van 65 jaar en ouder 
in verhouding tot het aantal personen van 20-65 
jaar, en een maat voor de verhouding van het 
niet-werkende tot het werkende deel van de 
bevolking, uitgaande van de klassieke indeling 
voor de arbeid sproduct ieve leeftijd . 

Psychiatrische stoornissen komen evenals somati-
sche ziekten op oudere leeftijd frequent voor. Zowel 
in de huisartsenpraktijk als in het ziekenhuis bestaat 
een groot deel van de pati ënten uit ouderen met vaak 
comorbide somatische en psychiatrische stoornissen . 
Binnen de ouderenpsychiatrie worden patiënten behan-
deld , die (a) op oudere leeftijd voor het eerst last hebben 
van psychische klachten of verschijnselen of (b) bij wie 
een al langer bestaande psychiatrische stoornis wordt 

gecompliceerd door aan veroudering gerelateerde veranderingen , zoals bijkomende somatische 
ziekten , de effecten van medicijngebruik, en cognitieve klachten. Daarnaast is er een derde 
categorie patiënten (c), die een neurodegeneratieve ziekte heeft, zoals een vorm van dementie 
of de ziekte van Parkinson en bij wie vaak psychiatrische symptomen voorkomen . (Zie kader 
28.r voor de kenmerken van patiënten in de ouderenpsychiatrie .) 
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Kader 28.1 Kenmerken van de patiënten in de ouderenpsychiatrie 
- Grote kans op voo rkomen van cognit ieve syndrome n 
- Somati sche comorbidit eit en po lyfarmacie 
- Zintui gstoornisse n 
- Functi onele beperkinge n, bijvoor beeld in mobili teit of algemene dagelijkse levensverric htingen (ADL) 
- Lange autobiog rafie 
- Derde- en vierdelevensfase problemen (onder andere rolwisse ling, omgaan met verlies, zi ngeving) 
- Vaak geen eigen hulpvraag, maar hulpvraag van de omgev ing 

2 Veroudering 

Veroudering kan worden gedefinieerd als: 'Het veranderingsproces in het organisme dat in de 
tijd de kans op overleving verlaagt en leidt tot vermindering van de fysiologische capaciteit tot 
autoregulatie , reparatie en adaptatie aan eisen uit de omgeving .' Bij veroudering treden allerlei 
lichamelijke , maar ook psychische en sociale veranderingen op die alle van invloed zijn op 
iemands psychische functioneren. De verschillende verouderingsprocessen beginnen niet alle-
maal tegelijk en ook niet voor iedereen op hetzelfde tijdstip; dit betekent dat er een grote variatie 
bestaat binnen de oudere populatie. Het gevolg hiervan is dat bij de diagnostiek en keuze voor 
interventies in de ouderenpsychiatrie een inschatting van de biologische leeftijd van de patiënt 
vaak belangrijker is dan de daadwerkelijke kalenderleeftijd . 
Endogene (of primaire) veroudering is het intrinsieke proces dat , waarschijnlijk grotendeels 
genetisch bepaald , de levensduur van de cellen reguleert; exogene (of secundaire) veroudering 
is het effect van de optelsom van omgevingsinvloeden op de levensduur , zoals voeding , bloot-
stelling aan toxische stoffen, werkbelasting of trauma. De endogene veroudering zou bepalend 
zijn voor de relatief constante maximale levensduur in de verschillende diersoorten , terwijl 
exogene veroudering de verschillen tussen individuele leden van een soort verklaart. 

2.1 Hersenveroudering 
Het gewicht van de hersenen neemt vanaf het 3oe levensjaar geleidelijk af, door toenemende 
atrofie van de hersenen, gedefinieerd als een versmalling van de gyri, een verbreding van de 
sulci en een vergroting van de ventrikels. Bij ouderen blijken de neuronen kleiner , met zowel 
een vermindering van het cytoplasmavolume als een verkleining van de celkern. Ook is er een 
afname van de dendrietendichtheid en interneuronale verbindingen. Het aantal neuronen daar-
entegen neemt slechts in beperkte mate af. Bij normale veroudering bestaat er naar verhouding 
vooral atrofie van de prefrontale cortex en het striatum en in mindere mate van de mediale-tem-
porale cortex. De occipitale cortex blijft relatief gespaard. 
Ook blijken, naarmate mensen ouder worden , meer amyloïdplaques en in de witte stof meer 
hyperintense afwijkingen bij MRI-onderzoek gevonden te worden (zie figuur 28.1), die waar -
schijnlijk samenhangen met ischemische veranderingen . Bij ongeveer I op de 3 oudste ouderen 
(80+) met normale cognitieve prestaties wordt duidelijk hippocampaal volumeverlies of signi-
ficante witte stof aantasting vastgesteld , terwijl bij I op de 2 verhoogde amyloïdenbinding in de 
hersenen wordt gevonden . Dergelijke veranderingen in de hersenen komen dus vaak voor op 
zeer hoge leeftijd , maar mogen toch niet als normaal beschouwd worden. De aanwezigheid van 
deze afwijkingen verhoogt immers in sterke mate de kans op het ontwikkelen van dementie. 
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Figuur 28 .1 Periventr iculaire en diepe wittestofafw ijkingen bij een 77-jarige vrouw 

Ter plaatse van de bloed-hersenbarrière blijkt met het stijgen van de leeftijd een toenemende 
lekkage van onder andere serumeiwitten, mogelijk in samenhang met ischemische veranderin-
gen. Ten slotte zijn er bij veroudering veranderingen in de neurotransmitteractiviteit gevonden . 
Vanaf het 4oe jaar treedt in de substantia nigra een afname van de dopaminerge activiteit op; 
bij normale ouderen is rond het 65e jaar deze afname in dopaminerge activiteit opgelopen tot 
35%. Eenzelfde effect is gevonden voor het noradrenerge systeem in de hersenstam en de locus 
coeruleus . Bij de oudste ouderen van 85 jaar en ouder is er, ook bij intacte cognitie, een duide-
lijke vermindering van de cerebrale cholinerge activiteit. 

2.2 Veroudering en psychische functies 
De invloed van veroudering op het psychisch functioneren is te onderscheiden in invloed op het 
cognitieve functioneren (zoals aandacht, executieve functies, leren en geheugen , taal, perceptu-
eel-motorisch vermogen en sociaal-cognitieve functies) en invloed op emoties, persoonlijkheid 
en coping (tabel 28.r). 

Cognitieve functies 
De cognitieve functies die met de leeftijd het duidelijkst afnemen, zijn de reactiesnelheid en 
het actieve gebruik van informatie in het werkgeheugen. De combinatie van een lager tempo en 
verminderde prestaties van het werkgeheugen heeft vooral invloed op de (snelle) uitvoering van 
complexe plannings- en overzichtstaken. De geheugenfuncties gaan niet duidelijk met de leef-
tijd achteruit. Ouderen gebruiken wel andere strategieën om informatie op te nemen en vast te 
leggen : er worden minder gedetailleerde gegevens vastgelegd, waardoor je je wel de gebeurtenis 
herinnert , maar niet alle aspecten ervan. 
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Tabel 28.1 Veroudering en psychische functies 

Categorie Psychische functies 
Cognitieve fun cti es - Afname van de react iesnelheid 

- Afn ame van acti eve informa tieverwerki ng in het werkgeheugen 

- Verminde rde prestat ies op com plexe planni ngs- en overzichts taken (execut ieve fun cti es) 

- Geheugen tot op hoge leeft ijd stabie l, maar min der gedetailleerd 

Persoonlijkheid en 

copi ngst ij 1 

- Toename van int roversie en 'rigiditeit' 

- Toename van 'passieve' coping 

- Vaker externe locus of control 

Maar in vergelijking met jongeren blijken ouderen in een testsituatie met complexe en soms 
dubbelzinnige situaties waarin belangrijke beslissingen met verstrekkende gevolgen genomen 
moeten worden, problemen beter op te lossen. Klassiek maak je bij veroudering een onder-
scheid tussen vloeiende en gekristalliseerde intelligentie. Vloeiende intelligentie is de cogni-
tieve verwerkingssnelheid , terwijl gekristalliseerde intelligentie overeenkomt met opgeslagen 
kennis of ervaring. Je gaat ervan uit dat een afname van vloeiende intelligentie ten gevolge van 
normale veroudering gecompenseerd wordt door een toename van gekristalliseerde intelligen-
tie. 

Persoonlijkheid en coping 
Schaars longitudinaal onderzoek heeft laten zien dat de persoonlijkheid bij het ouder worden 
tamelijk stabiel blijft ; de belangrijkste verandering is een toename van introversie en 'rigiditeit ' . 
Ouderen blijken meer gebruik te maken van passieve, 
intrapersoonlijke en emotiegerichte coping (afstand r 

d Rigid ite it is in de geneeskunde een woord nemen , positieve herinterpretatie , acceptatie) an jon-
dat st ijfheid of starheid betekent. Zowel in geren , die meer gebruikmaken van actieve, interper-
mechan ische als in psychische zin. 

soonlijke en probleemgerichte coping (plannen maken '------------------
om de situatie te veranderen , confronteren, steun zoe-
ken bij anderen) . Ook wordt bij ouderen vaker een externe locus of contra/ gevonden dan bij 
jongeren . Dat wil zeggen dat de ouderen zich vaker afhankelijk voelen van externe factoren die 
zij niet zelf beheersen , zoals toeval, noodlot en geluk. 
Een dergelijke voorkeur voor bepaalde vormen van coping bij ouderen past bij de toegenomen 
introversie, maar is ook uiting van een realistische inschatting van de eigen mogelijkheden . Op 
individueel niveau zal altijd gekeken moeten worden naar de levensloop van de betrokkene en 
de actuele situatie waarin hij zich nu bevindt. Daarin zijn vaste patronen te herkennen die kun-
nen helpen bij het bepalen of er sprake is van normale veroudering . Het belangrijkste doel voor 
de laatste levensfase blijkt acceptatie van het eigen leven (van de manier waarop het verlopen is), 
van vergankelijkheid en van de dood. Een verkorting van de levensverwachting gaat ook gepaard 
met veranderingen op emotioneel en relationeel vlak. Over het algemeen richten ouderen zich 
gemakkelijker op positieve zaken en verkiezen ze een beperkt aantal relaties waarbij de emo-
tionele voldoening op de voorgrond staat. Vele ouderen kijken evaluerend terug op hun leven. 
Er zijn speciale technieken ontwikkeld om dit te bevorderen , zoals reminiscentie en het life 
review. Hierbij worden op een gestructureerde manier persoonlijke herinneringen en levens-
verhalen opgehaald . Het doel hiervan is meerledig: versterking van het identiteitsgevoel, een 
betere omgang met stresserende gebeurtenissen (aan de hand van eerdere ervaringen) en het 
behoud van nabijheid en betrokkenheid bij belangrijke anderen. Ook kan het dienen als 'medi-
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cijn ' tegen verveling en eenzaamheid . Tevens is een beoogd resultaat van deze interventies dat 
de oudere besef krijgt van de eindigheid van het bestaan en zich verzoent met verlies en dood . 

Sociaal functioneren en sociale context 
Het sociale functioneren van ouderen wordt deels bepaald door de verschillende verliezen pas-
send bij deze levensfase . Er is niet alleen sprake van een afname van de gezondheid en het 
algemene en cognitieve functioneren . Ouderen treden ook (geleidelijk of in een keer) terug 
uit beloonde arbeid , verliezen daarmee inkomen en status en raken zo ook contacten in de 
maatschappij kwijt. Het sociale netwerk wordt kleiner en eenzaamheid ligt op de loer, in het 
bijzonder bij de oudere (77-85 jaar) en oudste (85 jaar en ouder) ouderen . Vooral het verlies van 
de partner blijkt ouderen kwetsbaar te mak en voor het ontstaan van psychische klacht en , zoals 
depressieve stoornissen en angststoornissen . 
Een oudere moet zelf invulling geven aan hoe hij die laatste levensfase binnen de mogelijkhe-

-----------------~ den vorm en inhoud wil geven . Met een veranderende 
Het imago van de ouderdom varieert van 
afbeeldingen van ouderen op een motorfiet s tot 
uitspraken over zorgbehoevende ouderen die 
slechts een last voor de samenleving zijn. 

maatschappij en met het aantreden van een nieuwe 
generatie ouderen , die individualistischer is en minder 
met honger , oorlog en gebrek is geconfronteerd , ver-
schuiven ook de opvattingen hierover . Het wegvallen 
van betaald werk kan zo ervaren worden als vrijheid 

(geen verantwoordelijkheden , geen verplichtingen) , maar evengoed als een afwijzing (geen nut , 
overbodig) met een negatief effect op het gevoel van eigenwaarde en soms ook afwijzing van de 
eigen leeftijdsgroep ('Ik hoor niet bij die oudjes , hoor'). 

3 Diagnostiek 

Onderzoek en diagnostiek van oudere patiënten verlopen in principe op dezelfde wijze als bij 
jongere volwassenen, maar de specifieke kenmerken van de oudere patiënt (zie kader 28.r ) 
stellen er extra eisen aan. Vaak heb je te maken met een hulpvraag die niet , of niet alleen van 
de patiënt komt. Het is belangrijk om hieraan aandacht te besteden , omdat er bij de verschil-
lende betrokkenen verschillende verwachtingen kunnen bestaan over het doel en de uitkom-
sten van het consult. Vanwege de hoge prevalentie van cognitieve syndromen zal dit altijd in de 
(hetero)anamnese en het onderzoek aan de orde komen. Daarbij kan gebruik van een cognitief 
screeningsinstrument , zoals de mini -mental state examination (MMSE) nuttig zijn, zie www.tijd-
schriftvoorpsychiatrie .nl/ as sets/ measuringinstrumen ts /meetinstrumen ten_r r 5pdf. pdf) . Dit 
veelgebruikte instrument meet globaal een aantal cognitieve domeinen , waarbij binnen een ver-
deling van o tot 30 vaak een afkappunt variërend van 18-24 punten wordt gehanteerd als maat 
voor ernstiger cognitieve beperkingen. Je moet ook rekening houden met mogelijke stoornis-
sen in visus en gehoor en daarop de interview- en onderzoekssituatie aanpassen (bijvoorbeeld 
goede verlichting , uitschakelen achtergrondlawaai , praten in de richting van het 'goede ' oor). 

3.1 Status-mentalisonderzoek 
Het status-mentalisonderzoek moet duidelijk gestructureerd zijn en soms ook korter dan 
gewoonlijk duren vanwege de grotere vermoeibaarheid van ouderen (tabel 28.2 ). 
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Tabel 28.2 Psychiatrische diagnostiek bij ouderen 

Soort onderzoek Doel 
Psychiatrische anamnese en - Gestructureerdheid en kortere tijdsduur van het interview wegens grotere vermoei-

status-mentalisonderzoek baarheid 

- Tijdsperspectief van klachten en verschijnselen 

- De biografie in de diagnostische fase: beperken tot belangrijkste gebeurtenissen; 

'terugblik op het leven' 

- (Hetero)anamnese: (recente) voorgeschiedenis, medicatiegebruik, gebruik van 

alcohol, daginvulling, sociale netwerk, financiële situatie, mate van zelfstandigheid, 

zelfzorg en hulpbronnen, (reacties op) verlieservaringen 

- Cognitieve functies: bewustzijn, aandacht en concentratie; oriëntatie; geheugen; 

oordeelsvermogen, abstractievermogen; executieve functies; taal; waarneming en 

denken 

- Affectieve functies: stemming en affect 

- Conatieve functies: prikkelbaarheid, agressie, vijandigheid , achterdocht, zwerfnei-

ging, apathie 

Lichamelijk onderzoek, - De algemene conditie 

inclusief oriënterend neurolo- - Pathologie die een oorzaak kan zijn voor de psychische klachten en verschijnselen 

gisch onderzoek - Pathologie die van belang is voor het verdere behandelbeleid 

Onderzoek naar het - Een gerichte (hetero)anamnese met behu lp van een ADL-vragenlijst 

functioneren - Observatie tijdens het lichamelijke onderzoek van mobiliteit en vlotheid van het 

aan- en uitkleden 

ADL : algem ene dagelijk se levensverrichtingen 

Naast het gebruikelijke systematische onderzoek van de psychische functies worden bij aanwij-
zingen voor cognitieve of gedragsstoornissen aanvullende neuropsychiatrische tests uitgevoerd 
(zie hoofdstuk 7). 
Een goede heteroanamnese van een sleutelfiguur - met toestemming van de wilsbekwame 
oudere - is altijd belangrijk, en het is onontbeerlijk bij een vermoeden van cognitieve ach-
teruitgang of bij recent ontstane gedragsafwijkingen. Bij ouderen kan het tijdsperspectief van 
ontstaan en verloop van de klachten en verschijnselen door (lichte) cognitieve symptomen en 
depressiviteit zijn aangedaan, wat de anamnese en diagnostiek bemoeilijkt. Bij de biografi-
sche anamnese beperk je je in de diagnostische fase tot de belangrijkste gebeurtenissen van de 
levensloop . De (lange) biografie kan soms beter in omgekeerde volgorde aan de orde komen , in 
de vorm van een terugblik op het leven . Verlieservaringen (lichamelijk, intellectueel, relationeel 
en sociaal) en de reacties hierop (sociale isolatie , depressiviteit , somatische klachten) zijn een 
belangrijk onderdeel van de psychiatrische anamnese, evenals de somatische en psychiatrische 
voorgeschiedenis , medicatiegebruik en overmatig gebruik van alcohol en benzodiazepinen. 
Ook moeten de daginvulling, het sociale netwerk, de financiële situatie en de verdere levensom-
standigheden (mate van zelfstandigheid en zelfzorg , hulpbronnen en dergelijke) van de oudere 
expliciet worden nagegaan . 
Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de aanwezigheid van gedragsproblemen als 
prikkelbaarheid, achterdocht, vijandigheid, agressie, zwerfneiging en apathie. Deze gedragsaf-
wijkingen komen veelal, maar niet exclusief , voor bij neurodegeneratieve aandoeningen. Het 
goed diagnosticeren van de oorzaak en een juiste behandeling of begeleiding van deze gedrags-
problemen kan de last voor de omgeving en het leed voor de oudere zelf vaak verlichten. 
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3.2 Lichamelijk onderzoek 
Bij het onderzoek wordt naast het status-mentalisonderzoek een algemeen lichamelijk onder-
zoek uitgevoerd (zie tabel 28.2). In de tractusanamnese moet vooral aandacht worden besteed 
aan het centrale zenuwstelsel en aan vasculaire risicofactoren (vanwege verhoogde kans op wit-
testofafwijkingen en andere cerebrovasculaire afwijkingen). Alle gebruikte medicatie , dus ook 
medicijnen die zelf zijn gekocht bij de drogist of apotheek, moet worden geïnventariseerd. Als 
er niet recentelijk een algemeen licham elijk en neurologisch onderzoek gedaan is , moet ook dit 
uitgevoerd worden . 

3.3 Aanvullend onderzoek 
Oriënterend laboratoriumonderzoek wordt , als dit niet recentelijk gedaan is, altijd verricht . 
Aanvullend neuropsychologisch en beeldvormend onderzoek (CT-scan, MRI, SPECT en PET) kan 
neuropsychiatrische diagnostiek ondersteunen, en is meestal noodzakelijk als na uitgebreid 
psychiatrisch , lichamelijk en oriënterend cognitief (Mini-Mental State Examination: MMSE, zie 
paragraaf 3) onderzoek onduidelijkheid blijft bestaan over de classificatie . De interpretatie van 
de bevindingen van het hulponderzoek bij het klinische beeld moet zorgvuldig plaatsvinden , 
vooral bij de oudere ouderen (75 en ouder) . In het algemeen neemt met het stijgen van de leef-
tijd de specifieke betekenis van mogelijke afwijkingen bij het hulponderzoek af. 

4 Psychiatrische stoornissen op oudere leeftijd 

Bij ouderen komen alle psychiatrische stoornissen voor zoals die in de overige hoofdstukken 
van dit leerboek zijn beschreven. Een al langer bestaande psychiatrische stoornis wordt op 
oudere leeftijd vaak gecompliceerd door aan veroudering gerelateerde veranderingen, zoals een 
veranderde farmacokinetiek en farmacodynamiek, bijkomende somatische ziekten , cognitieve 
klachten , en zintuiglijke beperkingen. Daarnaast geldt voor oudere patiënten met een lang 
bestaande psychiatrische stoornis dat er vaak sprake is van een hogere biologische leeftijd dan 
de kalenderleeftijd door de aandoening zelf, en medicijngebruik en leefstijl. 
Gebleken is dat vrijwel alle psychiatrische stoornissen voor het eerst laat in het leven (na het 6oe 
jaar) kunnen ontstaan en de neurocognitieve stoornissen, zoals het delirium en de dementieën , 
bij uitstek gebonden zijn aan de oudere leeftijd . Bij deze laatste stoornissen spelen somatische 
ziekten en degeneratieve aandoeningen van de hersenen vrijwel altijd een rol. Een aantal stoor-
nissen zoals schizofrenie, de waanstoornis , de bipolaire- en depressieve-stemmingsstoornissen 
en de angststoornissen, kunnen voor het eerst op oudere leeftijd optreden . 
Vermoedelijk is de relatieve bijdrage van neurobiologische veranderingen groter voor laat ont-
stane psychiatrische stoornissen terwijl genetische kwetsbaarheid en omgevingsfactoren meer 
van belang zijn bij vroeg ontstane problemen . Zo spelen de diepe cerebrale wittestofafwijkingen 

door ischemie zoals die bij veroudering optreden, moge-
Over het algemeen is er mee r hersenschade bij lijk een rol bij laat ontstane stemmingsstoornissen en 
laat ont stane ten opzichte van vroeg ont stane waarschijnlijk ook bij het ontstaan van het symptoom 
psychiatr ische stoorn issen. apathie . Ook de laat ontstane manie en psychosespec-

trumstoornissen zijn in verband gebracht met de aan-
wezigheid van diepe wittestofafwijkingen . De hypothese is dat de wittestofschade de functie 
van, voor het psychisch functioneren , belangrijke cerebrale netwerken compromitteert en zo 
tot psychiatrische stoornissen en gedragsproblemen leidt , waarbij mogelijk een continuüm met 
vasculaire dementie bestaat. 
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5 Behandeling 

Behandeling in de ouderenpsychiatrie is deels gebaseerd op onderzoek dat gedaan is bij oude-
ren en deels op extrapolatie van onderzoek bij jongere volwassenen. In het algemeen is de 
behandeling van psychiatrische stoornissen bij ouderen niet anders dan bij jongere volwasse-
nen , maar nadrukkelijk moet je rekening houden met de specifieke aspecten van veroudering 
en de context waarin de behandeling van de oudere patiënt plaatsvindt. 

5.1 Neurobiologische behandeling 
Veroudering gaat gepaard met farmacodynamische en farmacokinetische veranderingen. Voor 
de medicamenteuze behandeling geldt daarom dat aanpassingen van de dosering nodig kun-
nen zijn . Er zijn geen vuistregels te geven , vanwege de grote interindividuele verschillen tussen 
ouderen. Daarom moet medicatie , afhankelijk van de ernst van de stoornis en de kwetsbaarheid 
(frailty) van de patiënt, individueel gedoseerd worden. Dit betekent dat het vaak verstandig is 
om te beginnen met een lagere dosis en deze langzaam op te hogen op geleide van de werk-
zaamheid en de bijwerkingen. Kennis van mogelijke interacties van psychofarmaca en andere 
geneesmiddelen is nodig voor nadere bepaling van het middel van voorkeur en de dosering . Bij 
een oudere patiënt met een ernstige (psychotische) depressie en lichamelijke comorbiditeit is 
elektroconvulsieve therapie vaak een eerdere en betere behandelingsoptie dan bij een jongere 
volwassene , omdat antidepressieve medicatie soms slecht wordt verdragen en de somatische 
pathologie snel resultaat gebiedt. 

5.2 Psychologische behandeling 
Psychotherapeutische interventies en behandeling bij angststoornissen en bipolaire- en depres-
sieve stoornissen zijn even effectief gebleken bij ouderen als bij jongere volwassenen . Gedrags-
therapie , cognitieve therapie en interpersoonlijke therapie blijken bij ouderen werkzaam , zij het 
dat aanpassing nodig is in tempo en duur van de zittingen , en soms ook in het gebruik van de 
ondersteunende middelen. 

6 Zorgorganisatie in de ouderenpsychiatrie 

In veel instellingen voor geestelijke gezondheidszorg bestaan aparte voorzieningen voor oude-
ren (zie Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKor): www.ouderenpsychiatrie .nl) . 
In het algemeen is een breed aanbod beschikbaar van onderzoek en behandeling bij de oudere 
thuis, op de polikliniek , in deeltijdbehandeling of in de kliniek. In de meeste gevallen zijn er 
aparte programma's en voorzieningen voor ouderen met neurocognitieve stoornissen aan de 
ene kant en ouderen met bipolaire of depressieve stoornissen of psychosespectrumstoornissen 
aan de andere kant. 
Naast de bekende disciplines maken in de ouderenpsychiatrie vaak (klinisch) geriaters , neuro-
psychologen en ergotherapeuten deel uit van het multidisciplinaire team . Afhankelijk van de 
regionale afspraken werken ouderenps ychiaters , (klinisch) geriaters , internisten , specialisten 
ouderengeneeskunde en neurologen vaak samen in het algemene ziekenhuis , onder meer 
onder vorm van geheugenklinieken en voor complexe diagnostiek waarbij toegang tot neuro-
psychologisch onderzoek, beeldvorming , liquoronderzoek of andere ondersteunende functies 
gewaarborgd is. 
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Mede als gevolg van de krimp van langdurige klinische behandelplaatsen in de psychiatrie 
vindt vaak substitutie van verblijf naar verzorgings- en verpleeghuizen plaats . Als gevolg hier-
van verblijven daar steeds vaker oudere patiënten met psychiatrische aandoeningen met lang 
bestaande stoornissen. Vanuit de ggz-voorzieningen wordt regelmatig consultatie gegeven in 
deze verzorgings- en verpleeghuizen en steeds vaker ook in de eerste lijn aan de huisarts. 
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Samenvatting 
- De forensische of gerechtelijke psychiatrie bevindt zich op het grensvlak tussen psychiatrie en 

recht, en houdt zich bezig met gebieden in de wetgeving waarin speciale regelingen worden ver-
meld voor mensen met psychiatrische stoornissen . 

- De twee hoofdactiviteiten van de forensische psychiatrie zijn: 
- adviseren aan de rechtbank over patiënten en delinquenten met psychiatrische stoornissen; 
- het verplegen en behandelen van deze patiënten binnen een justitiële context, dat wil zeggen: 

met rapportage aan de rechtbank of reclassering. 
- Bij advisering aan de rechtbank verschilt de positie van de psychiater, de psycholoog of een 

andere gedragsdeskundige van die in de reguliere psychiatrie op de volgende gebieden: 
- er is geen sprake van geheimhouding; 
- het doel is niet behandelen, maar rapporteren; 
- het juridische kader beslist over de vraagstelling en verdere mogelijkheden van aanpak; 
- de onderzochte hoeft niet met het onderzoek in te stemmen . 

- Een rapportage aan de rechtbank gebeurt op basis van vraagstellingen van de rechter-commissa-
ris aan de onderzoeker(s) . Deze vraagstellingen volgen in principe een vast model. Degene die 
het onderzoek voor de rechtbank doet en rapporteert, kan niet tegelijkertijd de behandelend arts 
zijn. 

- De gedragsdeskundige adviseert de rechtbank over de toerekeningsvatbaarheid en beslist er dus 
niet zelf over. Er worden vijf gradaties in de toerekeningsvatbaarheid onderscheiden, met als 
uitersten: geen dan wel de volle aanwezigheid van een psychiatrische stoornis die het handelen 
bepaalt. 

- De aanwezigheid van een psychiatrische stoornis bij een bepaald (antisociaal) gedrag kan leiden 
tot een verminderde verantwoordelijkheid ervoor en vervolgens tot specifieke regelingen op grond 
van bepaalde wetsartikelen, zoals een ondercuratelestelling of een gedwongen opname in een 
psychiatrisch centrum via de Wet BOPZ of het Strafrecht . 

- De forensisch-psychiatrische behandeling heeft vooral als doel om het verband tussen de stoornis 
en het delict vast te stellen: het uitgangspunt is niet zozeer om de stoornis te genezen, maar wel 
dusdanig te behandelen dat de drijvende kracht tot het plegen van het delict wegvalt. 

Inleiding 

De forensische of gerechtelijke psychiatrie bevindt zich op het grensvlak tussen psychiatrie en 
recht. De term 'forensisch' komt van het Latijnse woord forum, dat 'marktplein' betekent , zoals 
bekend de plek waar in de Romeinse tijd recht werd gesproken. 
De forensische psychiatrie houdt zich bezig met gebieden binnen de wetgeving waarin speci-

ale regelingen worden vermeld voor personen met een 
Het Nederlandse woord 'forens' komt hier ook psychiatrische stoornis en waar sprake is van beperkin-
vandaan , aangezien op het marktplein mensen gen op grond van die stoornis die leiden tot persoonlijke 
werkten die daar niet woonden maar erheen of beroepsmatige uitval, dan wel tot delicten . In België 
reisden. wordt de term 'gerechtelijke psychiatrie ' gebruikt, in de 

Angelsaksische landen forensic psychiatry. In Duitsland 
bestaan de termen gerichtliche Psychiatrie en forensische Psychiatrie naast elkaar. Met deze beide 
termen wordt het verschil duidelijk gemaakt tussen de twee hoofdactiviteiten van de forensi-
sche psychiatrie , namelijk het adviseren door te rapporteren aan de rechtbank enerzijds, en het 
behandelen van psychisch gestoorde delinquenten binnen een justitiële titel anderzijds , dat wil 
zeggen: een verplichte behandeling met schriftelijke terugkoppeling aan die rechtbank en/of 
reclassering. 
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2 Recht en psychiatrie 

De wetgeving waarin de forensische psychiatrie een rol speelt , beoogt in de eers te plaats advi-
sering door de psychiater inzake de geestelijke gesteldheid van iemand die met dat recht in 
aanraking is gekomen . Het hoeft dus geen uitgemaakte zaak te zijn dat ieman d per definitie 
een psychiatrische aandoening heeft. Dat moet nu juist worden beoordeeld . Op zichze lf is de 
vaststelling dat iemand psychiatrisch ziek is niet de reden van het advies. De reden van het 
advies is de vraag of de geestelijke stoornis invloed uitoefent op het gedrag van de onderzochte 
in het licht van de betreffende wetgeving . De vraagstelling betreft dus het verband tussen gees-
telijke stoornis en delictgedrag. De persoon van de onderzochte staat hierbij centraal. Zoals alle 
recht in de westerse landen individueel bepaald is, staat elk geval op zichzelf , ook al is er sprake 
van delicten in groepsverband (uitzonderingen hierop zijn veroordelingen wegens het lidmaat-
schap van een criminele organisatie en deelname aan voetbalvandalisme) . 
De rechtsdomeinen die een beroep doen op de forensisch-psychiatrische expertise , zijn wat 
betreft Nederland in het strafrecht en de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische zie-
kenhuizen (Wet BOPZ, zie hoofdstuk 35); in het publiekrecht de Wet werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen (w1A) en de invaliditeitswetten ; en in het privaatrecht de ondercuratelestel-
ling, het mentorschap en de letselschades. Vergelijkbare relevante wetten in België zijn in het 
strafrecht de Wet betreffende de internering van personen met een geestesstoornis , en in het 
publieksrecht de Wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke (gedwon-
gen opname in de algemene psychiatrie, zie hoofdstuk 35) en de Wet betreffende de voorlopige 
bewindvoering van de goederen van person en die wegens hun geestestoestand onbekwaam zijn 
die te beheren . 
De psychiater en de rechter zijn beiden vertrouwd met het oordelen over een individu aange-
zien beiden zich in hun oordeel laten leiden door het individuele contact , waarbinnen verschil-
lende mogelijkhed en en waarschijnlijkheden zich in de loop ervan toespitsen op een individu-
ele beslissing (tabel 29.1). 

Tabel 29 .1 Vragen van de rechtbank aan de psychiater 

Wet- en regelgeving Vragen van de rechtbank 
Strafrecht Bestaat er een verband tussen het gepleegde delict en een (eventueel) aanwezige 

gebrekkige ontwikkeling en/ of ziekelijke stoorn is van de geestvermogens? 

Wet BOPZ 

Wet Bescherming van de 

persoon van de geesteszieke 

(België) 

WIA/ Wetgeving over 

werkonbekwaamheid 

1 nvaliditeitspensioenen 

Bestaat er een dusdanige gebrekkige ontwikkeling en/ of stoorni s in de geestvermo -

gens dat er daardoor gevaar voor zichze lf of voor anderen valt te duchten? 

Is er sprake van een geestesstoornis , een gevaar voor zichzelf of 

anderen, of ontbreekt er een geschikte behandeling (weigering bij opname)? 

Is er sprake van een vermindering van de benutbare mogelijk heden 

tot het verr ichten van arbe id? 

Bestaat er een causaal verband tus sen de gebeurten issen tijdens het dienstverband , 

respectievelijk de laederende omstandigheden, en de beperkingen die onderzochte 

naar voren brengt? 

BOPZ: Wet bijzonde re opnemin gen in psychiatrisc he ziekenhuizen; WIA: Wet werk en inko men naar arbeidsvermogen 
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3 De arts-patiëntrelatie in de forensische psychiatrie 

De forensisch psychiater blijft in zijn doen en laten aanspreekbaar als arts , zoals in Nederland 
is vastgelegd in de Wet op de geneeskun dige behandelingsovereenkomst (wcso ). In België is 
de wet betreffende de rechten van de patiënt geldig voor alle patiënten en dus ook voor forensi-
sche patiënten . Er is dus sprake van een arts-patiëntrelati e, waarnaar de psychiater zich heeft te 
gedragen bij het aangaan , voortzetten en beëindigen van het contact. Maar er bestaan verschil-
len met de reguliere praktijk (zie kader 29.r ). 

Kader 29.1 Verschil tussen forensisch-psychiatrische praktijk en reguliere praktijk 
- Geen geheimhouding aan de rechtbank 
- Doel: niet behandelen, maar rapporteren 
- Juridisch kader beslist over de vraagstelling en de verdere mogelijkheden van aanpak 
- Onderzochte hoeft niet met het onderzoek in te stemmen 

Wat betreft de geheimhouding is het van belang onderscheid te maken in de advisering aan de 
rechtbank (rapportage pro Justitia) en de behandeling van patiënten in een forensisch kader. 
In de pro Justitia-rapportage is van geheimhouding, die in de reguliere geneeskunde een grote 
rol speelt , geen sprake . De rechtbank (de rechter of de officier van justitie) vraagt advies en 
de psychiater mo et dat advies geven of anders de opdracht niet aannemen. De onderzochte 
moet dit uitgangspunt al voor het begin van de psychiatrische diagnostiek horen. In de praktijk 
zijn mensen zich er nauwelijks van bewust dat ze niet met een 'gewone ' dokter spreken . Het 
wegvallen van de plicht tot geheimhouding houdt overigens niet in dat alles over iemand in 
het adviesrapport moet verschijnen. De vraagstelling door de opdrachtgever is hierin leidend . 
Over een opgenomen terbeschikkinggestelde wordt uitgebreid gerapporteerd aan de rechtbank 
door de betreffende kliniek. Hier is ook geen geheimhouding. Een beperking is uiteraard wel 
dat de verstrekte informatie relevant moet zijn . Van behandelingen die worden uitgevoerd als 
voorwaarde voor het niet of verminderd ten uitvoer brengen van een vrijheidsstraf geldt dat een 
behandelaar alleen de strikt noodzakelijke informatie verschaft aan de reclassering, de instantie 
die toeziet op het naleven van de voorwaarden. 
Een ander verschil met de gebruikelijke arts-patiëntrelatie is dat de forensisch-psychiatrische 
diagnostiek geen behandeldoel heeft, maar vaststelt of er al dan niet een verband bestaat tus-
sen het ten laste gelegde delict en een eventuele psychiatrische stoornis . Dat is iets waarvan de 
ond erzochte doordrongen moet zijn . Niet zijn belangen zijn in de rapportage het belangrijkste , 
maar die van de rechtszaak waarvan hij deel uitmaakt . Wel wordt er meestal een uitspraak 
gevraagd over een mogelijke behandeling, die zal leiden tot het verbeteren van het gewraakte 
gedrag dat in relatie stond tot het misdrijf. 
De conclusie van het onderzoek, zoals de mate van toerekeningsvatbaarheid of de ernst van de 

psychiatrisch belastende factoren die leiden tot arbeids-
uitval, komt onafhankelijk van de mening van de onder-

De reden van de behandeling is derhalve niet zochte tot stand. De onderzochte hoeft het ook niet met 
het bevorderen van de gezondheidstoestand 
van de onderzochte of diens autonomie, maar 
dat verder ongewenst gedrag voorkomen wordt, 
zoals arbeidsongeschiktheid of het plegen van 
misdrijven. 

deze conclusie eens te zijn. Via zijn advocaat heeft hij 
toegang tot de gerechtelijk e procedure waarin hij kan 
opkomen voor zijn belangen. 
De onderzochte hoeft het onderzoek niet zelf te willen. 
Maar wanne er hij weigert mee te werken , heeft dat wel 
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verregaande consequenties omdat in dat geval de wet wordt uitgevoerd zonder rekening te hou-
den met de aanwezigheid van een psychiatrische stoornis . Zo wordt een aanvraag tot arbeidson-
geschiktheid niet meer verder in behandeling genomen , of vonnist de strafrechter zonder ken-
nis van de specifieke omstandigheden van de verdachte . Wanneer er sprake is van een ernstig 
misdrijf , namelijk dat er sprake is van geweld tegen personen en er een terbeschikkingstelling 
kan worden opgelegd, kan de rechtbank een vonnis uitspreken zonder dat de verdachte zijn 
medewerking heeft gegeven . De rechtbank moet dan wel aantonen dat alles in het werk is 
gesteld om de verdachte te motiveren tot medewerking. Wanneer dat niet heeft geholpen, mag 
het vonnis worden geveld louter op grond van dossier- en observatiegegevens . De psychiater 
werkzaam binnen het recht heeft te maken met drie professionele aspecten van zijn vakgebied 
(zie kader 29 .2). 

Kader 29.2 Professionele aspecten van het vakgebied forensische psychiatrie 
- Opbouwen en adequaat beëindigen van een arts-patiëntrelatie 
- Gebruikmaken van wetenschappelijke kennis over diagnostiek , behandeling en prognose 
- Kennis van het rechtsgebied waarbinnen de psychiater rapporteert: de context 

4 Rapportage 

Het rapporteren aan de rechtbank is het meest geformaliseerd in het strafrecht en zal hier dan 
ook expliciet worden behandeld. Het staat in Nederland bekend onder de naam 'rapportage pro 
Justitia ', afkomstig van de ouderwetse aanhef ervan ('pro Justitia') . In België spreekt de wet van 
'het psychiatrisch deskundigenonderzoek '. De aanvraag van een rapportage wordt in Nederland 
gedaan door de rechter-commissaris die belast is met het vooronderzoek van een bepaalde zaak, 
of de officier van justitie die belast is met de vervolging. In België is de aanvrager uitsluitend 
de onderzoeksrechter die belast is met het voorond erzoek van de zaak. De aanleiding tot de 
aanvraag kan gelegen zijn in de zaak zelf, zoals een ernstig misdrijf met zware consequenties 
zoals een lange gevangenisstraf , of de aard van het misdrijf waardoor een psychiatrische stoor-
nis wordt vermoed . Ook de persoon van de verdachte kan aanleiding geven tot een onderzoek, 
zoals wanneer een sterke ne iging tot recidiveren bestaat , of de aanwezigheid van een psychiatri-
sche stoornis bekend is . Ook is een jonge leeftijd een indicatie met de verwachting dat psychi-
atrisch ingrijpen verdere recidives voorkomt. De vraagstelling van de rechter-commissaris aan 
de onderzoeker(s) volgt een vast model (kader 29 .3 en 29-4 ). 

Kader 29.3 (Nederland) Vragen van de rechter-commissaris of officier van justitie aan de 
onderzoeker(s) voor een rapportage pro Justitia 
- Is er sprake van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens? 
- Zo ja, bestaat er een verband tussen deze stoornis en het ten laste gelegde? 
- Zo ja, hoe is dit verband en in welke mate heeft het bijgedragen aan de totstandkoming van het ten 

laste gelegde? 
- Wat is op grond daarvan de mate van de toerekeningsvatbaarheid van de verdachte? 
- Welke concrete aanbevelingen zijn er op basis van het voorgaande te doen ter preventie van recidive 

en ter bevordering van een zo gunstig mogelijke ontwikkeling van verdachte, en binnen welk juri-
disch kader zou dit gerealiseerd kunnen worden? 
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Kader 29 .4 (België) Vragen van de onderzoeksrechter aan de aangestelde deskundige(n) 
- Of de persoon op het ogenblik van de feiten en op het ogenblik van het onderzoek leed aan een 

geestesstoornis die zijn oordeelsvermogen of de controle over zijn daden heeft tenietgedaan of 
ernstig heeft aangetast. 

- Of er mogelijk een oorzakelijk verband bestaat tussen de geestesstoornis en de feiten. 
- Of er gevaar bestaat dat de betrokkene ten gevolge van de geestesstoornis opnieuw misdrijven 

pleegt. 
- Hoe de persoon kan worden behandeld, begeleid, verzorgd met het oog op zijn re-integratie in de 

maatschappij . 

De volgorde van de vragen is daarbij dwingend voor de opbouw van de rapportag e. Een rappor-
tage kan mono- of multidisciplinair zijn . In het laatste geval wordt het onderzoek uitgevoerd 
door een of twee gedragsdeskundigen , in de praktijk meestal een psychiater en een psycholoog. 
De psychiater wordt in de wet vooral genoemd waar het gaat om multidisciplinair onderzoek 
met de mogelijkheid tot een terbeschikkingstelling (tbs) of een verlengde plaatsing in een jus-
titiële jeugdinrichting (penitentiaire inrichting voor jeugdigen , PIJ) bij een minderjarige . Naast 
een mono- of multidisciplinaire rapportage bestaat in Nederland de zogenoemde triplerappor-
tage, waarbij een maatschappelijk werker naast de beide gedragsdeskundigen een milieuon-
derzoek doet en daarover schriftelijk rapporteert. Het is hierbij van belang op te merken dat 
eerdere en huidige behandelaars alleen met schriftelijke toestemming van betrokkene infor-
matie mogen geven, en dat andere derden niet verplicht kunnen worden tot het doen van uit-
spraken . Behandelaars in Nederland die vallen onder het tuchtrecht van de Wet op de beroepen 
in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) mogen (en moeten) alleen hun vertrouwelijkheid 
doorbreken wanneer hun patiënt direct gevaar oplevert voor zichzelf of anderen. In alle andere 
gevallen hebben ze het verschoningsrecht tegenover de rechtbank. 
In België blijven vroegere en huidige behandelaars gebonden door het beroepsgeheim. Een 
onderzoeksrechter kan altijd een medisch dossier van een behandelaar 'in beslag nemen ' en 
doorgeven aan de deskundige die hij heeft aangesteld in de zaak; dit blijft zonder verhaalmoge-
lijkheid . Behandelaars kunnen net als in Nederland medische gegevens doorgeven wanneer de 
betrokkene hiervoor zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven . 
De intensiteit van de diagnostiek bepaalt verder of het onderzoek kan worden uitgevoerd op de 
plaats waar de verdachte zich bevindt (meestal een huis van bewaring) , of op het praktijkadres 
van de onderzoeker, dan wel dat er een klinisch onderzoek nodig is in de vorm van een obser-
vatie, eventueel aangevuld met verdere somatische diagnostische methoden . Zo'n observatie 
vindt in Nederland meestal plaats in het Pieter Baan Centrum . 

Dit is de psychiatrische observatiekliniek van 
justitie in Utrecht. Deze kliniek is gebouwd 
en toegerust als een huis van bewaring zodat 
vlucht- en delictgevaarlijke verdachten zo min 
mogelijk in de gelegenheid zijn een gevaar voor 
anderen en de maatschappij te vormen. ,, 

Wanneer gevaarlijkheid niet in grote mate te duchten 
valt, kan er gedacht worden aan een observatie in een 
academisch ziekenhuis of in een algemeen psychia-
trisch ziekenhuis (Arz). Daar moet dan wel voldoende 
expertise zijn inzake het rapporteren pro Justitia, want 
het aantal van dergelijke rapportages is gering: onge-
veer veertig per jaar. De Belgische wetgever voorziet 
eveneens in de 'inobservatiestelling' van een verdachte , 

maar daar bestaat (nog) geen mogelijkheid tot plaatsing in een specifiek strafrechtelijk obser-
vatiecentrum. 
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De opbouw van het rapport volgt de vragen van de rechter-commissaris, officier van justitie of 
de onderzoeksrech ter, me t een aparte verhan deling over het verban d tussen de eventuele stoor-
nis en het ten laste gelegde mis drijf dat op gegevens uit het onderzoek zelf moet zijn gestoeld . 
In de beschouwing worden de diagnose , het verban d tussen stoornis en delict, en de mate van 
de beperking van de wilsvrijhei d onder invloed van ziekelijke en situatieve factoren met elkaar 
in verband gebracht. Uitein delijk leiden die tot een afsluitende conclusie en advies . De argu-
menten voor die conclusie en het advies moeten feitelijk verme ld zijn in het rapport zelf. Tussen 
de onderzoeksgegevens en de conclusie moet dus een logisch, medisch verantwoord verband 
bestaan. 
In de forensische vraagstelling gaat het altijd om de vraag naar de recidivegevaarlijkheid van 
de patiënt , zoals die ook wordt geformu leerd in de strafwet. Bij een positieve beantwoording 
kan een forensisch-psychiatrische behande ling of terbeschikkingstelling worden opgelegd. Die 
gevaarlijkheid heeft niet alleen te maken met psychiatrische factoren van de persoon zelf, maar 
ook met de omstandigheden waaronder het delict heeft plaatsgevonden en de mate waarin 
deze delicten doorgaans worden gepleegd (de base rate van het delict). Zo kan iemand met 
een (antisociale) persoon lijkheidsstoornis een impulsief en opportunistisch delict plegen onder 
invloed van alcohol. Dat de persoonlijkheidsstoornis bij behandeling verdwijnt , is niet waar-
schijnlijk. Maar dat de pleger succesvol aangeleerd wordt alcohol te vermijden en zijn impulsen 
te beheersen is een haalbaar behandeldoel. 

5 Toerekeningsvatbaarheid 

Voor het vaststellen van de mate van toerekeningsvatbaarheid zijn geen gestandaardiseerde 
interviews of meetschalen voorhanden. Er is sprake van een kwalitatieve beoordeling die uit-
gaat van een ideografisch en hermeneutisch verklaringsmodel: toegeschreven op de motieven 
van het individu ('ideografisch ') op grond van de betekenissen die hij toekent aan wat hij in en 
rondom zich ervaart ('hermeneutisch') . Leidraad is de beperkende invloed die de psychiatrische 
stoornis en/of de gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens hebben op de keuzevrijheid 
van de verdachte : is een impuls te sterk geweest, zijn de regulerende vermogens wel voldoende 
aanwezig geweest , bestaan er cognitieve symptomen, of is de gewetensvorming onvoldoende 
geweest om een andere keuze te maken? Het is noodzakelijk met de onderzochte het gebeurde 
tot in de details door te nemen en voor elk moment de verhouding tussen bewuste keuze en het 
onvermogen ertoe te beoordelen : waarbij en op welk moment is er sprake van een psychiatri-
sche stoornis die het handelen beïnvloedt of overheerst? 
Toerekeningsvatbaarheid is een juridisch (Nederland) of een moraalfilosofisch (België) begrip 
en geen psychiatrische diagnostische of symptomatologische term, zoals vaak wordt gedacht. 
De gedragsdeskundige adviseert alleen en beslist niet. De vraag naar de toerekeningsvatbaar-
heid wordt geoperationaliseerd of concreet gemaakt in medische termen die door de psychiater 
vanwege zijn professie kunnen worden gehanteerd . 
Er worden nog vijf gradaties in de toerekeningsvatbaarheid onderscheiden (zie kader 29 .5), 
waarbij opgemerkt moet worden dat de Richtlijn psychiatrisch onderz oek en rapportage in strafza-
ken van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (2012) daarvan slechts drie maten van keu-
zevrijheid erkent op grond van de psychiatrische deskundigheid, namelijk toe te rekenen door 
de rechter , niet toe te rekenen door de rechter en verminderd toe te rekenen door de rechter. De 
term toerekeningsvatbaarheid is in deze richtlijn vervallen. 
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Kader 29.5 Gradaties in de toerekeningsvatbaarheid 
- Toerekeningsvatbaar 
- Enigszins verminderd toerekeningsvatbaar 
- Verminderd toerekeningsvatbaar 
- Sterk verminderd toerekeningsvatbaar 
- Ontoerekeningsvatbaar 

In deze vijf onderscheiden gradaties zijn beide uitersten goed te definiëren : geen dan wel de 
volle aanwezigheid van een psychiatrische stoornis die het handelen bepaalt. Wanneer iemand 
vanuit zijn waanwereld een misdaad pleegt , daarin niet gecorrigeerd door andere overwegingen 
dan is er sprake van ontoerekeningsvatbaarheid. Het begrip 'verminderd toerekeningsvatbaar ' 
met de uitersten ervan in de vorm van enigszins en sterk verminderd , grijpt terug op het naast 
elkaar bestaan van een bewuste keuzeverantwoordelijkheid en een ziekelijke beïnvloeding . De 
balans daartussen doet de schaal doorslaan naar een van beide, of blijft hangen op het midden 
wanneer ziekelijke en opportunistische factoren in even grote mate de motieven tot de daad 
hebben bepaald . De beantwoording van deze vraag door de psychiater is vooral belangrijk , aan-
gezien de rechtbank zich door dit advies laat leiden bij het uitspreken van het vonnis. 
In België in het algemeen bestaan de gradaties in toerekeningsvatbaarheid niet , maar is er 
sprake van een dichotomie . Een verdachte is ofwel volledig toerekeningsvatbaar , ofwel volledig 
ontoerekeningsvatbaar. De vraag naar advies inzake de toerekeningsvatbaarheid wordt ook niet 
expliciet vermeld bij de vragen die beantwoord moeten worden in het expertiseverslag. 
Volledige toerekenbaarheid is de norm van het strafrecht - iemand is in de eerste plaats ver-
antwoordelijk voor wat hij doet , tenzij hij daarin belemmerd wordt - en leidt vervolgens tot een 

De rechtbank zelf bepaalt in hoeverre iemand 
het feit valt toe te rekenen, de toerekenbaarheid 
dus. Ontoe rekenbaarheid leidt tot een niet-
strafbaar zijn, een wetsartikel dat in veel 
westerse landen de basis is van een humaan 
strafrecht . 

al dan niet voorwaardelijke straf. Een delict dat enigs -
zins verminderd wordt toegerekend , leidt in Nederland 
wanneer mogelijk tot een behandeling als voorwaarde 
bij een straf. Verminderd en sterk verminderd toere-
kenbare feiten kunnen leiden tot de maatregel van de 
terbeschikkingstelling (tbs) met dwangverpleging , dat 
wil zeggen : verpleging en behandeling in een zwaarbe-
veiligde tbs-kliniek tot het gevaar voor de maatschappij 

tot een aanvaardbaar niveau is gedaald , of tot een voorwaardelijke tbs , waarbij de voorwaarden 
betreffen: behandeling en reclasseringstoezicht. Als betrokkene zich niet aan de voorwaarden 
houdt , kan een opname in een tbs-kliniek volgen . 
Door de rechtbank kan dan plaatsing worden gelast in een algemeen psychiatrisch ziekenhuis 
(Arz), de duur van een jaar niet te boven gaand. In de praktijk blijkt een plaatsing vaak moeilijk 
realiseerbaar , zodat dan de periode van een jaar in de gevangenis moet worden doorgebracht. 
Dit gebeurt , wanneer geïndiceerd , in een van de penitentiair psychiatrisch centra (rrc ), afdelin-
gen in een gevangenis waar continue psychiatrische zorg beschikbaar is voor gedetineerden . 
Maar de behandelfaciliteiten zijn minder dan die in een reguliere psychiatrische afdeling . 
In België worden de ontoerekeningsvatbare daders direct geïnterneerd en de toerekenbare 
daders worden naar de rechtbank verwezen. België heeft niet gekozen voor een combinatie van 
straf en beschermingsmaatregel voor eenzelfde feit , zoals Nederland . Als verdachten geïnter-
neerd worden dan moeten ze geen gevangenisstraf ondergaan. Helaas verblijven veel geïnter -
neerden op dit moment nog in een psychiatrische annex van de gevangenis . Sinds de opening 
van forensisch psychiatrisch centra (Frc) voor geïnterneerden komt hier verandering in . Daar-
naast zijn er tegenwoordig ook speciale afdelingen voor vrouwelijke geïnterneerden en voor 
longstay-geïnterneerden opgericht binnen bestaand e algemene psychiatrische ziekenhuizen. 
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6 Diagnostiek 

Forensisch-psychiatrische diagnostiek behelst, naast het uitvoeren van het gebruikelijke sta-
tus-mentalisonderzoek (inclusief auto- en heteroanamnese met de eerdere ziektegeschiedenis) , 
ook het bestuderen van het strafrechtelijk dossier met daarin onder meer de getuigenverklarin-
gen en van de eerdere verklaringen van de verdachte . Deze moeten met de verdachte worden 
doorgesproken en zijn reacties daarop moeten worden vermeld. De vragen van de rechtbank 
worden vervolgens behandeld door het ten laste gelegde apart te onderzoeken bij de verdachte: 
je zoekt dan naar afwijkingen in de psychische functies voor, tijdens en na het gebeuren. In 
België moet de deskundige de psychiatrische toestand beschrijven op twee momenten: ener-
zijds de periode van de feiten en anderzijds ten tijde van het onderzoek. De onderzochte moet 
de criteria van ontoerekeningsvatbaarheid halen op deze twee momenten om geïnterneerd te 
worden. Als hij alleen aan de criteria voldeed op het moment van het delict en niet meer nu , 
wordt hij niet veroordeeld. Er is geen reden tot strafvervolging (want het delict valt de dader niet 
toe te rekenen) en er zijn geen redenen voor behandeling meer. 
Het uitvragen van de voorgeschiedenis is essentieel voor een goede beoordeling van de risico-
en de beschermende factoren. Deze is ook nodig bij het opstellen van een behandeling die her-
halingsdelicten kan minimaliseren en door de patiënt als maatwerk wordt ervaren. Aangezien 
delinquentie en onaangepastheid dikwijls door de dader worden verzwegen , is informatie door 
derden vaak onmisbaar. r-----------------..., 
De praktisch werkzame psychiater of psycholoog kan 
moeilijk inschatten welk gevaar iemand voor ande-
ren oplevert, vooral op de lange termijn . Een beter 
resultaat wordt verkregen met behulp van de klinisch 
gestructureerde risicotaxatie , waarbij op checklists de 
verschillende risicofactoren worden vastgelegd en opge-
teld. Voor verschillende soorten delinquenten moeten 
verschillende soorten instrumenten worden gebruikt. 
De bekendste is de psychopathy checklist revised (rcL-R). 
Persoonlijke factoren bij het inschatten van de recidi-
vekans zijn levendige wanen en hallucinaties maar ook 
impulsiviteit , seksuele perversie , vijandigheid en agres-
siviteit. Omstandigheden die leiden tot een verhoogde 
kans op een misdrijf , zijn het gebruik van alcohol en / of 
drugs , wapenbezit , een geringe pakkans , slechte sociale 

Er bestaat niet één oorzaak van delinquentie of 
gewelddad ig gedrag . Erfelijke factoren spelen 
een belangrijke rol bij de kwetsbaarheid van een 
kind . Gedragsstoornis sen vinden ook vaak hun 
grond in een moeizame ontw ikkeling van het 
kind ten tijde van de zwanger schap en/ of de 
eerste kinderjaren . Emoti onele verwaarloz ing, 
lichamelijke gebreken, psychiat risch zieke 
ouder s of de afwezigheid van oud ers spelen 
een rol bij kinderen , voor wie de leefwereld nog 
heel beperkt is. Oudere kinderen spiegelen 
zich veel meer aan hun leeftijdgenoten in hun 
sociale groep. De ervaring is dat hoe eerder een 
jeugdige delicten pleegt, hoe vaker en langer hij 
ermee door zal gaan. 

omstandigheden en de relatie tot het slachtoffer . Persoonlijke , sociale en situatieve factoren 
kunnen op elkaar inwerken en bepalen met elkaar de zogeheten criminogene factoren : leven te 
midden van criminele leeftijdgenoten, schoolverzuim, werkloosheid , afwijzing van en agres si-
viteit jegens derden, drugshandel. 

7 Behandeling 

De forensisch-psychiatrische behandeling heeft vooral als doel het verband tussen de stoornis 
en het delict te achterhalen: het uitgangspunt is niet zozeer de stoornis te genezen , maar wel 
dusdanig te behandelen dat de drijvende kracht tot het plegen van het delict wegvalt. Zelfbe-
heersing en het leren vermijden van moeilijke situaties zijn dus goede behandeldoelen . De 
indicatie tot die behandelingsmogelijkheden is vooral afhankelijk van de ernst van het delict en 
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de opgelegde straf, de intensiteit van de behandeling die de dader nodig heeft , en wat hij zelf 
wil en kan . 
Wanneer wordt gekeken naar de psychiatrische stoornissen van de forensisch-psychia trische 
patiënten dan valt op dat bij hen allerlei stoornissen kunnen voorkomen. Relatief vaak gaat het 
om psychosespectrumstoornissen, neurobiologische ontwikke lingsstoornissen (ADHD, de autis-
mespectrumstoornis) , gedragsstoornissen, stoornissen in middelengebruik, de posttraumati-
sche-stressstoornis, parafiele stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Vaak is er sprake van 
een combinatie van deze stoornissen (comorbiditeit) . De wijze waarop een situatie en de rol van 
het slachtoffer wordt waargenomen door de patiënt, is vaak beslissend als motief voor een delict. 
De behandeling kan verlopen via medicatie , psychotherapie en psycho-educatie, al dan niet met 
een langdurig toezicht. In België en in Nederland wordt het toezicht hierop gehouden door de 
reclassering (in Vlaanderen: probatie). Onregelmatigheden worden gemeld aan het Openbaar 
Ministerie. De volgende mogelijkheden zijn als 'stok achter de deur ' aanwezig. (Onder ambu-
lant wordt zowel verstaan poliklinische behandeling bij een psychiater of psychotherapeut , als 
in een dagbehandeling , verslavingskliniek of een algemeen psychiatrisch ziekenhuis.) 
- Voorwaardelijke sepot. Een behandeling wordt als voorwaarde gesteld om vervolging te voor-

komen . 
- Bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijk strafdeel en de voorwaardelijke invrijheidsstel-

ling: het voorwaardelijk deel hoeft niet in detentie te worden doorgebracht mits een geïndi-
ceerde behandeling wordt gevolgd voor de duur van dit voorwaardelijk deel. 

- Penitentiair programma: in het laatste deel van de gevangenisstraf vindt ambulante behan -
deling plaats met als voorwaarde dat de gevangenisstraf alsnog ten uitvoer zal worden gelegd 
wanneer de behandeling zonder goedkeuring wordt afgebroken . 

- Tbs met voorwaarden (Nederland) . Ambulante behandeling met de dreiging van een opname 
in een tbs-kliniek bij voortijdige beëindiging . 

- Tbs met verpleging en behandeling in een gesloten en beveiligde kliniek (Nederland) die 
onder het ministerie van Justitie valt zolang iemand een ernstig fysiek gevaar blijft opleveren 
voor de maatschappij . 

- Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (r il) (Nederland) . Behandeling vindt klinisch plaats 
in een gesloten jeugdinrichting zolang er een gevaar dreigt voor zijn psychische ontwikkeling 
en de jeugdige een gevaar oplevert voor de maat schappij. 

- De jeugdrechter (België) neemt de nodige beslissingen voor een aangepaste behandeling . De 
wet betreffende de gedwongen opname in een psychiatrische dienst is ook van toepassing op 
minderjarigen. 

8 De terbeschikkingstelling en de internering 

De tbs heeft niet zoals een straf als doel vergelding en algemene preventie . Er is sprake van een 
strafrechtelijke maatregel voor specifieke preventie. Dat wil zeggen dat er voor het individu een 
maatregel wordt ingesteld om het gevaar voor de maatschappij zo klein mogelijk te maken . Bij 
blijvende risico's kan een tbs zelfs levenslang duren. Tot de voortzetting ervan wordt besloten 
door de rechtbank op periodiek (een- of tweejaarlijks) advies van de (geneesheer-)directeur van 
de tbs-kliniek waar de tbs-gestelde wordt verpleegd , of - bij een tbs met voorwaarden - op 
advies van de reclassering . Het is een gedwongen verblijf in een kliniek met de beveiliging van 
een gevangenis , maar het deelnemen aan de behandeling kan niet zonder meer worden afge-



dwongen. Er kan met een dwangbehandeling gestart 
worden als dit nodig is om een gevaar dat in causaal ver-
band staat tot een psychiatrische stoornis, in de inrich-
ting af te wenden. Dit gevaar kan zowel ernstig zijn en 
acuut aanwezig als niet onmiddellijk dreigend. In dat 
laatste geval moet er wel sprake zijn van gevaar dat een 
causaal verband heeft met de stoornis waarbij behan-
deling noodzakelijk is om te voorkomen dat het gevaar 
niet binnen een redelijke termijn kan worden weggeno-
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Het is natuurlijk het beste als patiënt het belang 
van de behandeling zelf ook inziet. Daarom 
is het belangrijk veel tijd te nemen de tbs-
gestelde te motiveren om mee te werken met de 
behandeling en daar de voorzieningen op aan 
te passen. Centraal in de behandeling staat de 
analyse van de delictsituatie en het aanpakken 
van de verschillende risicofactoren. 

men. Je kunt hierbij denken aan de behandeling met een antipsychoticum van een patiënt met 
een psychosespectrumstoornis , waarbij het gevaar weliswaar binnen de kliniek hanteerbaar is, 
maar niet meer hanteerbaar is als hij buiten de kliniek zou zijn. 
De Belgische internering strekt ertoe 'de maatschappij te beschermen en ervoor te zorgen dat 
aan de geïnterneerde de zorgen worden verstrekt die zijn toestand vereist met het oog op zijn 
re-integratie in de maatschappij'. Het is geen straf maar een beschermingsmaatregel. De geïn-
terneerde wiens gevaarlijkheidsrisico gelijkgesteld kan worden aan dat van een patiënt met 
psychiatrische aandoeningen , kan in een reguliere psychiatrische dienst opgenomen worden. 
Enkele Vlaamse psychiatrische ziekenhuizen beschikken over aangepaste veilige eenheden 
voor de opname van geïnterneerden met een verhoogd risico . De overigen , de grootste groep, 
verblijven in gevangenissen of Instellingen ter Bescherming van de Maatschappij (IBM) waar de 
behandelingsmogelijkheden ondermaats zijn. Vanaf 2009 zijn de nieuw opgerichte strafuitvoe-
ringsrechtbanken bevoegd voor de uitvoering van de interneringsmaatregel en zijn er in Vlaan-
deren twee forensisch-psychiatrische ziekenhuizen beschikbaar voor een adequate behandeling 
van de geïnterneerden met een verhoogd gevaarlijkheidsrisico . 
Een therapeutisch milieu is noodzakelijk om de nodige rust te creëren en patiënten de moge-
lijkheid te geven ander gedrag aan te leren in het omgaan met de dagelijkse routine . Leren en 
werken zijn belangrijk aangezien daarin veel tekortkomingen bij de patiënten bestaan, terwijl 
het de dag structureert en het gevoel van welzijn bevordert. Verdere behandelingen worden 
op indicatie en vaak modulair gegeven volgens de richtlijnen van de verschillende zorgpro-
gramma's . Zo bestaan er een terugvalpreventieprogramma voor zedendelinquenten, agressie-
hanteringstherapie , het omgaan met medicijnen en met alcohol en drugs , en andere meestal 
cognitieve psychotherapieën. Vanwege de verantwoordelijkheid voor de risicobeheersing ook 
bij terugkeer in de maatschappij , wordt er gestreefd naar evidence-based therapievormen . 
Afhankelijk van de vermindering in de risico 's op de korte en lange termijn kan de mate van 
vrijheid, van de tbs-gestelde of geïnterneerde, intramuraal en vervolgens extramuraal worden 
uitgebreid. Zo zijn er zeer gesloten en extra beveiligde afdelingen voor acuut gevaarlijken , en 
gesloten tot open (resocialisatie-)afdelingen , al dan niet opgenomen in een forensisch netwerk. 
Apart genoemd moet worden : de transmurale behandeling , waarbij de tbs-gestelde zelf in de 
maatschappij woont maar de behandeling nog onder de verantwoording van de tbs-kliniek valt. 
Daarbij bestaat er een intensief en assertief contact met hem door speciale begeleiders vanuit 
de kliniek. 
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Samenvatting 
- De subdiscipline binnen de psychiatrie die zich met centrale culturele thema's bezighoudt, wordt 

veelal transculturele psychiatrie genoemd. 
- Cultuur beïnvloedt gedachten , gevoelens en gedrag en is dus van belang voor diagnostiek en 

behandeling van psychiatrische stoornissen . 
- Bij veel migrantengroepen is het risico om schizofrenie te ontwikkelen sterk verhoogd ten 

opzichte van dat van de autochtone bevolking ; dit risico is bij de tweede generatie nog hoger. 
- Hoe meer migranten in een wijk dezelfde culturele achtergrond delen, des te lager is het risico om 

schizofrenie te ontwikkelen. 
- Depressieve stoornissen komen in veel onderzoeken vaker voor bij westerse autochtonen dan bij 

andere bevolkingsgroepen (niet-westerse landen , migranten of minderheden in westerse landen) . 
- Maar de kritiek op dit soort epidemiologisch onderzoek is dat daarbij binnen de westerse cultuur 

voorkomende psychiatrische categorieën worden geprojecteerd op patiënten uit andere culturen , 
waarbij de validiteit van dergelijke categorieën binnen die cultuur niet is vastgesteld. 

- Culturele interviews vergemakkelijken de diagnostiek bij allochtone patiënten . 
- Een professionele tolk is vrijwel onmisbaar voor psychiatrische diagnostiek en behandeling. 
- Psychologische-testdiagnostiek wordt nog steeds verricht met grotendeels voor allochtonen 

niet-gevalideerde tests en moet met veel relativeringen worden geïnterpreteerd . 
- Er zijn veel interetnische verschillen in werking en bijwerkingen van psychofarmaca ; met dikwijls 

verschillen in plasma-eiwitbinding en in metabolisering (zie www.ethnopsychopharmacology . 
com) . 

- Bij patiënten uit een aantal Aziatische landen is het verplicht om een genetische screening op 
HLA-B1· 1502 te verrichten alvorens te starten met carbamazepine. 

Inleiding 

Cultuur kan gezien worden als het geheel van gedragingen, opvattingen en sociale gewoonten 
die in hoge mate worden aangeleerd , gedeeld en doorgegeven binnen groepen van mens en . 
Cultuur beïnvloedt gedachten , gevoelens en gedrag van mensen en is daarmee van belang voor 
etiopathogenese , diagnostiek en behandeling van psychiatrische stoornissen . 

Kader 30.1 Kernthema's in de transculturele psychiatrie 
- De wijze waarop cultuur het ontstaan van psychiatrische stoornissen (mede) veroorzaakt, vormgeeft 

of er juist tegen beschermt 
- Welke psychiatrische symptomen tot expressie komen binnen een bepaalde cultuur en welke niet 
- Welke mede door cultuur bepaalde betekenissen patiënten zelf verlenen aan hun symptomen of 

stoornis 
- De wijze waarop de (soms problematische) interactie tussen de cultuur van de patiënt en die van de 

hulpverlener verloopt 
- Hoe een cultuursensitieve behandeling en werkrelatie vorm te geven 

De subdiscipline binnen de psychiatrie die zich met culturele kernthema 's (kader 30.n ) bezig-
houdt , wordt veelal transcultur ele psychiatrie genoemd. De Duitse psychiater Emil Kraepelin 
(1856-1926), de grondlegg er van de moderne psychiatrische nosologie , wordt beschouwd als 
diegene die de fundamenten van de wetenschappelijke transculturele psychiatrie heeft gelegd. 
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Tijdens een reis in het begin van de twintigste eeuw naar het voormalige Nederlands-Indië 
verrichtte hij als een van de eersten vergelijkende observaties van psychiatrische stoornissen 
tussen verschillende culturen . Vergelijkende psychiatrie werd dit in die tijd genoemd. De term 
transculturele psychiatrie werd pas rond 1950 door Eric Wittkower (1899-1983) voor het eerst 
gebruikt. De zich in die tijd sterk ontwikkelende westerse psychiatrie kwam in toenemende 
mate in contact met niet-westerse migranten, waardoor de nadruk meer kwam te liggen op het 
woord 'trans': er moest een kloof overbrugd worden tussen de cultuur van de patiënt en de wes-
terse cultuur van een wetenschappelijke psychiatrie. Er moest een beweging gevormd worden 
om de 'culturele ander' beter te kunnen begrijpen en behandelen . De laatste jaren raakt door 
de toenemende globalisering de term 'culturele psychiatrie' steeds meer in zwang, waarbij de 
nadruk ligt op het begrijpen van de patiënt in diens (sub)culturele contexten . Cultuur wordt niet 
langer gezien als iets statisch dat van generatie op generatie, vrijwel onveranderd wordt doorge-
geven, maar als erg dynamisch, iets wat steeds aan verandering onderhevig is. 

2 Epidemiologie 

De Wereldgezondheidsorganisatie (wHo) heeft grootschalig onderzoek verricht waaruit blijkt 
dat wereldwijd de incidentie en prevalentie van schizofrenie min of meer gelijk zijn. Wel heb-
ben de stoornissen bij patiënten die aan deze stoornis lijden in niet-westerse landen een gunsti-
ger beloop. Verder blijkt uit onderzoek dat bij veel migrantengroepen het risico om schizofrenie 
te ontwikkelen sterk verhoogd is ten opzichte van dat van de autochtone bevolking . Ook is 
dit risico bij de tweede generatie nog hoger (relatief risico van 4,5) dan bij de eerste generatie 
(relatief risico van 2,7). In Nederland worden voornamelijk bij patiënten van Marokkaanse, 
Antilliaanse en Surinaamse komaf dergelijke verhoogde risico 's gevonden . Oorzaken worden 
gezocht in zaken als discriminatie, social defeat (het langdurig ervaren van stress doordat je je 
een buitenstaander voelt) en etnische dichtheid : hoe meer mensen in een wijk dezelfde cultu-
rele achtergrond delen, des te lager is het risico om schizofrenie te ontwikkelen . 
Bij incidentie- en prevalentieonderzoeken van depressieve stoornissen en angststoornissen 
zien we wereldwijd ofwel geen etnische verschillen ofwel dat depressieve stoornissen meer 
voorkomen bij westerse autochtonen dan bij andere bevolkingsgroepen (uit niet-westerse lan-
den, of bij migranten in westerse landen). Maar uitzonderingen op deze algemene bevindingen 
zijn er volop. In Nederland lopen onder meer patiënten van Turkse komaf een verhoogd risico 
om depressief te worden (oudere vrouwen van Turkse komaf hebben het hoogste risico) , alsook 
asielzoekers en vluchtelingen. Bij deze laatste groep is ook het risico op angststoornissen en de 
posttraumatische-stressstoornis verhoogd. 
De hoofdkritiek op dit soort epidemiologisch onderzoek is een vertekening die je de category fal-
lacy noemt: het universeel verklaren van binnen de wes-
terse cultuur voorkomende psychiatrische categorieën 
en deze projecteren op patiënten uit andere culturen 
waarbij de validiteit van dergelijke categorieën binnen 
die cultuur niet is vastgesteld. Je vindt wat je zoekt en 
het is bijvoorbeeld de vraag of de combinatie van psy-
chotische symptomen die je bij allochtone patiënten 
aantreft , klopt met het concept dat wij in het westen 
'schizofrenie ' noemen . 
Tot nu toe zijn zo'n tweehonderd cultuurgebonden 
psychiatrische stoornissen beschreven waarvan gesteld 

Voorbeelden van cultuurgebonden psychiatri-
sche stoornissen zijn koro in Zuidoost-Azië (de 
vrees dat je doodgaat doordat de penis bij de 
man en de tepels bij de vrouw in het lichaam 
verdwijnen), dhat in India (troebele urine door 
zaadverlies in de urine gepaard gaande met 
depressieve symptomen) of latah in Maleisië en 
Indonesië gekenmerkt door extreme schrikreac-
ties met oncontroleerbaar lachen, echolalie en 
echopraxie. 

, 
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wordt dat ze louter binnen bepaalde culturele contexten in een nauw omschreven geografische 
regio voorkomen en daarbuiten niet. In de DSM-5 is de term cultuurgebonden psychiatrische 
stoornissen verlaten omdat de term ten onrechte veronderstelt dat er ook niet-cultuurgebonden 
stoornissen zouden bestaan en je het exotiseren van bepaalde psychiatrische stoornissen wilt 
voorkomen . Men spreekt daarom liever van 'culturele concepten van psychisch onwel bevin-
den ' . 

3 Diagnostiek 

De allereerste vraag die opkomt bij de psychiatrische diagnostiek van allochtone patiënten, is de 
vraag of afwijkende gedachten, gevoelens en gedragingen geduid moeten worden als een psy-
chiatrische stoornis , of dat ze alleen maar afwijkend lijken maar in werkelijkheid behoren tot 
iemands normale cultuurpatroon . Zo kan bijvoorbeeld een extreme achterdocht voor de politie 
in bepaalde landen een gezond overlevingsmechanisme zijn en automutilatie bij Indiase hin-
doeïstische asceten een uiting zijn van opperste devotie . Als er daadwerkelijk sprake is van een 
psychiatrische stoornis , kan cultuur op de volgende manieren bijdragen aan de uittingsvormen 
daarvan . 
- Pathogenetische effecten van cultuur: cultuur als een oorzakelijke factor waarbij bepaalde 

culturele overtuigingen aanwezig moeten zijn wil er een psychiatrisch beeld kunnen ont-
staan . Zo kan de volksovertuiging in delen van Zui doost-Azië dat een man dood kan gaan als 
diens penis in de buik verdwijnt leiden tot koro-paniek; 

- Pathose lectieve effecten van cultuur : cultuur als een factor die het denk- en handelingsreper-
toire van een patiënt kan beïnvloeden. Zo is in Japan ikka-shinju (familiesuïcide) een cultureel 
gesanc tioneerde vorm van gedrag waarbij bijvoorbeeld een man met depressiesymptomen in 
financiële nood en uit schaamtegevoel samen met diens echtgenote besluit dat beiden zich 
suïcideren en homicide plegen op hun kinderen ; 

- Pathoplastische effecten van cultuur : cultuur kan de inhoud van specifieke symptomen 
sterk kleuren , of cultuur kan juist leiden tot het ont breken van voor westerlingen specifieke 
symptomen. De invloed van culturele thema 's op de inhoud van wanen en hallucinaties zijn 
bekende voorbeelden, maar ook kunnen bijvoorbee ld schuldwanen ontbreken bij depressieve 
patiënten afkomstig uit culturen waarin niet schuld maar schaamte belangrijk is . 

3. 1 Vragenlijsten en psychologische tests 

Cultural Formulation Interview (CFI) 
Goede observatie en heteroanamnese zijn vaak al een stap in de goede richting van goede cul-
tuursensitieve diagnostiek. Een belangrijk hulpmiddel om de voor de psychiatrische diagnos-
tiek relevante culture le context enigszins in kaart te brengen is de 'culturele formulering ' . Dit is 
een soort checklist van punten die de psychiater bij zijn onderzoek kan nalopen om de culturele 
context in kaart te brengen . De culturele formulering bestaat uit vijf onderdelen (zie kader 30 .2). 

Kader 30 .2 Hoofdonderwerpen van de culturele formulering in de DSM 
- Culturele identite it 
- Cult urele verk laringen van de ziekte van de pat iënt 
- Psychosociaal cu lt ureel mi lieu en niveau van funct io neren 
- Culture le elemente n in de arts-patië nt relat ie 
- Algehe le culturele inschat t ing 
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Figuur 30.1 Cultural Formulation Interview (CFI) 

Cultural Formulation Interview (CFI) 

Hoofd items 

culturele defintie 
van het probleem 

Aanvullende modules 

1 Verklarend model 

2 Niveau van functioneren 

culturele perceptie van de 
oorzaak , context en steun 
• oorzaken 

3 Sociaal netwerk 

• stressoren en steunbronnen 4 Psycho sociale str essoren 
• de rol van culturele identiteit 

culturele factoren 
betreffend e copin g en 
vroeger hulp zoekgedra g 
• coping 
• eerder hulpzoekged rag 
• barriè res 

culturele factoren 
betreffend e hu idi g 
hu lpzoekgedrag 
• voorkeuren 
• arts-pat iëntrelatie 

s Spirtualiteit , geloof en 
morele traditi es 

6 Culture le identiteit 

7 Coping en 
hulpz oekgedrag 

8 Art s-patiënt relat ie 

9 Kinderen en 
ado lescenten 

10 Oud ere vo lwassene n 

11 Immi grat ie en 
vluchte linge n 

12 1 nfo rme le zorgverleners 

Voor hulpverleners die niet dagelijks met allochtonen werken , is het vaak een hele opgave om 
geschikte vragen te bedenken bij alle (sub)onderwerpen . Daarom bestaat er ook een semi-
gestructureerde vragenlijst: het Cultural Formu lation Interview (CF1) (figuur 30.r). De psychi -
ater kan door het voorlezen van vragen op een eenvou dige wijze transculturele diagnostiek 
toepassen. 
Van dit Cultural Formulation Interview bestaan twee 
versies : een patiëntenversie , en een informantenversie 
bedoeld als heteroanamnese bij familieleden of ken-
nissen . Het Cultural Formu lation Interview bestaat uit 
een beperkt aantal hoofdvragen die afhankelijk van de 
problematiek aangevuld kunnen worden met vragen uit 
een of meerdere aanvullende modules (zie figuur 30.r). 

Het Cultural Formulation Interview is vertaald 
zowel het kerninterview alsook de aanvullende 
12 modules . Deze zijn te vinden via: www. 
psychiatrienet.nl en zoeken bij het deelgebied : 
transcultu rele psychiatr ie. 

Hierdoor is de psychiater flexibeler in het stellen van de juiste vragen en is de (hetero)anamnese 
veel meer op maat aan te passen. 
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Algemene vragenlijsten 
Vrijwel geen enkele klinimetrische vragenlijst is crosscultureel gevalideerd. Daardoor weten we 
niet of we bij allochtonen meten wat we menen te meten. En dan hebben we het nog alleen over 
lijsten waarin geïnventariseerd wordt wat iemands klachten zijn en hoe ernstig ze zijn. Psycho-
logische tests gaan nog een stap verder. Niet alleen worden afzonderlijke items gescoord maar 
ze worden ook geclusterd, genormeerd en geïnterpreteerd (zoals bij IQ-tests). 
Bijna alle psychologische tests worden gekleurd door de dominante westerse cultuur, waardoor 
deze tests beperkt toepasbaar zijn bij mensen van andere etnische komaf. Bij klinimetrische 
vragenlijsten, diagnostische interviews en psychologische tests zijn er nauwelijks pogingen 
ondernomen om deze tests cultuursensitief dan wel cultuurvrij te krijgen. De inhoud van elk 
item van het instrument dat gebruikt wordt , moet relevant zijn binnen de cultuur van de onder-
zochte bij wie het instrument wordt afgenomen (inhoudelijke equivalentie), de betekenis van 
elk item moet gelijk zijn binnen de cultuur vanwaaruit het instrument afkomstig is alsook 
de cultuur vanwaaruit de onderzochte afkomstig is (semantische equivalentie) , de manier van 
afnemen moet vergelijkbaar zijn in beide culturen (technische equivalentie) , de interpretatie 
van de uitkomstmaten moet gelijk blijven vergeleken met de norm binnen elke cultuur (crite-
riumequivalentie) en het instrument moet hetzelfde theoretische construct meten binnen elke 
cultuur (conceptuele equivalentie). Idealiter is een instrument pas cultuurvrij als aan de criteria 
voor alle vijf deze equivalenties is voldaan . Helaas bestaan er geen klinimetrische vragenlijsten , 
diagnostische interviews en psychologische tests die aan al deze vijf eisen voldoen. Dit betekent 
dat er een vertekening zal optreden die voor elk instrument groter of kleiner kan zijn. 

4 Taal en tolk 

Wat voor de chirurg het 
scalpel is, is voor de 
psych iater de taal . 

Gesproken taal is voor zowel diagnostiek als behandeling het belangrijkste 
instrument waarmee we werken. Dit betekent dat er veel extra aandacht 
nodig is voor het geval psychiater en patiënt dezelfde taal niet in hoge mate 
machtig zijn. Daar komt nog bij dat bij de psychiatrische diagnostiek twee 
aspecten anders zijn dan in de meeste andere medisch specialismen . Ten 

eerste vinden anamnese en onderzoek niet achter elkaar maar gelijktijdig plaat s: terwijl de pati-
ent zijn (inhoudelijke) verhaal vertelt, let de psychiater ook op formele taal- en denksymptomen , 
en het woordgebruik verraadt veel over de intelligentie van een patiënt. 
Ten tweede kunnen de (talige) functies waarmee een patiënt zijn verhaal moet overbrengen 
gestoord zijn . Dit heeft gevolgen voor de wijze van vertalen door een tolk. Een tolk moet vooraf 
hierop voorbereid worden , anders gaat er veel informatie verloren. Bij symptomen als afasie, 
palilalie , perseveraties , gedachtevlucht en incoherentie zal de tolk vrij snel aan de psychiater 
melden dat er vertaalproblemen zijn . Bij doorvragen kan veelal de aard van deze symptomen 
achterhaald worden . Maar bij subtielere symptomen als alogie, gedachtearmoede, concretisme, 
echolalie , tangentialiteit , stereotiep taalgebruik , circumlocutie , woordvindingssymptomen en 
wijdlopigheid (zie hoofdstuk 2) zal de tolk zijn best doen om het inhoudelijke verhaal van de 
patiënt op een zo consistent mogelijke manier aan de psychiater door te geven. Op die manier 
filtert de tolk met alle goede bedoelingen erg belangrijke symptomen weg. De tolk zal vooraf-
gaand aan het gesprek geïnstrueerd moeten worden dat niet alleen de inhoud van de commu-
nicatie moet worden overgebracht maar dat de vorm net zo belangrijk kan zijn. Als het gesprek 
met tolk en patiënt is afgelopen is het dan ook van belang dat de psychiater nog kort de tolk aan 
de tand voelt over zaken zoals woordkeus en eventuele formele taal- en denkstoornissen . 
Het moge duidelijk zijn dat in de psychiatrie het tolken door familieleden (vaak de kinderen 
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van patiënten) of kennissen veelal leidt tot diagnostische missers en matige therapieën. Gevoe-
lige thema's als suïcidaliteit, relatieperikelen of (seksueel) geweld worden vermeden door de 
patiënt. Er treedt voorts een verdere filtering op door de leek-vertaler waarbij ongepast woord-
gebruik wordt weggepoetst , en het ontdekken van subtiele formele taalstoornissen wordt nage-
noeg onmogelijk. Ook ligt een soort van kunstmatige 
parentificatie op de loer als kinderen (die veelal tweeta-
lig zijn) door de ouders worden ingezet als tolk. Louter 
voor korte, puur inhoudelijk bedoelde communicatie 
over niet-gevoelige thema's kan nog wel door leken ver-
taald worden. Maar voor goede diagnostiek en behande-
ling zijn professionele tolken onmisbaar. 

5 Behandeling 

5.1 Psychotherapie 

De Konink lij ke Nederlandsche Maatsc happi j 
tot bevordering der Geneeskunst {KNMG) 

heeft veldnormen voor het werken met to lken 
geformu leerd en zijn te vinden via 
twww. knmg .nl. 

Over het toepassen van in westerse landen ontwikkelde psychotherapieën bij allochtone pati-
enten is nog weinig bekend . Vaak zijn het crosscultureel geldende universele kenmerken van 
psychotherapieën variërend van hoop geven tot het vestigen van een goede vertrouwens - en 
werkrelatie die het grootste deel van het positieve effect van psychotherapie voor hun rekening 
nemen. Dergelijke aspecifieke kenmerken zijn van veel groter belang dan de specifieke (theore-
tische) achtergronden van diverse therapievormen. 
Soms worden bestaande vormen van psychotherapie aangepast met aanvullende cultuurspe-
cifieke concepten om eventuele tekortkomingen te compenseren. Zo wordt gepleit voor een 
communicatief-relativistische grondhouding van de psychiater om aan de allochtone patiënt 
'zorg op maat' te kunnen bieden (Kortmann , 2010). Een dergelijke grondhouding betekent dat 
de psychiater rolgedrag moet aannemen dat passend is bij de verwachtingen van de patiënt. 
De behandeling moet professioneel zijn: conform de (westerse) regelen der kunst, maar moet 
tegelijkertijd cultuursensitief aan de patiënt gepresenteerd worden wil de allochtone patiënt die 
behandeling ook accepteren. Deze grondhouding is niet alleen van belang voor psychotherapie 
maar ook voor andere behandelmethoden. Onderzoek laat zien dat westerse psychotherapie-
vormen goed kunnen werken bij een aantal stoornissen, zoals (cognitieve) gedragstherapie en 
interpersoonlijke therapie bij depressieve stoornissen en angststoornissen. 
Ook aan de cultuur van de patiënt aangepaste therapievormen blijken behoorlijk effectief te 
zijn . Zo zijn bepaalde culturele aanpassingen van exposure en cognitieve herstructurering bij 
cognitieve gedragstherapie succesvol toegepast bij de behandeling van Cambodjaanse vluchte-
lingen met een posttraumatische-stressstoornis . Deze aanpassingen zijn : het gebruik van meta-
foren en cultureel relevante voorbeelden bij de uitleg over de behandeling, het focussen op een 
interoceptieve exposure (Cambodjanen menen dat er een bepaald soort wind door hun slagaderen 
loopt die op bepaalde plaatsen in het lichaam somatische sensaties veroorzaakt waar ze angstig 
van worden) en het bespreken van cultuurspecifieke symptoominterpretaties en aandacht voor 
de manier waarop behandelprocedures van de cognitieve gedragstherapie (cGT) interacteert met 
cultuurspecifieke opvattingen . 

5.2 Medicamenteuze behandeling 
De meeste psychofarmaca zijn vrijwel uitsluitend getest bij westerse, blanke patiëntenpopula -
ties. Dit betekent dat kennis over werking, bijwerkingen, adviesdoseringen en interacties zijn 
gebaseerd op deze patiëntengro epen . Uit diverse interetnische vergelijkende onderzoeken is 
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inmiddels een toenemend aantal feiten bekend over psychofarmaca die hier kort samengevat 
worden . Er zijn interetnische verschillen in de farmacokinetiek en -dynamiek. Deels berus-
ten deze op interetnische verschillen in de plasma-eiwitbindingsprofielen. Als geneesmidde-

In 1927 werd voor het eerst duidelijk dat er 
interetnische verschillen zijn: het mydriaticum 
atropine (Belladona) bleek de pupillen van 
patiënten van Afrikaan se komaf veel m inder te 
verwijden dan bij blanken. 

len (door genetische factoren) minder goed binden 
aan deze transporteiwitten in het bloed , is vervolgens 
de vrije fractie van het geneesmiddel bij andere etni-
sche groepen vaak hoger dan bij blanke westerlingen . 
De vrije fractie is veelal de actieve vorm, en alleen de 
vrije fractie passeert de bloed-hersenbarrière, waardoor 
lagere doseringen wenselijk zijn. Als de dosering niet 

aangepast wordt , ontstaan er sneller bijwerkingen door deze hogere vrije fractie. 
Ook zijn er verschillen tussen etnische groepen als het gaat om de verdeling van psychofar-
maca in het lichaam . De meeste psychofarmaca zijn lipofiel en de vet-waterverdeling in het 
lichaam bepaalt daardoor het verdelingsvolume en daarmee ook de werking in het lichaam . 
Verschillen in lichaamsbouw (verhouding in hoeveelheid vet versus water) leiden daardoor tot 

Een prakti sche, snel en eenvoudig toegankel ijke 
databank ter ondersteunin g van psychiaters 
die psychofa rmaca voorschrij ven aan 
allochtone patiënten , is beschikbaar via www. 
eth nopsychoph armacology.com. 

verschillen in werking. Maar ook het metabolisme van 
geneesmiddelen speelt een zeer belangrijke rol. Veel 
tricyclische antidepressiva worden bijvoorbeeld gemeta-
boliseerd door CYr206. Van belang bij het bepalen van 
de juiste dosering is dan ook enig inzicht in of patiën-
ten normaal, traag , niet of erg snel metaboliseren . Per 
etnisch e groep kunnen de percentages van de snelheid 

waarmee patiënten metaboliseren , verschillen . Dit leidt tot hogere of lagere plasmaspiegels 
bij gelijke doseringen van psychofarmaca . Van belang is niet alleen cyr206 maar ook CYP2c19 
(bijvoorbeeld bij clomipramine en amitriptyline). In het algemeen is het in de Verenigde Staten 
vigerende adagium 'start low, go slow' een goede eerste leidraad. Immers , veel patiënten van 
niet-westerse komaf hebben een vertraagd metabolisme. Maar snelle metaboliseerders worden 
dan m et dit beleid ten onrechte te lang ond erbehandeld omdat ze veel hogere doseringen nodig 
hebben dan gebruikelijk. Alternatieven zijn dan frequentere en snellere bloedsp iegelbepalin-
gen en eventueel zelfs genotyperingen van cytochroom 206 en 2c19 . 

Patiënten van Aziatische komaf 
Aziatische patiënten hebben vaker een lagere dosering selectieve serotonineh eropnamerem -
mers (ssR1's) en tricyclische antidepressiva nodig dan blank en voor eenzelfde therapeutisch 
effect door een hogere gevoeligheid en een frequenter voorkomend vertraagd metabolisme. 
Dit leidt tot hogere plasmaspiegels bij gelijke orale doseringen . Voorts hebben Aziaten verge-
leken met blanken lagere effectieve lithiumplasmaspiegels nodig . Aparte vermelding verdient 
de stemmingsstabilisator carbamazepine. Bij patiënten uit bepaalde Aziatische landen is een 
genotypering nodig vanwege een sterk verhoogd risico op levens bedreigende bijwerkingen als 
het stevens-johnsonsyndroom (s1s) of toxische epidermale necrolyse (TEN). 
Bij antipsychotica moet je er vooral rekening mee houden dat bij vele patiëntengroepen uit Azi-
atische landen is aangetoond dat deze middelen lager gedoseerd dienen te worden aangezien 
ze anders te hoge bloedspiegels opleveren. Dit berust veelal op genetisch bepaalde verschillen 
in metabolisme . Naast genetische verschillen zijn ook facetten als rookgedrag en het dieet van 
invloed . Ook de metabolisering van veel benzodiazepinen is trager bij Aziatische populaties en 
dat betekent dat deze stoffen vaak lager gedoseerd moeten worden. 
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Patiënten van Afrikaanse komaf 
Patiënten van Afrikaanse komaf hebben vergeleken met blanken hogere plasmaspiegels van 
tricyclische anti depressiva bij eenze lfde dosering en eerder en vaker last van bijwerkingen . Dit 
geldt ook voor de mees te modernere antidepressiva zoals de ssR1's. Ook op farmacodynamisch 
vlak blijken belangrijke verschillen . 
Bij Afro-Amerikaanse patiënten in Noord-Amerika is de intracellulaire lithiums piegel hoger 
dan bij blanken bij eenzelfde plasmaspiegel. Dit resulteert onder andere in meer bijwerkingen . 
Ook is de kans op neurotoxiciteit bij eenzelfde plasmaspiegel bij deze patiënten hoger . 
Ook voor patiënten van Afrikaanse komaf geldt dat antipsychotica vaker lager gedoseerd moe-
ten worden als bij blanken door de grotere kans op een trager metabolisme. Maar een ander 
fenomeen is net zo belangrijk , en wel dat van de supersnelle metaboliseerders . Antipsychotica 
zoals haloperidol en risperidon , maar ook zuclopentixol worden door CYP206 gemetaboliseerd. 
Bij circa r% van de autochtone Nederlandse bevolkingsgroep komt het fenomeen van super-
snelle metabolisering voor. Van de autochtone Nederlanders breekt r op de roo middelen als 
haloperidol dus zo snel af dat bij normale doseringen (5 mg) nauwelijks een werkzame bloed-
spiegel ontstaat. Bekend is dat bij Spanjaarden de kans op supersnel metabolisme al 8 keer zo 
hoog is: 8 op de roo Spanjaarden breken haloperidol erg snel af. Het meest extreem ligt dat bij 
patiënten uit Somalië en Ethiopië . Bij deze patiënten is maar liefst r op de 3 een supersnelle 
metaboliseerder , waardoor normale doseringen antipsychotica nauw elijks tot niet effectief zijn . 
Deze patiënten dienen veel hogere doseringen te krijgen , of een ander middel dat via een ander 
enzymsysteem wordt gemetaboliseerd . 

6 Richtlijnen 

De huidige multidisciplinaire en monodi sciplinair e psychiatrisch e richtlijn en bevatten geen 
of summiere informatie over toepassing van de betreffend e richtlijnen bij allochton e patiën-
ten . Dit heeft ertoe geleid dat er inmiddels drie Nederlandstalige interculturele addenda op de 
bestaande richtlijnen zijn gepubliceerd. De eerste over angststoornissen , daarna volgde een 
addendum over depr essie en verscheen de derde over schizofrenie . Deze drie richtlijn en bevat-
ten informatie over prevalentiecijfers van deze aandoeningen , cultuursen sitievere diagnostiek , 
specifieke transculturele aspecten in de psychotherapeutische en farmacologische behandeling . 
Deze interculturele addenda bevatten ook alle drie tal van deelconclu sies met het niveau van 
bewijs alsook aanbevelingen voor zover er evidence-based materiaal aanwezig is die deze aan-
bevelingen rechtvaardigen. 
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Samenvatting 
- Mensen met werk hebben minder vaak psychiatrische stoornissen dan niet-werkende mensen, 

maar het werk maakt het vaak wel moeilijker voor hen om te verbergen dat ze een psychiatrische 
stoornis hebben. 

- Typisch werkgerelateerde psychiatrische aandoeningen op een toenemende schaal van ernst zijn: 
spanningsklachten, overspannenheid en burn-out, bestaande uit klachten zoals oververmoeid-
heid, onrust, hoofdpijn, moeite met concentreren, vergeetachtigheid , dysforie, prikkelbaarheid 
en verhoogde irritatie. Deze klachten ontstaan bij het uit balans raken van het evenwicht tussen 
belasting en belastbaarheid, kort samengevat: werkstress . 

- Het hebben van een psychiatrische aandoening leidt niet per se tot ziekteverzuim. Ziekteverzuim 
is een van de mogelijke reacties op het hebben afkrijgen van een aandoening en als zodanig een 
vorm van vermijdingsgedrag. 

- Bij verschillende factoren samenhangend met hoge taakeisen, onvoldoende regelmogelijkheden 
en onvoldoende sociale ondersteuning , kan het risico toenemen op zowel het ontstaan van de 
verschillende psychiatrische aandoeningen als op verzuim. 

- Hoewel de resultaten van de behandeling van psychiatrische stoornissen met cognitieve gedrags-
therapie en het terugdringen van het ziekteverzuim van werkende mensen bemoedigend te noe-
men zijn , moet in de aanpak van deze problemen niet alleen van het individu uitgegaan worden , 
ook moet er aandacht besteed worden aan de organisatie als geheel en de interactie tussen het 
individu en deze organisatie . 

Inleiding 

Mensen besteden een groot deel van hun leven aan werken . Werk is daarbij niet alleen een bron 
van inkomsten die bijdraagt aan ons levensonderhoud . Werk geeft ook zin en betekenis aan het 
leven. Door hun werk raken mensen met elkaar en met de realiteit verbonden. Dat is belangrijk 
voor het gevoel van zelfwaardering . Voor velen maakt dit werk tot een belangrijke levensinvul-
ling die bijdraagt aan hun psychische gezondheid. 
Maar werk kan deze gezondheid ook aantasten , wat kan leiden tot verminderde prestaties, ziek-
teverzuim of volledige uitval. Het vinden en behouden van een goed evenwicht tussen werk-
vaardigheden en werkbelasting is, mede door de verschuiving van fysieke naar mentale arbeid , 
een moderne uitdaging , die helaas lang niet altijd succesvol verloopt. Toch melden ook zieke 
mensen dat kunnen participeren in werk voor hen een van de belangrijkste aspecten is voor 
hun ervaren kwaliteit van leven. 
Mensen die werken , hebben over het algemeen ook een betere (psychische) gezondheid , en zijn 
gelukkiger en tevredener met hun leven. Langdurig niet-werken (door werkloosheid of ziekte-
verzuim) leidt dan ook vaak tot psychische problematiek of een verergering daarvan . 

Netherlands Menta l Health Survey and 
lnc idence Study {NEMESIS} is een groot, 
langer lopend epidemiologisch onderzoek 
naar psychiatrische stoornissen onder een 
representatie ve steekproef van de Nederland se 
bevolk ing (zie hoofdstuk 4). 

2 Psychiatrische stoornissen onder werkenden 

Binnen het NEMESIS-project (Netherlands Mental Health 
Survey and Incidence Study) is gekeken naar het voorko-
men van psychiatrische stoornissen onder werkenden , 
vooral bipolaire en depressieve stoornisen, angststoor-
nissen , middelgerelateerde stoornissen en gedrags-
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stoornissen . Psychosespectrumstoornissen en eetstoornissen komen onder werkenden toch al 
weinig voor. 
In dit onderzoek heeft 1 op de 6 werkenden (16,1%: tegen 18,0% van de totale bevolking) geme-
ten over een periode van 1 jaar een psychiatrische stoornis. Bij mannen komen de middelgere-
lateerde en gedragsstoornissen vaker voor, vooral de stoornis in alcoholgebruik (6,1%). Bij vrou-
wen gaat het vooral om de bipolaire en depressieve stoornissen en de angststoornissen, vooral 
de depressieve stoornis (5,6%) en de specifieke fobie (5,6%). Omrekenend naar de gehele wer-
kende bevolking van ruim 7,2 miljoen (4 miljoen mannen en 3,2 miljoen vrouwen; cijfers CBS, 

vierde kwartaal 2014) zou dat betekenen dat jaarlijks in Nederland 214.000 werkende vrouwen 
aan een bipolaire of depressieve stoornis lijden (meestal een depressieve stoornis) en 272.000 
werkende mannen aan een middelgerelateerde stoornis (meestal alcoholproblematiek). 
Gelet op het voorkomen van psychiatrische stoornissen zijn werkenden dus iets gezonder dan 
de algemene bevolking ; maar beide groepen zijn aanmerkelijk gezonder dan werkzoekenden 
en arbeidsongeschikte mensen: de jaarprevalentie van psychiatrische stoornissen is respectie-
velijk 16,1, 18,0 en 37,8%. Het verschil tussen deze groepen valt gedeeltelijk te verklaren door 
een proces van selectie: mensen met een slechtere gezondheid hebben meer moeite betaald 
werk te vinden en/of te behouden dan gezonde mensen. Daarnaast is bekend dat langdurige 
werkloosheid en arbeidsongeschiktheid , alsmede de daaruit voortvloeiende consequenties voor 
inkomen , sociale contacten , betekenisgeving en levensinvulling , stressoren zijn die op zich 
weer aanleiding kunnen zijn voor psychiatrische aandoeningen. 
Wat opvalt bij werkende mensen bij wie zich psychiatrische aandoeningen ontwikkelen zoals 
stoornissen in alcoholgebruik , angststoornissen en ook depressieve stoornissen , is dat de psy-
chiatrische symptomen dikwijls debuteren op het werk. Mensen functioneren binnen verschil-
lende rollen, zoals de partner- , gezins-, vrijetijds- en arbeidsrol. Vooral deze laatste rol stelt 
beduidend hogere eisen dan de andere rollen , zeker in beroepen waarin aanspraak wordt 
gemaakt op interpersoonlijke , cognitieve en cognitieve vaardigheden . De ernst van de sympto-
men hoeft dan niet eens zo groot te zijn om toch al het arbeidsfunctioneren aan te tasten. Vaak 
kan thuis en in de vrije tijd de schijn nog wel opgehouden worden. Maar in de werksituatie is 
het vaak moeilijk psychische moeilijkheden en een psychiatrische stoornis te maskeren. Op het 
werk om 13.00 uur al aan de alcoholische drank zitten , wordt als storender ervaren dan wanneer 
dat thuis in het weekend onder het mom van ontspanning gebeurt. Thuis het boodschappen 
doen aan de partner overlaten omdat je angstig bent om naar de winkel te gaan , is gemakkelij-
ker te verkopen of te regelen dan, wanneer het werk dat noodzakelijk maakt , het gaan om een 
boodschap steeds maar weer overlaten aan collega's . 
Bedrijfsartsen en verzekeringsgeneeskundigen , maar ook huisartsen, classificeren psychische 
klachten gerelateerd aan het werk vaak met de termen 'overspanning ', 'surmenage ' of 'burn-
out ' : classificaties die niet vermeld worden in de erkende psychiatrische classificatiesystemen . 
Dit hangt samen met de definities of omschrijvingen 
die deze professionals gebruiken voor bepaalde ziekte-
beelden . Het is aannemelijk dat er achter beelden als 
overspanning, surmenage of burn-out psychiatrische 
stoornissen schuilgaan zoals aanpassingsstoornissen , 
depressieve stoornissen, angststoornissen en de soma-
tisch-symptoomstoornis. \.. 

'I 

In de 2 0 16 aanpas s ing van de 1co -10 wordt burn-
out (Z73.o) als state of vital exhaustion , onder 
de noemer problemen gerelateerd aan het 
omgaan met de moeil ijkheden van het leven , 
wel genoemd . 
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3 Werkgerelateerde psychiatrische stoornissen 

Onder de werkgerelateerde psychiatrische stoornissen, ook wel stressgerelateerde stoornissen 
genoemd, worden de spanningsklachten , overspannenheid of surmenage, burn-out en lich-
tere vormen van depressiviteit verstaan. Bij deze werkgerelateerde beelden passende klachten 
zijn oververmoeidheid, moeite met concentreren, vergeetachtigheid, dysforie , prikkelbaarheid , 
onrust , hoofdpijn en verhoogde irritatie . Bij spanningsklachten, ook vaak werkstress genoemd , 
gaat het om een nog hanteerbaar klachtenbeeld waarbij er sprake is van een verstoring in het 
evenwicht tussen eisen die aan de werknemer worden gesteld en diens mogelijkheden om aan 
die eisen te kunnen voldoen. Het gaat daarbij om een tijdelijke ontregeling , zonder daadwerke-
lijke beperkingen in beroepsmatig of sociaal functioneren . 
Wanneer werkstress lang aanhoudt , kan deze overgaan in overspanning en uiteindelijk in burn-
out In deze laatste twee gevallen zijn de klachten minder goed hanteerbaar en gaan ze gepaard 
met beperkingen in beroepsmatig of sociaal functioneren . 
Overspannenheid (surmenage) onderscheidt zich van burn-out als een tijdelijker toestand met 
een redelijk gunstige prognose . Deze stoornis is in de DSM-5 terug te vinden als de aanpassings-
stoornis. De aanpassingsstoornis kenmerkt zich immers door een emotionele of gedragsmatige 
reactie op te identificeren stressoren , bijvoorbeeld stressoren op het werk, die in de regel niet 
langer dan zes maanden duurt. Reacties na een fusie of een reorganisatie met wijzigingen 
in werkomstandigheden en een plotselinge sterke toename van werkzaamheden, of op een 
arbeidsconflict , zijn zonder veel moeite onder deze categorie onder te brengen . De reactie moet 
volgen binnen drie maanden na blootstelling aan de stressoren om te voldoen aan de classifica-
tiecriteria van de DSM-5. De klachten zijn ernstiger dan in een dergelijke situatie te verwachten 
valt en er is sprake van een afname van het sociale en professionele functioneren. 
Burn-out onderscheidt zich vooral door een langere ontstaansgeschiedenis, een chronischer 
beloop , en een specifieke hoofdklacht van vermoeidheid , uitputting en gevoelens van machte-
loosheid , cynisme en demotivatie . De classficatie burn-out sluit binnen de DSM-systematiek het 
beste aan bij een lichte of matig ernstige somatisch-symptoomstoornis. Als ook de stemming 
gaat dalen , sombere gedachten toenemen, het gevoel van eigenwaarde aangetast raakt en ple-
zier en interesse verdwijnen , en als deze symptomen ook nog generaliseren over alle dagelijkse 
activiteiten , moet van een depressieve stoornis worden gesproken. Bij iets preciezere diagnos-
tiek is bij ongeveer de helft van de burn-outpatiënten een depressieve-stemmingsstoornis vast 
te stellen. 

4 Psychiatrische stoornissen en ziekteverzuim 

De effecten van psychiatrische stoornissen voor het arbeidsfunctioneren zijn , in oplopende gra-
datie, de volgende: 
- verminderd goed functioneren op het werk, maar geen verzuim (ook wel aangeduid als pre-

senteïsme); 
- in frequentie oplopend kortdurend verzuim (een tot enkele dagen); 
- langer durend verzuim (dagen tot weken); 
- definitief verzuim. 

r 
Er is bepaald geen sprake van een een-op-eenrelatie 
tussen het hebben van een psychiatrische stoornis en 
het functioneren of disfunctioneren op het werk. Niet 
iedereen met een ziekte verzuimt of wordt uiteindelijk 
arbeidsongeschikt . \. 

Verzuim is gedrag dat behalve door het hebben 
van klachten ook door andere, individuele en 
omgevingsfactoren wordt gestuurd . 
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De kern van veel psychische en psychosociale problematiek is dat de betrokkene een verlies 
van controle over diens omgeving ervaart. Een belangrijk risico op chronische problemen op 
het werk ligt daarom bij het niet hervinden van die controle op zowel de omgeving als het indi-
viduelere niveau. Verzuim kan in deze situatie opgevat worden als vermijdingsgedrag dat door 
meer factoren dan alleen ziekte wordt bepaald. Wanneer dit vermijdingsgedrag ontstaat, neemt 
de kans op arbeidsongeschiktheid aanzienlijk toe. 
Sinds er in Nederland voor het eerste ziektejaar geen uitkering meer bestaat op de grond van de 
Ziektewet , ontbreken goede registraties over het aandeel van de psychiatrische stoornissen in 
het kader van ziekteverzuim. Het Centraal Bureau voor de Statistiek rapporteert wel cijfers over 
het totale ziekteverzuim. Zo kwam in 2000 het ziekteverzuim van alle werknemers in Neder-
land nog uit op 5,5%, in 2005 bedroeg dit 4,1%, in 2oro 4,2% en in 2014 3,8%. Dit percentage in 
2014 is het laagst sinds 1996. Dit dalende verzuimpercentage houdt waarschijnlijk verband met 
veranderde wetgeving (vooral de Wet Poortwachter) , maar ook met een teruglopende economie 
en het feit dat je je als gevolg daarvan meer zorgen maakt om het behoud van je baan . 
In kleine bedrijven (minder dan ro werknemers) is het ziekteverzuim traditioneel lager (1,6% 
in 2014) dan in grote bedrijven (meer dan roo werknemers: 4,6% in 2014) . Ook verschilt het 
verzuimpercentage per bedrijfstak en neemt het toe met de leeftijd . Het laagste verzuim , 2,1% 
in 2014 , treffen we in de horeca. De horeca kent veel kleine bedrijven en heeft gemiddeld de 
jongste werknemers. In de industrie, het onderwijs , het openbaar bestuur en de zorg is het ver-
zuim relatief hoog (in 2014 tussen de 4 ,8 en de 4 ,9%) . Dit zijn ook typisch bedrijfstakken met 
veel grote instellingen en relatief veel oudere werknemers . 
In België zijn vergelijkbare verschillen waarneembaar , maar in tegenstelling tot Nederland is er 
sinds 2002 sprake van een gestage stijging van het ziekteverzuim . In 2002 bedroeg dit 3,6% , in 
2005 3,7% , in 2oro 4 ,5% en in 2014 5,1%. Deze stijging betreft vooral het langdurend verzuim 
(langer dan 1 maand ziek). Een mogelijke verklaring voor dit verschil tussen België en Neder-
land kan mogelijk gevonden worden in verschillen in wetgeving voor verzuimbeleid . 
Psychiatrische stoornissen zijn zowel in Nederland als in België al jaren de grootste afzonder-
lijke groep binnen de arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsuitkeringen. Zowel in het lopende 
bestand als in de instroom komt een derde van het totaal voor rekening van de categorie psy-
chiatrische stoornissen. Eind 2000 bedroeg het totaalaantal uitkeringsgerechtigden in het 
kader van een arbeidsongeschiktheidsuitkering in Nederland circa 942 .000 . Eind 2014 was dit 
gedaald tot circa 820 .000. Aan hen werd een bedrag van ongeveer ro ,9 miljard euro uitgekeerd; 
in 2000 was dit nog ro ,2 miljard. In 2014 was dit 2,0% , maar in 2000 2,8% van het netto nati-
onale inkomen. Met andere woorden : het heeft er alles van dat sinds de invoering van de Wet 
verbetering poortwachter per 1 april 2002 en de Wet inkomen en werk naar arbeidsvermogen 
(w1A) per 1 januari 2006 er in Nederland een duidelijke reductie is bereikt in ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid en de daarmee gepaard gaande kosten. 
In België steeg het aantal uitkeringsgerechtigden in het kader van de invaliditeitsuitkering tus-
sen 2000 en 2013 van 200.264 naar 320 .823- Daarme e waren bedragen van respectievelijk 1,8 
miljard en 4 ,2 miljard euro gemoeid ; o,8% en 1,4% van het netto nationale inkomen van België 
in beide jaren. (Bronnen : www.cbs.nl/statline , www.sdworx.be, www.riziv.be.) 
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5 Beïnvloedende factoren bij stoornissen en verzuim 

Om te komen tot preventie en goede behan deling, is het belangrijk te begrijpen welke facto-
ren het ontwikkelen van psychiatrische stoornissen op het werk in de han d werken en vervol-
gens welke factoren aanleiding zijn tot daadwerkelijk verzuim. Volgens de literatuur zou 40% 
van het ziekteverzuim en 44% van de arbeidsongeschiktheid in verband met een psychiatri-
sche stoornis direct gerelateerd zijn aan factoren op het werk. Daarbij zou het vooral gaan om 
arbeidsconflicten (24%) en werklastproblemen (17%). 
Aan deze werklastproblemen, die een indicator zijn voor werkstress, worden theoretisch drie 
belangrijke dimensies onderscheiden: 
- de taakeisen van het werk (tijdsdruk, werktempo en soms ook conflicterende taakeisen); 
- de regelmogelijkheden in het werk (autonomie en mogelijkheden vaardigheden te gebrui-

ken) ; 
- sociale ondersteuning van collega's en leidinggevende(n) . 
De regelmogelijkheden en de sociale ondersteuning worden hierbij verondersteld de negatieve 
invloed van hoge taakeisen te kunnen compenseren. Voor een onderbouwing van dit theoreti-
sche model is onderzocht welke aan het werk gebonden factoren samenhangen met een ver-
hoogde kans op psychiatrische stoornissen. De resultaten daarvan zijn te vinden in tabel 31.1. 
Niet in de tabel opgenomen is de bevinding dat het risico op een psychiatrische stoornis bij 
werknemers in loondienst vrijwel gelijk is aan dat voor zogenoemde 'eigen bazen '. Het werken 
in ploegendiensten, alsmede een dubbele belasting (het combineren van een betaalde baan met 
het hebben van jonge kinderen) dragen niet bij aan een hogere kans op psychiatrische stoor-
nissen . Factoren die van invloed zijn op langer durend verzuim , staan eveneens in tabel 31.1. 
Een slechte werksfeer, vaak te vertalen in interpersoonlijke conflicten en een gebrek aan sociale 
steun, en zowel geringe regelmogelijkheden als juist een teveel aan regelmogelijkheden, zijn de 
belangrijkste risicofactoren voor een langdurige uitval wegens psychische klachten. 

6 Integratie van stoornissen, verzuim en beïnvloedende factoren 

Verzuim beïnvloedende factoren zijn met psychische klachten en verzuim samen te voegen 
in een model dat de balans tussen belastbaarheid en belasting in combinatie met verzuim- en 

----------------~"' werkhervattingsdrempels kan beschrijven (figuur 3u ). 

\. 

'Werkdruk' en 'werkstress ' worden vaak 
door elkaar gebruikt . Grofweg kan gezegd 
worden dat werkdruk een kenmerk is van het 
werk: te veel werk moeten doen in te weinig 
tijd , met te weinig mensen en te weinig (of 
slecht werkende) hulpmiddelen . Werkstress 
is het gevolg van werkdruk en uit zich in 
gezondheidsklachten, zowel lichamelijk als 
psychisch. Behalve werkdruk zijn er ook andere 
werkgebonden oorzaken die tot werkstress 
kunnen leiden , onder andere agressie door 
klanten en traumatische ervaringen. 

Het belasting-belastbaarheidsconcept is een balansmo-
del dat het ontstaan van problemen toeschrijft aan een 
disbalans tussen enerzijds de eisen die de (werk)omge-
ving stelt (aangeduid met termen als 'belasting ', 'stres-
soren ' of 'werkdruk') en anderzijds de mogelijkheden 
van het individu om aan die eisen te voldoen (aangeduid 
met termen als 'belastbaarheid ', 'copingcapaciteit' of 
'verwerkingsvermogen'). Deze dis balans kan aanleiding 
geven tot psychische en fysieke gezondheidsklachten , 
waarbij stressklachten veelal een dominante en medi-
erende rol spelen. 



Hoofdstuk 31 Psychiatrie en arbeid 639 

Tabel 31.1 Factoren die samenhangen met een verhoogde kans op psychiatrische stoornissen 
en verzuim 

Gebied Factoren1' 

Persoonskenmerken 

Beroepen 

Bedrijfstak 

Kenmerken van de 

aanstelling 

Werkbeleving 

Werkgebonden 

stressbronnen 

Samenhang met verhoogde kans op Samenhang met verhoogde kans op 
psychiatrische stoornissen ziekteverzuim 

- Laag op leidingsniveau 

- Leeftijd boven 35 jaar 

- Alleenstaand (al dan niet met kinderen 

thuis) 

- Van het vrouwelijk geslacht zijn 

- Dienstverlenende beroepen , bijvoorbeeld: - Politiepersoneel (ziekteverzuim 9,4% in 

- Kinder- en bejaardenverzorgers 

- Horecapersoneel 

- Commerciële dienstverlening 

Mannen: 

- Parttime aanstelling 

- Tijdelijke aanstelling 

- 'Vrouwenberoep' 

Vrouwen: 

- Leidinggevend 

- Tijdelijke aan-

stelling 

- Relatiefkort in 

dienst zijn 

- Lage algehele werktevredenheid 

- Disbalans tussen de feitelijke werkzaam-

heden en de beleving van het eigen kun-

nen (potentie) 

- Gebrek aan plezier in werk 

- 1 nterferentie van werk en privé 

2000)* 

- Gezondheids- en welzijnszorg (ziektever-

zuim 7,8% in 2000)** 

- Werken in ploegendiensten 

Zeer geringe carrièremogelijkheden 

- Gebrek aan plezier in het werk 
- Slechte werksfeer 

- Op het werk geen eigen oplossingen mogen 
bedenken 

- Zware taakeisen - Arbeidsconfl icten (ook ongewenste 

- Beperkte autonomie en ontplooiingsmo- omgangsvormen zoals pesten, seksuele 

gelijkheden intimidatie en discriminatie) 

- Geringe sociale steun op het werk - Gebrek aan sociale steun 

- Onzekerheid over behoud van baan - Geringe regelmogelijkheden 

- Teveel aan regelmogelijkhe den 

Factoren waarvan bekend is uit onderzoek dat ze samenhangen met een verhoogde kans op psychiatrische 

stoornissen enerzijds en verzuim anderzijds 

*''' Percentages gelden voor Nederland 
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Figuur 31.1 Een geïntegreerd denkkader over ziekteverzuim 
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Arbeid, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden in een bedrijf 
zijn bepalend voor de toegang tot arbeid, maar ook voor het ontstaan of herstel van overbelas-
ting van werknemers. Belastbaarheid is niet uitsluitend een eigenschap van het individu (karak-
ter, ambities, gezondheid , kennis en ervaring). De copingstijl van een persoon, zoals probleem-
of taakgerichte coping (voor het veranderen van de bron van stress) of emotiegerichte coping 
(voor het hanteren van emoties, spanningen en gedachten die door stress worden opgeroepen), 
en vooral de effectiviteit daarvan, bepalen weliswaar iemands stressbestendigheid, maar deze 
wordt in belangrijke mate mede bepaald door steun vanuit de omgeving en de ruimte die de 
omgeving biedt. 
De disbalans op zich hoeft nog geen aanleiding te zijn voor verzuim. De disbalans wordt in 
beslissingsmodellen voor verzuim aangeduid met de term 'verzuimnoodzaak'. Dit laatste geeft 
alleen dan reden tot verzuim wanneer een bepaalde 'verzuimdrempel' wordt overschreden. Die 
wordt bepaald enerzijds door de 'verzuimgelegenheid ' en anderzijds door de 'verzuimbehoefte '. 
'Verzuimgelegenheid' verwijst daarbij naar formele (wettelijke) regelingen voor loondoorbe-
taling bij ziekte en voor controle op verzuim, verzuimcultuur en de (on)misbaarheid van het 
individu binnen de organisatie. Bij verzuimbehoefte gaat het om de subjectieve waardering van 
het werk: de arbeidssatisfactie of binding met het werk. 
De verzuimdrempel kan dus per individu verschillen, waarbij overigens niet alleen individuele, 
maar ook bedrijfs- en algemeen maatschappelijke factoren van belang zijn . Bij de beslissing 
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tot werkhervatting spelen soortgelijke overwegingen over formele regelingen (verzuimgele-
genheid) en arbeidssatisfactie (verzuimbehoefte) een rol. Echter, deze factoren kunnen in een 
andere verhouding tot elkaar en tot het verzuim zijn gaan staan dan bij de beslissing tot het 
oorspronkelijke ziekteverzuim het geval was. Zo kan de binding met de werkgever gedurende 
de verzuimperiode (verder) afgenomen zijn . Daarnaast speelt het proces van begeleiding, bij-
voorbeeld de sociaal-medische of specialistische begeleiding, wachtlijsten en re-integratiemoge-
lijkheden, in het bepalen van de hervattingsdrempel een belangrijke rol. 
Het belang van een derge lijk model is dat het een ordening biedt in de vele verzuim beïnvloe-
dende factoren die niet alleen op het niveau van het individu liggen , maar ook op bedrijfsniveau 
en maatschappelijk niveau. Daarbij geeft dit model tevens het belang aan van de noodzaak tot 
interventies op verschillende niveaus . Bij psychiatrische stoornissen in een arbeidssituatie vol-
staan niet enkel de interventies op het niveau van het individu, zoals de geëigende medicatie of 
vormen van psychologische behandelingen voor de betreffende stoornis . 
Resultaten van individuele psychologische behandelingen , in de vorm van cognitieve gedrags-
therapie , voor werknemers met een angststoornis , een depressieve stoornis of een burn-out 
zijn zowel wat betreft klachtreductie als werkhervatting goed te noemen . Uit cijfers van een 
follow-uponderzoek blijkt dat bij burn-out , depressie en angst een aanzienlijke en significante 
verbetering optreedt in het algehele klachtenniveau (zoals gemeten met de Symptom Checklist 
scL-90) , zowel aan het eind van de behandeling als bij follow-up (zie tabel 3r.2). Hierbij moet 
opgem erkt worden dat een totaalscore van n8 op de scL-90 (minimaal te behalen score 90) 
genormeerd naar de normale populatie zonder evidente stoornissen de gemiddeld e score is. 
Gunstige resultaten worden ook aangetroffen waar het de mate van werkhervatting betreft (zie 
tabel 3r.3). 

Tabel 31.2 Follow-uponderzoek naar effectiviteit protocollaire behandeling op klachtreductie 
(totaalscore SCL-90) 

Symptomen N Voormeting Nameting Follow-up 
gem. SD gem. SD gem. SD 

Burn-out 

Depress iesymptomen 

Ang stsym ptomen 

77 

4 1 

40 

165,3 

211,6 

176 ,1 

42 ,3 

49,7 

51,6 

118,6 

131,1 

117,1 

26,5 

28,9 

24 ,7 

116,0 

137,2 

119,2 

23,2 

34,5 

31,8 

Follow-up (8 tot 14 maan den) onde rzoek naar effectiviteit protocol laire beha nd e ling (gemid deld 16 sessies) op 

klac htreduc tie (SCL-90-totaa lscore) 

Bron: Verbraa k e.a., 2006 

Tabel 31.3 Follow-uponderzoek naar effectiviteit protocollaire behandeling op werkhervatting 

Symptomen N Voormeting Nameting Follow-up 

Burn-out 

Depr essi esympt o men 

Ang sts ymptomen 

(gemiddeld) (gemiddeld) (gemiddeld) 
77 29 % 

41 36% 

40 4 9% 

89 % 

88% 

97% 

Follow-u po nd e rzoek (8 to t 14 maan den) naar effect iviteit protoco llaire behand eling (gemidde ld 16 sessi e s) o p 

werk he rvatt ing (gemi dd eld percentage aan he t werk va n het dienstver ban d) 

Bron: Verb raak e.a., 2006 
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\. 

Het is niet goed mogelijk om een werkzame patiënt optimaal te behandelen zonder daarin zijn 
werk en het werksysteem mee te nemen : psychische symptomen zijn altijd arbeidsrelevant. 
Behandeling, waarbij herstel of minstens verbetering van psychische symptomen optreedt , 
ondersteunt de terugkeer naar het werk. Maar daarnaast is werk ook therapeutisch relevant. 
Als er (weer) sprake is van werk(hervatting), komt de patiënt daarbij veel situaties tegen die 
aanleiding kunnen geven tot het ondervinden van hinder van zijn psychische symptomen. Dat 
maakt het werk bij uitstek geschikt om datgene wat er in de behandeling geleerd wordt, nader 
uit te werken en te versterken . 
Werk ondersteunt de behandeling: werkhervatting is niet alleen een doel op zich, het is ook een 
middel om het therapeutische doel te behalen. (Gedeeltelijke) werkhervatting kan bijvoorbeeld 
structuur geven of zorgen dat deze behouden blijft ; zorgen voor afleiding ; een vorm zijn van 

Werken en/ of terugkeer naar werk hoort daarom 
expliciet deel uit te maken van de behandeling 
en begeleiding : volledig herstel van symptomen 
is niet noodzakelijk om weer te kunnen 
functioneren , zowel thuis als op het werk. Het 
(weer) gaan functioneren op het werk draagt 
bij aan de uitvoering van de behandel ing en het 
uiteindelijke herstel. 

activering; het opdoen van positieve ervaringen facili-
teren ; sociale contacten stimuleren; een vorm zijn van 
'graduele bloostelling' wanneer oorzaken van klachten 
in het werk gelegen zijn; en een setting bieden om irre-
ele cognities te laten toetsen. 
Bij het aanpakken van verzuim op grond van psychia-
trische stoornissen in de werksituatie gaat het om de 
vraag welke interventies er naast de behandeling van de 
psychiatrische stoornis nodig zijn om te voorkomen dat 
iemand met psychische symptomen langer dan nodig 

verzuimt , of terugvalt in verzuim. In het kader van herstel en opheffen van verzuim moet er 
dus eveneens aandacht zijn voor maatregelen op het niveau van het raakvlak van het individu 
met de organisatie. Daarbij valt te denken aan sociale-vaardigheidstrainingen , coaching , func-
tioneringsgesprekken en werkoverleggen. Het gaat om interventies voor het samenspel tussen 
de werknemer en de werksituatie . 
Onlangs is een longitudinaal onderzoek gedaan naar de effecten van een aanvullende interven-
tie voor het samenspel tussen werknemer en de arbeidssituatie bij verzuimende werknemers 
met lichte psychische symptomen (zoals overspannenheid , burn-out , aanpassingsstoornissen , 
lichte tot matige somatisch-symptoomstoornissen , de depressieve stoornis en angststoornis-
sen). Hieruit bleek dat cognitieve gedragstherapie met aanvullende interventie (werkgerichte 
CGT) effectiever was wat betreft werkhervatting dan enkel de reguliere therapie (CGT). 

Binnen de werkgerichte CGT besteden de behandelaars naast de psychische symptomen al vroeg 
in de behandeling tevens aandacht aan werkproblemen en gebruiken ze het werk als een con-
text waarbinnen de patiënt zijn psychische gezondheid (verder) kan verbeteren . Bijvoorbeeld: 
behandelaars leggen consequent uit hoe werk structuur , maar ook een versteviging van de zelf-
waardering biedt: kenmerken die op hun beurt gunstig zijn voor herstel van klachten . Maar 
de behandelaars helpen de patiënt ook met het opstellen van een gedetailleerd en geleidelijk 
werkhervattingsplan, met daarin aandacht voor specifieke taken en activiteiten van de patiënt 
gedurende de werkhervatting . Mensen die met deze werkgerichte CGT werden behandeld , waren 
ongeveer 65 dagen eerder volledig aan het werk. De eerste toename in het aantal gewerkte uren 
na de eerste therapiesessie vond ook eerder plaats bij de werkgerichte CGT (12 dagen eerder). De 
klachten namen bij beide behandelvormen even snel af. 
Door het verhogen van de weerstand van de werknemer voor problemen op het werk, neemt 
diens kwetsbaarheid af. Ook maatregelen op het niveau van de organisatie , waarbij het niet 
meer zozeer om de individuele werknemer gaat maar om alle werknemers tezamen , kunnen 
daarbij van belang zijn . Daarbij kan gedacht worden aan maatregelen als verbetering van de 
arbeidsinhoud , bedrijfsfitness , teambuilding , risico-inventarisatie , risico-evaluatie en waar 
nodig outplacement. 
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Samenvatting 
- Verstandelijke beperking wordt gedefinieerd aan de hand van een intelligentiemeting in combina-

tie met een inschatting van het adaptieve functioneren. 
- Binnen de verstandelijk beperkte populatie is er een twee- tot viermaal hogere prevalentie van 

psychiatrische stoornissen dan in de algemene populatie . 
- Voor zowel diagnostiek als behandeling van psychiatrische stoornissen bij verstandelijk beperkte 

patiënten is een multidisciplinaire benadering aan te bevelen. 
- Het is belangrijk in de eerste plaats somatische oorzaken uit te sluiten bij gedragsproblemen, in 

het bijzonder bij matig tot ernstig verstandelijk beperkte patiënten . 
- Hoe lager het IQ, hoe minder toepasbaar sommige standaardcriteria voor psychiatrische stoor-

nissen zijn. Het gebruik van 'gedragsequivalenten' helpt om tot een uiteindelijke psychiatrische 
classificatie te komen. 

- Goede kennis van gedragsfenotypen bij genetische afwijkingen draagt bij tot het beter begrijpen 
van gedragspatronen van deze patiënten in bepaalde omstandigheden, en ruimer: tot het ontrafe-
len van de genetica van psychiatrische stoornissen. Daarnaast zijn gerichte opsporing en behan-
deling van geassocieerde somatische aandoeningen mogelijk , alsook genetische counseling en 
prenatale preventie. 

- Zowel op vlak van psychofarmacologische als van psychotherapeutische behandeling is te weinig 
kwaliteitsvol wetenschappelijk onderzoek voorhanden om uitspraken over doeltreffendheid te 
kunnen doen . 

- Psychofarmacologische behandeling moet gebeuren in functie van de psychiatrische stoornis. 
Wegens een hogere gevoeligheid voor bijwerkingen wordt uitgegaan van het adagium 'start low, 
go slow'. 

- In tegenstelling tot vroeger worden psychotherapeutische interventies tegenwoordig wel zinvol 
geacht , mits ze afgestemd zijn op de vaardigheden van de patiënt. 

Verstandelijke beperking 

1.1 Inleiding 
De terminologie voor het niveau van intelligentie werd in de loop der tijden drastisch gewijzigd. 
Begrippen als 'debiel ', 'imbeciel' en 'idioot' werden vervangen door minder stigmatiserende 
termen als 'zwakzinnigheid ', 'mentale retardatie' en 'verstandelijke handicap ' . Tegenwoordig is 
in het Nederlands de term 'verstandelijke beperking ' algemeen gangbaar . In de internationale 
literatuur worden intellectual disability, intellectual developmental disorder of learning disabilities 
gebruikt. 
De verstandelijke beperking wordt gekenmerkt door deficiënties in algemene psychische func-
ties als redeneren, problemen oplossen, plannen , abstract denken , oordeelsvermogen , schools 
leren, en leren door ervaringen . Deze veroorzaken stoornissen in het aanpassingsvermogen. 
Het verstandelijk functioneren wordt uitgedrukt in een intelligentiequotiënt (rQ). De term 
quotiënt verwijst naar de oorspronkelijke berekeningswijze , waarbij de verstandelijke leeftijd 
gedeeld wordt door de chronologische leeftijd en vermenigvuldigd met roo. Wanneer de ver-
standelijke en de chronologische leeftijd gelijk zijn , bedraagt het quotiënt precies roo , wat als 
gemiddeld gedefinieerd wordt. Intelligentie kent een normale verdeling binnen de populatie. 
Van de bevolking scoort 3% op een intelligentietest lager dan 70 . Dit wordt als een verstande-
lijke beperking omschreven. Ongeveer 13% scoort tussen 71 en 85, zwakbegaafdheid genoemd . 
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1.2 Classificatie 
De DSM-5-definitie van verstand elijke beperking spreekt van deficiënties op twee domeinen: 
- de intellectuele functies (criterium A): bepaald door gestan daardiseerde IQ-test en aangevuld 

me t een klinische beoorde ling van het redeneervermogen in het dagelijks leven; 
- he t adaptieve functioneren (criterium B): beoordeeld door klinisch onderzoek en met indivi-

dueel afgenomen valide en betrouw bare meetinstrumenten. 
Deze deficiënties zijn vanaf de kindertij d of adolescentie aanwezig (criterium c). Aan deze drie 
criteria moet worden voldaan voor een classificatie van verstandelijke beperking. 
Het adaptieve functioneren oftewel dagelijkse aanpassingsvermogen omvat adaptief redeneren 
in drie domeinen, namelijk conceptueel (schoolse vaardigheden), sociaal (sociale vaardighe -
den) en praktisch (zelfredzaamhei d). Door de deficiëntie in het adaptieve functioneren is het 
onmogelijk om persoonlijke zelfstandigheid en sociale verantwoordelijkheid te ontwikkelen en 
is blijvende ondersteuning noodzakelijk. 
Het niveau van de ernst van de verstandelijke beperking wordt niet bepaald door de IQ-score, 
maar door het niveau van adaptief functioneren , wat een beter beeld geeft van de ondersteu-
ningsbehoefte van een patiënt. Hierin wordt een onderverdeling gemaakt in vier categorieën: 
licht , matig , ernstig , zeer ernstig . 

1.3 Diagnostiek 

Intellectuele functies 
Gestandaardiseerde intelligentietests geven een indruk van het IQ. De meest gebruikte tests zijn 
een Wechsler Intelligence Scale for Children (wrsc-m) of een Wechsler Adult lntelligence Scale 
(wA1s-1v). Intelligentiemetingen bevatten steeds meerdere , maar niet alle domeinen van verstan-
delijk functioneren . Er zijn subtests die verbale (talige) intelligentietests, andere subtests geven 
een indruk van performale (niet-talige) intelligentie . Je moet je bewust zijn van het feit dat een 
meting een momentopname betreft en beïnvloed kan worden door bijvoorbeeld slaaptekort , 
ziekte , eerdere testervaring of suboptimale testomstandigheden. Om deze reden is aanvullend 
een klinische beoordeling van de verstandelijke mogelijkheden in het dagelijks leven belangrijk. 

Adaptief functioneren 
Voor het beoordelen van het adaptieve functioneren kan gebruikgemaakt worden van schalen , 
zoals de Sociale Redzaamheidsschaal (sRz) of de Vineland- z, de Nederlandse vertaling van de 
Vineland Adaptive Behavior Scales (vABs), aangevuld met een klinische beoordeling. 
Een volwassene met een licht verstandelijk beperkt IQ kan sociaal-emotioneel op een nog lager 
ontwikkelingsniveau functioneren . Een adolescent met relatief sterk ontwikkelde talige moge-
lijkheden kan veel beperktere probleemoplossende 
vaardigheden hebben. Op basis van de sterk ontwik-
kelde vaardigheden is het risico op overschatting en 
overvraging op andere ontwikkelingsterreinen zeer 
reëel. Zowel over- als ondervraging kan resulteren in 
gedragsproblemen . 

Het is belangrijk om bij de klin ische beoordel ing 
bedacht te zijn op eventuele discrepanties 
binnen intellectuele funct ies en adapt ief 
funct ioneren. 
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1.4 Etiopathogenese 
De oorzaken van verstandelijke beperking kunnen worden opgedeeld in prenatale, perinatale 
en postnatale factoren. 
- Prenataal 

- genetische afwijkingen en stofwisselingsziekten; 
- tera togene factoren zoals intoxicaties , infecties en voedingstekorten bij moeder, placentaire 

disfunctie , straling. 
- Perinataal: prematuriteit; hypoxie; intracraniële bloeding. 
- Postnataal: 

- trauma capitis, infecties en tumoren van het centrale zenuwstelsel ; 
- omgevingsinvloeden: verwaarlozing , mishandeling , ondervoeding , intoxicaties . 

2 Psychiatrische stoornissen bij verstandelijke beperking 

2.1 Inleiding 
Lang werd gedacht dat psychiatrische stoornissen in deze populatie niet voorkwamen. Nage-
noeg elk gedragsprobleem werd geïnterpreteerd als opvoedingsprobleem en louter orthopeda-
gogisch of psychologisch benaderd . Tegenwoordig is men zich ervan bewust dat ook personen 
met een verstandelijke beperking kunnen lijden aan psychiatrische stoornissen. Sterker nog: de 
prevalentie van psychiatrische stoornissen binnen de verstandelijk beperkte populatie is twee-
tot viermaal hoger dan in de algemene populatie. Omwille van de complexiteit is , voor zowel 
diagnostiek als behandeling van psychiatrische stoornissen bij verstandelijke beperking , een 
multidisciplinaire benadering aan te bevelen. 

2.2 Risicofactoren 
Op erfelijk vlak is bekend dat bepaalde genetische syndromen geassocieerd worden met spe-
cifieke psychiatrische stoornissen . Predisponerende factoren zijn ernst van de verstandelijke 
beperking, gelimiteerd adaptief functioneren, geringe verbale mogelijkheden , zwakke sociale 
vaardigheden, bijkomende beperkingen (zintuiglijk , motorisch , epilepsie), en het verlangen 
erbij te horen (hoger risico op middelengebruik) . Op vlak van luxerende factoren lijken onder-
en overstimulatie , ingrijpende levensgebeurtenissen en problemen op het gebied van wonen , 
werken, vrije tijd , relaties en financiën een rol te spelen . 

2.3 Classificatie 
De psychiatrische classificatiesystemen zijn goed toepasbaar bij patiënten met een lichte ver-
standelijke beperking , maar botsen op grenzen voor ernstiger vormen . Immers, hoe lager het 
ontwikkelingsniveau, hoe beperkter de mogelijkheden om abstracte concepten als gevoelens 
en ervaringen (zoals stemming, schuld , waardeloosheid) te begrijpen, herkennen en verwoor-
den. Om toch tot een psychiatrische classificatie te komen, worden in de Diagnostic Manual , 
Intellectual Disability (DM-ID) minder toepasbare psychiatrische classificatiecriteria vertaald 
naar gedragsequivalenten . Voorbeelden zijn een vlakke gelaatsuitdrukking in plaats van een 
sombere stemming , en toegenomen en snel vocaliseren of schreeuwen in plaats van logorroe 
bij patiënten met beperkte taal- of spraakvaardigheden . 
Elk individu met een verstandelijke beperking kan gedrag vertonen van een jonger kind en dit 
kan aanhouden gedurende het hele leven. Symptoomgedrag moet steeds geëvalueerd worden 
in het kader van de ontwikkelingsachterstand. 
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Veelvoorkomen de stoornissen zijn onder meer het hele scala van psychoses pectrums toornis-
sen, bipolaire en depressieve stoornissen, angs tstoornissen en de posttraumatische-s tresss toor-
nis (rTss). Comorbi de neuro biologische ontwikkelingsstoornissen zoals de aan dachts deficiën-
tie-/hy peractiviteitsstoornis (ADHD) en de autismes pectrumstoornis worden frequen t vastge-
steld. Ook persoonlijkheidsstoornissen kunnen comor bide aan de verstandelijke beperking 
voorkomen . 

2.4 Diagnostiek 
Veelvoorkomen de aanmeldingsre denen zijn gedragsproblemen , agitatie en (auto)agressie en 
stemmingswisselingen. Deze kunnen veroorzaakt worden door onder meer omgevingsfacto-
ren, geringe impulscontrole, gezondheidsproblemen, interpersoonlijke problemen en psychia-
trische stoornissen . 
Een gedegen dossieronderzoek van de beschikbare verslaglegging vormt de basis van het 
onderzoek , omdat er vaak een voorgeschiedenis is van langdurige en wisselen de zorgverlening. 
Patiënten met een verstan delijke beperking zijn min der goed in staat hun fysieke klachten te 
verwoorden . Zeker bij matige en (zeer) ernstige verstandelijke beperking is daarom een soma -
tisch klinisch onderzoek (algemeen, neurologisch , klinisch genetisch) onontbeerlijk , aangevuld 
met technische onderzoeken op indicatie (zoals bloedonderzoek, eeg, beeldvorming , genetisch 
onderzoek). Gezondheids problemen als epilepsie, pijn, reflux, obstipatie , diabetes , infecties , 
cariës , schildklierdisfunctie en slaapapneu veroorzaken vaak gedragsproblemen. Het is belang-
rijk dat je bedacht bent op medicatie bijwerkingen en -interacties. Bij het opnemen van de anam-
nese moet je eenvoudige woorden in korte zinnen gebruiken , één open vraag per keer stellen , 
voldoende antwoordtijd geven , en nagaan of de vragen duidelijk zijn. Uit sociaal wenselijkheid 
of om verdere vragen te vermijden , antwoordt de patiënt namelijk vaak bevestigend. 
Onmisbaar is een goede heteroanamnese bij verzorgers over de aard , de frequentie en de duur 
van de klachten , potentiële stressoren , zoals routineveranderingen en verlieservaringen, en de 
uitwerking van de klachten op de patiënt en de omgeving. Observaties in de verschillende leef-
milieus van probleemgedrag, en van oorzaken en gevolgen, dragen bij tot een functieanalyse. 
Bij de ontwikkelingsanamnese verdienen zwangerschap , geboorte , (vroege) ontwikkeling , 
levensgebeurtenissen, schoolloopbaan , hulpverleningsvoorgeschiedenis, eerdere testresul-
taten , medische en psychiatrische , alsook medicatievoorgeschiedenis , speciale aandacht. Bij 
de systeemtaxatie gaat aandacht uit naar sociale en omgevingsfactoren , gezinsdynamieken en 
-interacties , gezinsgeschiedenis , eventuele voogdij. Het is belangrijk om naast de beperkingen 
oog te hebben voor sterke vaardigheden , geliefkoosde activiteiten en motivatie, want die bieden 
aanknopingspunten voor de behandeling. Daarnaast bestaan verscheidene diagnostische inter-
views en screeningsvragenlijst en voor de doelgroep met een verstandelijke beperking . 

3 Enkele gedragsfenotypen bij genetische syndromen gepaard gaand met 
verstandelijke beperking 

Onderzoek in de moleculaire genetica heeft honderden genetische syndromen aan het licht 
gebracht die leiden tot een verstandelijke beperking. Een aantal syndromen toont karakteris-
tieke gedragseigenschappen , gedragsfenotypen genoemd . Het is gebleken dat bij individuen 
met een bepaald genetisch syndroom bepaalde psychiatrische stoornissen vaak voorkomen . 
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Figuur 32.1 Thomas , 22q11.2-deletiesyndroom 

Bron: Stichting Steun 22Qn 

3.1 Het 22q11.2-deletiesyndroom 
Het 22qn.2-deletiesyndroom (22qrrns) is gekenmerkt door een deletie op de lange arm van 
chromosoom 22 en komt voor bij r/2.000 tot r/4.000 levende geboorten. Hypoparathyreoïdie 

r-----------------" en hypocalciëmie komen geregeld voor. 

\. 

Dit syndroom werd vroeger ook wel het syn-
droom van DiGeorge of velocardiofaciaal syn-
droom (vcFs) genoemd vanwege afwijkingen 
aan het verhemelte (velum) , cardiale anoma-
lieën en faciale dysmorfieën. 

,) 

De meerderheid van de patiënten is zwakbegaafd, onge-
veer een derde heeft een lichte tot matige verstandelijke 
beperking. Zeer frequent zijn er comorbide psychiatri-
sche stoornissen, zoals ADHD, autisme, angststoornissen 
(vooral sociale fobie en gegeneraliseerde-angststoornis) 
en stemmingsstoornissen. Het 22qrrns is een geneti-

sche conditie met een van de hoogste risico's (factor 20-25) op het ontwikkelen van psycho-
sespectrumstoornissen inclusief schizofrenie. De kennis van het gen voor catechol-O-methyl-
transferase (coMT), een enzym dat dopamine afbreekt, op chromosoom 22 en de wetenschap 
dat een verstoorde dopaminehuishouding een belangrijke rol speelt bij diverse psychiatrische 
beelden , hebben 22qrrns de afgelopen jaren tot een uiterst interessant en belangrijk onderzoek-
sterrein binnen psychiatrie en genetica gemaakt. 
Systematische screening en opvolging van aandachtsproblemen, sociale vaardigheden, angst en 
stemming worden geadviseerd , met bijzondere aandacht voor (prodromale) psychotische symp-
tomen. Een goede somatische follow-up (onder andere cardiaal, en van de hypoparathyreoïdie 
en hypocalciëmie) is belangrijk, zeker bij behandeling met psychofarmaca. 

3.2 Downsyndroom 
Het downsyndroom is het meest voorkomende genetische syndroom geassocieerd met een ver-
standelijke beperking (r op r.ooo geboorten). Het ontstaat door een derde (partiële of totale) 
kopie van chromosoom 21 en wordt gekarakteriseerd door een aantal dysmorfieën zoals een 
rond gezicht, een kleine neus, mongoloïde oogstand met epicanthus, microcefalie , korte 
gedrongen nek, afwijkend handlijnenpatroon, hypotonie en hypermobiliteit. 
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Figuur 32 .2 Caroline, downsyndroom 

Fotografie : Ine van den Broek 

Bij deze mensen worden betrekkelijk vaak congenitale hartafwijkingen , cataract, epilepsie , leu-
kemie en schildklierafwijkingen gevonden. Ook komt de ziekte van Alzheimer opvallend vaak 
voor. De intelligentie varieert sterk, gaande van ernstige verstandelijke beperking tot zwakbe-
gaafdheid. 
Mensen met downsyndroom hebben spraaktaalontwikkelingsproblemen (articulatie , gramma-
tica, expressie). Ze zijn doorgaans sociaalgericht en welwillend . Er is een verhoogde prevalentie 
van depressieve stoornissen, angststoornissen, de obsessieve-compulsieve stoornis (ocs), ADHD 

en de autismespectrumstoornis. 

3.3 Fragiele-X-syndroom 
Het fragiele-X-syndroom is een X-gebonden dominante aandoening , die voorkomt bij r op 
4.000 mannen en ontstaat door een fragiel gedeelte op de lange arm van het X-chromosoom. 
Bij vrouwelijke dragers is er verminderde penetrantie en zijn symptomen afwezig of lichter : 
verlegenheid, sociale angst, lichte leerproblemen bij een normale intelligentie of verstandelijke 
beperking komt voor bij r op 4 vrouwelijke dragers. 
De mannen met dit syndroom zijn dikwijls fors gebouwd, hebben een lang gezicht , vooruit-
stekende kaak, grote , laag ingeplante oren en grote testikels . Het ontwikkelingsniveau varieert 
van lichte tot ernstige verstandelijke beperking . Vooral executieve functies zijn onderontwik-
keld. Er kan sprake zijn van angst , stemmingsinstabiliteit, hyperactiviteit , agressief gedrag en 
autistische kenmerken , zoals flapperen met handen , vermijden van oogcontact , handbijten en 
gestoorde sociale interactie. 
Er is betrekkelijk vaak comorbiditeit met de autismespectrumstoornis , ADHD , depressieve stoor-
nissen , angst- en paniekstoornissen en een bipolaire stoornis van het rapid-cyclingtype. 
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Figuur 32.3 Stefan, fragiele-X-syndroom 

Fotografie: 1 ne van den Broek 

Figuur 32.4 Patrick, williamssyndroom 

Fotografie: Ine van den Broek 
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3.4 Williamssyndroom 
Het williamssyndroom komt in zijn typische vorm voor bij 1 op 20.000 geboorten en wordt 
veroorzaakt door een microdeletie op chromosoom 7. Deze patiënten hebben karakteristieke 
gelaatskenmerken (kleine wipneus, grote mond , bolle wangen, perior bitaal oedeem en epi-
canthus) en frequent cardiovascu laire malformaties (supravalvu laire aortastenose of arteria 
renalis stenose, leidend tot arterië le hypertensie ). Hypercalciëmie veroorzaakt vaak nierstenen . 
Daarom vraagt dit syndroom cardiologische en nefrologische opvolging. In verhou ding tot hun 
achterstand in performale vaardigheden (meestal op niveau van matige tot lichte beperking) 
hebben ze een relatief goed ontwikkeld spraaktaalvermogen. Deze mensen zijn doorgaans 
vriendelijk en extravert. Angsten, emotionele instabiliteit, hyperactiviteit en slaapstoornissen 
komen frequent voor. 

3.5 Prader-willisyndroom 
Het prader-willisyndroom komt bij 1 op 22.000 geboorten voor. Bij 70% wordt het syndroom 
veroorzaakt door een deletie op de lange arm van chromosoom 15 van paternale oorsprong 
(delrws, delr5qn-13) , terwijl bij 25% sprake is van een maternale uniparentale disomie van chro-
mosoom 15 (mur o). De restgroep betreft ongebalanceerde translocaties of inprentingsdefecten . 
Klinische kenmerken zijn neonatale hypotonie en voedingsproblemen, hyperfagie op latere 
leeftijd leidend tot morbide obesitas , kleine handen en voeten en hypogonadisme. De intelli-
gentie varieert van een matige verstandelijke beperking tot een randnormale intelligentie . 
Kenmerkend gedrag zijn onder meer skin -picking en forse woedebui en . Op psychiatrisch vlak 

Figuur 32.5 Marijn, prader-willisyndroom 

Fotog rafie: Ine van den Broek 
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zijn psychosespectrumstoornissen te noemen (grotere gevoeligheid bij m uro), naast obses-
sief-compulsieve symptomen, bipolaire- en depressieve stoornissen en autisme . 

3.6 Verwijzing naar een klinisch geneticus 
Verstandelijke beperking is een indicatie voor verwijzing naar een klinisch geneticus . Het aan-
tonen van een genetische oorzaak kan voor patiënt en familie verhelderend zijn en niet zelden 
worden schuldgevoelens bij naasten hierdoor sterk gereduceerd . Het biedt daarnaast moge-
lijkheid tot gerichte (zowel somatische als psychiatrische) screening en opvolging van aan de 
genetische afwijking geassocieerde problemen . Om het herhalingsrisico te beperken , kan gene-
tische counseling en prenatale diagnostiek geboden worden in families met een kinderwens . 
Een betere kennis van psychiatrische fenotypen en gedragsfenotypen heeft een wetenschap -
pelijke relevantie, daar het bijdraagt tot het opsporen van kandidaatgenen voor psychiatrische 
aandoeningen . 

4 Behandeling van psychiatrische stoornissen bij verstandelijke beperking 

In de eerste plaats is het behandelen van somatische aandoeningen , alsook het aanpassen van 
de medicatie in geval van bijwerkingen van belang. Bij een aangetoonde genetische afwijking is 
secundaire preventie van aan het syndroom geassocieerde somatische aandoeningen mogelijk. 
Psycho-educatie gericht op de omgeving en zo mogelijk gericht op de patiënt , omvat onder 
meer de verstandelijke beperking , de psychiatrische stoornis , de interactie tussen gedrag en 
omgeving, en de aard van de behandeling . Niet zelden moeten verwachtingen van de patiënt en 
diens omgeving worden bijgesteld en op de mogelijkheden worden afgestemd . Enerzijds komt 
het erop aan te stimuleren waar groeimogelijkheden zijn, namelijk het adaptieve functioneren 
verhogen . Dit kan bijvoorbeeld door het oefenen van activiteiten van het dagelijks leven en het 
aanleren van sociale vaardigheden. Anderzijds is het zaak te ondersteunen waar beperkingen 
zijn en dit op alle levensdomeinen , zoals wonen, onderwijs , werk en dagbesteding . Het gebruik 
van eenvoudige taal in korte zinnen , het opsplitsen van opdrachten in meerdere delen , het 
visueel ondersteunen van taal en het bieden van structuur en regelmaat en prikkelreductie zijn 
nuttig. Het zelfstandig invullen van vrije tijd blijkt vaak moeilijk ; ondersteuning hierbij kan 
probleemgedrag dat ontstaat door verveling , voorkomen. 

Farmacotherapie 
Wat betreft medicamenteuze behandeling is vooralsnog te weinig kwaliteitsvol onderzoek voor-
handen . Toch worden veel patiënten met een verstandelijke beperking met psychofarmaca 
behandeld . Antipsychotica worden frequent voorgeschreven voor gedragsproblemen. In een 
vergelijkend onderzoek naar de effecten van risperidon, haloperidol en placebo bij niet-psycho-
tische patiënten met agressie daalde de agressie substantieel bij de drie groepen , maar bleek 
placebo het krachtigst. Er werd een pleidooi gehouden voor het toepassen van niet-medicamen-
teuze maatregelen . Dit betekent niet dat psychofarmaca geen plaats hebben in de behandeling. 
Psychofarmacologische behandeling moet zo veel mogelijk gebeuren op basis van psychiatri-
sche classificatie , als onderdeel van een ruimer behandelplan, en niet routinematig voor een 
vaag symptoom als agressie of gedragsproblemen . 
Wegens het ontbreken van richtlijnen en het feit dat de verstandelijk beperkte populatie gevoe-
liger lijkt voor bijwerkingen en paradoxale effecten , wordt uitgegaan van het adagium 'start low, 
go slow' . Goede opvolging van effect en bijwerkingen is elementair. 
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Psychotherapie 
Men is teruggekomen van de veronderste lling dat psychotherapie bij verstandelijke beperking 
niet efficiënt zou zijn. Heel wat hulpverleners me lden succesvolle ervaringen met thera pieën 
die in de normaa lbegaafde populatie hun nu t hebben bewezen , zoals cogni tieve gedragsthera -
pie voor angststoornissen of depressieve stoornissen en eye movement desensitization reprocessing 
{EMDR) voor PTSS. Maar het onderzoek naar doeltreffen dheid staat nog in zijn kinderschoenen, 
waardoor onderbouwde conclusies vooralsnog niet kunnen worden getrokken . De literatuur 
biedt voor psycho dynamische thera pie weinig wetenschap pelijke evidentie. Cognitieve gedrags-
therapie lijkt efficiënt voor woedebuien en depressiviteit. Individuele thera pie zou een groter 
effect heb ben dan groepsin terventies. Duide lijk is dat de ther apievorm voldoende aangepast 
moet worden aan de ontwikkelingsvaar digheden van patiën ten (concrete opdrachten, opsplit-
sen in deelstappen , voldoende herhaling , trager behandeltempo). De aandacht moet uitgaan 
naar generalisatie en transfer naar de dagelijkse situatie . Het betrekken van het systeem in de 
therapie zou daartoe kunnen bijdragen . 

5 Organisatorische aspecten van de zorg 

5.1 Nederland 
Er bestaat een aantal gespecialiseerde klinische centra voor mensen met een verstandelijke 
beperking (centra voor Sterk Gedragsgestoorde , Licht Verstandelijk Gehandicapten ; scLvc). 
Daarnaast zijn er in verschillende psychiatrische ziekenhuizen gespecialiseer de afdelingen voor 
mensen met een verstandelijke beperking . Heel wat ggz-instellingen hebben poliklinieken , 
vaak in samenwerking met de gehandicaptensector. Een recente vernieuwing in de outreaching 
zijn ACT- en FACT-teams ((Functie) Assertive Community Treatment) . Deze multidisciplinaire 
teams , met onder meer psychiater, gedragswetenschapper , sociaalpsychiatrisch verpleegkun-
dige en maatschappelijk werker, zoeken patiënten met complexe psychiatrische problematiek 
die tussen de mazen van het reguliere hulpverleningsnet vallen, actief op. Steunfiguren en 
zorgpartners worden hierbij actief betrokken . De centra voor consultatie en expertise (cCE) bie-
den ambulante hulpverlening aan mensen op alle niveaus van verstandelijke beperking. 

5.2 Vlaanderen 
Binnen de sector gehandicaptenzorg wordt begeleiding en opvang geboden, zowel residenti-
eel als ambulant. Enkele residentiële voorzieningen bieden diagnostiek en behandeling voor 
personen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking en psychiatrische stoornissen en /of 
gedragsproblemen . 
Verscheidene psychiatrische ziekenhuizen hebben gespecialiseerde opnameafdelingen inge-
richt voor personen met lichte of matige verstandelijke beperking en bijkomende psychiatri-
sche stoornissen en/of gedragsproblemen, met outreaching hieraan gekoppeld. Verder hebben 
enkele centra voor geestelijke gezondheidszorg (ccc' s) een ambulant aanbod ontwikkeld . 
Het Steunpunt Expertisenetwerken (sEN) bevordert de deskundigheid van professionelen en 
diensten inzake preventie , classificatie en behandeling van onder meer personen met een ver-
standelijke beperking en bijkomende gedragsproblemen . Onder impuls van het SEN ontstonden 
provinciale consulentenwerkingen, die ambulant advies bieden in vastgelopen situaties , zodat 
hulpverlening gedeblokkeerd kan worden en de patiënt in zijn oorspronkelijke milieu kan blij-
ven. 
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6 Tot slot 

Het laatste decennium bestaat een toegenomen interesse in mensen met een verstandelijke 
beperking en psychiatrische problemen . Er is een tendens tot het bevorderen van participatie 
en gelijke kansen. Overheden nemen initiatieven om de zorg meer vraaggestuurd in plaats van 
aanbodgestuurd te maken. 
Er is een groeiend besef dat de geestelijke gezondheid voldoende aandacht verdient binnen 
het reguliere hulpverleningscircuit voor verstandelijke beperkingen en dat ook omgekeerd ver-
standelijke beperking binnen de geestelijke gezondheidszorg aandacht verdient. In beide lan-
den ontstonden initiatieven om afstemming tussen beide zorgcircuits te verbeteren . Ook over 
de landsgrenzen heen ontstond een samenwerkingsverband tussen een aantal kenniscentra 
van beroepsverenigingen die betrokken zijn bij de preventie en zorg op het vlak van geeste-
lijke gezondheid bij personen met een verstandelijke beperking : het Platform Mental Health in 
Intellectual Disability (MH-ID), gelieerd aan de Europese Associatie MH-ID . 

Verdere inspanningen om het zorgaanbod en de toegankelijkheid daarvan te optimaliseren, blij-
ven broodnodig. Investeren in opleiding en kwaliteitsvol wetenschappelijk onderzoek is essenti-
eel. Interessante onderzoeksterreinen zijn het aflijnen van gedragsfenotypen, het ontwikkelen 
en vertalen van diagnostische instrumenten voor psychiatrische stoornissen bij verstandelijke 
beperking, alsook het ontwikkelen en onderzoeken van effectieve behandelingen, zowel medi-
camenteus als niet-medicamenteus, in functie van een gerichte psychiatrische classificatie . 
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Samenvatting 
- De psychiatrie als medisch specialisme ontstond tegen het einde van de achttiende eeuw uit een 

therapeutische bewogenheid , ingegeven door verontwaardiging over de bestaande misstanden in 
de behandeling van ' krankzinnigen '. 

- In de loop van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw steeg het aantal mensen dat 
opgenomen moest worden explosief. Het resultaat was overvolle inrichtingen , waaruit het thera-
peutische klimaat verdween . De therapeutische onmacht leidde tot een vaak onkritische toepas-
sing van experimentele somatische behandelmethoden . 

- De oorzaak van psychiatrische stoornissen werd in de negentiende en het begin van de twintigste 
eeuw vaak gezocht in organisch-cerebrale aandoeningen of processen van hypothetische aard 
(zoals 'degeneratie ') . Deze boden onvoldoende aanknopingspunten voor therapeutisch handelen. 
Maar soms werden met hierdoor geïnspireerd onderzoek concrete resultaten geboekt, zoals in het 
geval van dementia paralytica , pellagra en epilepsie. 

- De in het begin van de twintigste eeuw ontwikkelde psychoanalyse was de eerste theoret isch 
onderbouwde psychotherapie, die aantrekkelijk was voor psychiaters van die tijd omdat zij een 
uitweg bood uit de theoretische en therapeutische impasse waarin de psychiatrie was terechtge-
komen . 

- Tegelijk met de psychoanal yse kwam de sociale psychiatrie op. Deze hield zich bezig met voor- en 
nazorg van op te nemen en opgenomen patiënten en met het bevorderen van de geestelijke volks-
gezondheid in het algemeen . 

- In de jaren vijftig werden de psychofarmaca ontdekt. Het onderzoek naar effectiviteit en werkings-
mechanismen daarvan zette in de jaren zestig een proces van 'verwetenschappe lijking ' van de 
psychiatrie in . 

- De anti psychiatrische beweging uit de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw is ten diep-
ste een protest tegen een inhumane paternalistische psychiatrie . Als positieve opbrengst ervan 
kan de sterk toegenomen aandacht voor de patiëntenrechten gelden , welke in diverse wetten zijn 
vastgelegd . In deze periode werd de al eerder begonnen de-institutionalisering van opgenomen 
patiënten voortvarend ter hand genomen . 

- Het eind van de twintigste eeuw wordt gekenmerkt door de invoering van betrouwbare classifica-
tiecriteria en door de successen van de psychofarmacotherapie , diverse vormen van psychothera-
pie (zoals de cognitieve gedragstherapie) en de sociale psychiatrie . 

Vroege geschiedenis: voor 1850 

Beschrijvingen van psychiatrische stoornissen vind je in de vroegst e geschriften van de grote 
culturen terug . Net als bij de licham elijke ziekten liepen de verklaringen ervan sterk uiteen . 
Soms zocht men die in de psychische of zelfs spirituele dimensie (bijvoorbeeld in de invloed 
van demonen of goden) , dan weer in lichamelijke stoornissen: de term 'melancholie ' als aan-
duiding van 'depressie' stamt uit de Griekse medisch-filosofische traditie en verwijst naar de 
gepresumeerde pathogene invloed van de 'zwarte gal' : melaina cholê. De behandeling kon dan 
ook variëren van religieuze rituelen , zoals de tempelslaap of incubatio in de Oud-Griekse hei-
ligdommen van Asklêpiós , de duiveluitbanning in de middeleeuwen , tot somatische ingrepen , 
zoals trepanatie van de schedel. Hieruit blijkt dat zowel de psychologische als de somatische 
benadering van psychiatrische stoornissen zo oud zijn als onze beschaving. 
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1.1 Het eerste krankzinnigengesticht 
De georganiseerde zorg voor de lijders aan psychiatrische stoornissen kwam later op gang en 
liep in onze cultuur parallel met de bouw van ziekenhuizen voor lichamelijk zieken. In Europa 
werd het eerste krankzinnigengesticht omstreeks 1370 in Granada geopend , vermoedelijk 
onder invloed van de toen in Spanje sterk aanwezige moslimcultuur die zulke organisaties al 
sinds de achtste eeuw kende. Al snel volgden andere Europese landen dit voorbeeld . In Neder-
land duidde men ze wel aan als dolhuizen of zinnelooshuizen. De oudste organisaties werden 
gesticht op instigatie van Reinier van Arkel (circa 1404-1439) in 1442 te Den Bosch en van Wil-
lem Arntsz (t ca. 1459) in 1461 te Utrecht. Deze organisaties bestaan onder deze namen tot op 
heden in enigerlei vorm nog steeds. De stichters waren vermogende burgers , die handelden uit 
liefdadige motieven . 
Je kunt de dolhuizen zoals die in Europa aan het einde van de middeleeuwen in groten getale 
geopend werden , niet goed vergelijken met de latere psychiatrische inrichtingen . Het waren 
meer opbergplaatsen waar naast de echte krankzinnigen ook arme lichamelijk zieken werden 
gehuis vest , en daklozen die geen behandeling konden betalen. Van een behandeling was geen 
sprake. Echter , ook buiten deze instituten bestond er niets wat die naam in moderne zin ver-
dient. Een dieptepunt in de bejegening van geesteszieken werd bereikt in de renaissance , toen 
men bepaalde vormen van psychiatrische stoornissen als teken van hekserij begon te beschou-
wen. Talloze patiënten zijn in de zestiende en zeventiende eeuw in Europa als heksen verbrand. 
De Nederlands-Duitse arts Johannes Wier (ook wel: Johann Weyer, 1515-1588) wordt internati-
onaal beschouwd als de eerste die in zijn geschriften stelling nam tegen deze praktijken. Men 
ziet hem daarom als een van de grondleggers van de moderne psychiatrie. 
Nochtans is daar ook de merkwaardige geschiedenis van het Gasthuis St.-Dymphna in Geel, 
waar men in de vijftiende eeuw voor het eerst melding maakt van een min of meer geïnstitu-
tionaliseerde krankzinnigenzorg . In de tweede helft van de vijftiende eeuw ontstond in Geel 
(in de zogeheten 'Barmhartige stede ' in de provincie Antwerpen) de gewoonte zieken onder te 
brengen bij burger s, met een juridisch statuut. Deze ontwikkeling lag aan de basis van het in de 
wereld van die tijd (en ook veel later nog) unieke verschijnsel van gezinsverpleging in de psychi-
atrie , dat pas in de tweede helft van de twintigste eeuw een wereldwijde erkenning zou krijgen . 

1.2 De geboorte van de psychiatrie 
In de tweede helft van de achttiende en de eerste helft van de negentiende eeuw komt uiteinde-
lijk internationaal een brede beweging op gang die de krankzinnige als patiënt ziet en dienover-
eenkomstig wil behandelen. De dolhuizen worden omgevormd tot therapeutische gestichten . 
De bekendste figuur van deze beweging is de Franse arts Philippe Pinel (1745-1826), die tijdens 
de Franse revolutie bepleitte psychische functiestoornissen te genezen door de patiënt in het 
gesticht herop te voeden: patiënten moesten zo veel mogelijk als mens behandeld worden , zich 
leren beheersen en concentreren , een vaste dagindeling 
volgen , werken , en leren omgaan met hun afwijkende 
neigingen , gevoelens en denkbeelden. Hij noemde zijn 
behandeling traitement moral (mora/ betekent hier 'door 
middel van de gedachte of via overreding '). De ideeën 
van Pinel kregen grote invloed en hij wordt algemeen 
beschouwd als de grondlegger van de psychiatrie als 
medisch specialisme , maar hij was bepaald niet de 
enige en ook niet de eerste die deze ideeën propageerde. 

Phili ppe Pi nel, hoofdarts van het Höp ital de 
la Salpêtrière uit Parijs, is de geschiedenis 
ingegaan als hij die de 'geesteszieken van hun 
ketenen bevrijdde ', en dus als vader van de 
moderne psychiatrie . Zijn standbeeld is nog 
steeds te bewond eren voor de ingang van dit 
ziekenhuis. 



662 Deel IV Maatschappelijke aspecten 

Nederland en België liepen bij de ontwikkelingen niet voorop. Maar in België bepleitte Joseph 
Guislain (1797-1860) dat krankzinnigheid een 'mentale stoornis' was die logischerwijs met 
'mentale middelen ' genezen moest worden . Ook hij was ervan overtuigd dat het belangrijkste 

Naar hem is het museum Dr Gu islain genoemd, 
een prachtig museum te Gent, waar de geschie-
denis van de psychiatrie wordt getoond aan 
de hand van gebruiksvoorwerpen, kunst en 
onderzoek. 

instrument daarbij het 'asiel ' was , met de geneesheer 
in de centrale rol. Deze diende een dwingende autori-
teit uit te stralen , door zijn morele gezag greep te krij-
gen op de gealiëneerden , hun ziekelijke waanideeën 
te doorbreken en hen door arbeid en verstrooiing van 
hun dwangmatige gedachten af te leiden. Guislain werd 
sterk gesteund door de Gentse kanunnik Petrus Jozef 

Triest (1760-1836), die in het begin van de negentiende eeuw twee congregaties (de Zusters 
en de Broeders van Liefde) had opgericht , die zich inzetten voor de 'misb edeelden ', onder wie 
de ongeneeslijk zieken en krankzinnigen. Guislain introduceerde door heel België de morele 
behandeling , ijverde voor een nieuwe wetgeving en richtte in 1857 in Gent een eerste moderne 
instelling op voor de behandeling van geesteszieken. Guislain wilde concentratie van patiënten 
per provincie in nieuwe , speciaal ingerichte gebouwen, bestuurd door congregaties van het 
soort zoals Triest deze had opgericht. 
Ook in Nederland begon de hervorming van de dolhuizen pas in de eerste helft van de negen-
tiende eeuw. In 1841 werd er de eerste Krankzinnigenwet van kracht, waarin de verpleging van 
de gestichtspatiënten bij wet geregeld werd. Twee medici domineren in de negentiende eeuw 
de Nederlandse psychiatrie , namelijk Johannes Schroeder van der Kolk (1797-1862), de eerste 
inspecteur voor de 'geestelijke ' gezondheidszorg , en Johannes Ramaer (1817-1887), die in zijn 
tijd 'Neêrlands eerste psychiater ' werd genoemd . 

Figuur 33.1 Emil Kraepelin op bezoek in Meerenberg 

Kraepelin, vierde van links, wordt geflankeerd door de Nederlandse psychiaters (v.l.n.r.) A.G. Dusser de Barenne, W.M. 

van der Scheer, A.M. Benders, P. Nieuwenhuyse, C. Winkler, G.C. van Walsum, R. Mulle r en A.C. Kam. 

Bron: Joost Vijselaar (1982), Krankzinnigen gesticht. Haarlem: Fibula-Van Dishoeck. p. 138 
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Het begin van de psychia trie kwam dus niet voort uit baanbrekende wetenscha pp elijke inzich-
ten, maar uit een therapeutische bewogenhei d, die geïnspireer d werd door de verontwaar diging 
over de mensonteren de situatie waarin de mees te 'krankzinnigen' in die tijd verkeer den. De 
wetenschappelijke inzichten van de hervormers over het ontstaan van psychia trische stoornis -
sen waren over het algemeen neuro biologisch van aard. Maar dit was niet meer dan een aan-
name die geen gevolg had voor de behandeling. 

1.3 De 'lichtere' psychiatrie 
Tot dusver kwam vooral de 'zware' psychia trie aan de orde: patiënten die leden aan 'krankzin-
nigheid', aan 'psychosen', en die vaak opgenomen moes ten worden . Niet vergeten moet worden 
dat voor wat wij nu de 'lichtere ' psychiatrie zouden noemen, ook in de achttien de eeuw weten-
schappelijke aandacht begon te ontstaan . Het ging over mensen me t depressieve stoornissen , 
nerveuze klachten , angsten en onverklaarbare lichamelijke klachten. De Engelse arts William 
Cullen (17ro-1790) duidde deze groep aandoeningen aan met de term 'neurose'. Deze term 
verwees naar de in die tijd gangbare verklaring voor deze klachten, die in een zwak zenuw-
stelsel werd gezocht. In die tijd werden ze niet tot het professionele domein van de psychiatrie 
gerekend . Andere artsen, die wij nu als neuroloog, internist of huisarts zouden bestempelen , 
hielden zich daarmee bezig . 

2 Van 1850 tot aan de Tweede Wereldoorlog 

Deze periode wordt nog steeds gedomineerd door de 'gestichtspsychiatrie ' . Maar het is ook de 
periode waarin na 1900 de 'ambulante psychiatrie ' ontstaat, de algemene psychologische the-
orievorming en behandelmethoden een serieuze plaats krijgen , en men voorzichtig aandacht 
begint te vragen voor de resocialisatie van patiënten met een psychiatrische aandoening. Dit 
weerspiegelt zich onder meer in de opkomst van de psychoanalyse en de sociale psychiatrie. 

2.1 De gestichtspsychiatrie 
Omdat de gestichten ontstonden uit therapeutische motieven, wilde men die doelstelling ook 
serieus nemen . In de loop van de negentiende eeuw nam het aantal patiënten dat opgenomen 
moest worden explosief toe, veel meer dan de bevolkingsgroei. In Duitsland bijvoorbeeld stegen 
de opnamecijfers van 1 op de 5.300 inwoners in 1852 tot 1 op de 500 in 1911. Daardoor raakten 
de inrichtingen overvol en kwam er van de therapeutische doelstellingen steeds minder terecht. 
Het werden weer de opbergplaatsen van weleer. In tabel 25.1 zijn de gangbaarste verklaringen 
hiervoor samengevat. 
Wetenschappelijk gezien was de negentiende eeuw de eeuw van het hersenonderzoek. Dat het 
daarbij bleef, en dat men in die tijd bleef halt houden bij het fameuze adagium Geisteskrank-
heiten sind Gehirnkrankheiten van Wilhelm Griesinger (1817-1868), was mede te wijten aan het 
feit dat psychologie en sociologie als empirische wetenschappen in die tijd nog niet veel te 
bieden hadden. Dat had de neuropathologie wel. Deze leverde voor de psychiatrie interessante 
bevindingen op, zoals de hersenafwijkingen bij de dementia paralytica (dementie als gevolg 
van syfilis of neurolues), een destijds groot psychiatrisch probleem . De Duitse psychiatrie werd 
in de tweede helft van de negentien de eeuw toonaangevend en zou dat blijven tot de Tweede 
Wereldoorlog . Dat kwam door het stichten van psychiatrische universiteitsklinieken waarin 
men veel hersenonderzoek deed , maar ook veel onderwijs aan studenten gaf. Ondanks inciden-
tele successen leverde dat onderzoek weinig concrete inzichten op voor veelvoorkomende psy-
chiatrische ziekten , zoals depressies en schizofrenie (die toen nog als 'dementia praecox ' werd 
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bestempeld). Psychiatrische ziekten bleken met de toen beschikbare onderzoeksmethoden niet 
goed in verband te brengen met aandoeningen van bepaalde hersengebieden . Men kwam bij 
veel psychiatrische ziekten niet verder dan het postuleren van vage organisch-cerebrale concep-
ten, zoals het in die tijd zeer populaire begrip 'degeneratie '. De psychiatrie bleek, hoe dan ook, 
geen neurologie te zijn. 

2.2 Een andere manier van onderzoek 
Vanwege deze tegenvallende resultaten won aan het einde van de negentiende eeuw een andere 
manier van onderzoek terrein, waaraan de naam van de Duitse psychiater Emil Kraepelin (1856-
1926) is verbonden. Kraepelin probeerde inzicht te krijgen in de aard van de psychiatrische 
stoornissen door nauwkeurige bestudering van het klinische beeld en het langetermijnbeloop. 
Hij onderzocht groepen patiënten en was een klinisch epidemioloog avant la lettre. Hij intro-
duceerde het begrip ziekte-eenheden (Krankheitseinheiten) in de psychiatrie. Een ziekte-eenheid 
was, in zijn visie, een bepaald symptomencluster, gekenmerkt door één specifieke etiologie , 
één specifieke beloopsvorm en één specifiek pathologisch-anatomisch substraat. Hij ontdekte 
het verschil tussen aandoeningen die door aantoonbare hersenafwijkingen werden veroorzaakt 
en die waarbij dat niet het geval was . Ook ontdekte hij het verschil in beloop tussen de 'schizo-

In de universiteitskliniek van München , geleid 
door Kraepelin , wel eens de Linnaeus van de 
psychiatrie genoemd , was Aloïs Alzheimer vanaf 
1908 het hoofd van het klinisch anatomisch 
laboratorium waar hij de ziekte beschreef die 
naar hem is genoemd. 

frene psychosen ' (die hij zelf in navolging van Franse 
onderzoekers 'dementia praecox' noemde: een op jeug-
dige leeftijd optredende dementie of Verblödung) en de 
'manisch -depressieve psychose' . De dementia praecox 
had een chronisch en progressief ongunstig beloop, 
door de symptomen die je tegenwoordig als 'negatieve 
symptomen' aanduidt , terwijl de manisch-depressieve 
psychose een veel gunstiger , recidiverender beloop had . 

Kraepelins indeling van de psychiatrische stoornissen werd tot hoeksteen van de psychiatrische 
diagnostische systemen die ontwikkeld zijn na zijn tijd . Je vindt de hoofdlijnen ervan nog terug 
in moderne classificatiesystemen als de DSM-5 en de rcn-ro. 
Intussen moet niet vergeten worden , dat er al snel kritiek kwam op het concept van de ziek-
te-eenheid. Vooral voor wat de psychiatrische stoornissen bij lichamelijke ziekten betreft , kwam 
die kritiek van Karl Bonhoeffer (1868-1948) . Deze stelde dat er geen een-op-eenrelatie bestond 
tussen een bepaalde lichamelijke ziekte en een specifieke psychiatrische stoornis en dat dus 
een systematische beschrijving van ziektebeelden op basis van de etiologie (vooralsnog) niet 
mogelijk was. Te weinig bekend is dat Kraepelin zelflater in zijn leven deze kritiek accepteerde 
en afstand nam van zijn ziekte-eenheidsconcept. 
Kraepelins invloed is nog zo groot dat hij de vader van de moderne wetenschappelijke psychi-
atrie kan worden genoemd. Hij heeft steeds het belang onderstreept van fundamenteel onder-
zoek naar de basale psychische functiestoornissen die ten grondslag liggen aan de psychia-
trische beelden. De psychologie werd door hem als een onmisbare hulpwetenschap voor de 
psychiatrie gezien, die samen met het hersenonderzoek uiteindelijk zou moeten leiden tot een 
wetenschappelijk onderbouwde psychiatrie . 
Intussen leverde het onderzoek in de negentiende eeuw bitter weinig op aan wetenschappe lijk 
goed onderbouwde behandelmethoden voor de psychiaters, die zich staande moesten houden 
in de overvolle inrichtingen . De professie zelf maakte een meer en meer gedemoraliseerde 
indruk omdat zij wetenschappelijk weinig te bieden had . Ter beteugeling van de onrust en de 
agressie zocht men vaak zijn toevlucht in allerlei repressieve methodieken zoals fixatie en sepa-
ratie , maar ook in langdurige bedverpleging of badkuren . 
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2.3 Somatische behandelmethoden 
In de eerste helft van de twintigste eeuw werd een aantal opmerkelijke somatische behandel -
methoden ontwikkeld die voor het merendeel berustten op nogal speculatieve redeneringen 
over de pathogenetische mechanismen bij psychiatrische stoornissen , zoals de koortskuur , de 
slaapkuur, insulinecomatherapie , cardiazolshocktherapie , elektroconvulsieve therapie en de 
prefrontale lobotomie. 
De Oostenrijkse psychiater Julius Wagner-Jauregg (1857-1940) ontdekte dat het inspuiten van 
bloed van malaria patiënten een duidelijke verbetering bewerkstelligde bij de helft van de lijders 
aan dementia paralytica in een vergevorderd stadium . De aldus geïnduceerde hyperthermie had 
als gevolg dat de (pas in 1913 in de hersenen van lijders aan dementia paralytica ontdekte) Spi-
rochaeta (Treponema pallidum) vernietig d werd. Dit was een ongehoord succes in de aan effec-
tieve therapieën zo arme inrichtingspsychiatrie van die tijd . Wagner-Jauregg kreeg er in 1927 
zelfs de Nobelprijs voor. Men ging deze 'koortskuur' al snel toepassen op andere ziektebeelden , 
maar nu zonder resultaat. De methode bleek niet zonder risico , maar de therapeutische wan-
hoop van behandelaars , patiënten en familiele den maakte de proeven ethisch acceptabel. 
Dat gold ook voor de genoemde andere somatisch ingrijpende behandelmetho den uit de peri-
ode voor de Tweede Wereldoorlog . Meestal was schizofrenie de eerste indicatie voor het toepas-
sen ervan . De resultaten waren wisselend , en zeker niet alleen negatief, maar de risico 's van een 
aantal van deze toegepaste methoden waren aanzienlijk , zodat zij alle weer verdwenen zijn uit 
de psychiatrie na de introductie van de psychofarmaca in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Een 
uitzondering hierop is de elektroconvulsieve therapie . Deze heeft zich (ongeacht een bijzonder 
virulent protest van de kant van de 'antipsychiatrie ', zie paragraaf 3-4) in gemoderniseerde vorm 
kunnen handhaven als behandeling vooral voor ernstige , therapieres istente depressieve-stem-
mingsstoornissen . 

Figuur 33.2 Lobotomie (1949) 

Bron: Bettmann /Corbis 
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Hoeveel men zich uit therapeutische onmacht in die tijd durfde te veroorloven tegenover de 
patiënt met een psychiatrische aandoeningen van die dagen , wordt duidelijk uit de geschiedenis 
van de 'prefrontale lobotomie '. Deze was door de Portugese neuroloog Egas Moniz (1874-1955) 
in de jaren dertig van de twintigste eeuw ontwikkeld voor toepassing bij schizofreniepatiënten 
met ernstige gedragsstoornissen. De behandeling bestond eruit dat de banen van de orbito-
frontale witte stof van de beide frontale kwabben werden doorgesneden . Patiënten kalmeerden 
daardoor soms wel, maar vaak ontstond een 'frontaal syndroom ': een ernstige en invaliderende 
organische persoonlijkheidsverandering, die het middel erger maakte dan de kwaal. Vooral in 
Engeland en de Verenigde Staten werd de methode populair, en duizenden mensen zijn tot in 
het begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw zo 'behandeld ' . Ofschoon deze neurochirurgie 
niet zonder reden als een zwarte bladzijde beschouwd wordt in de geschiedenis van het psychi-
atrisch therapeutisch arsenaal , lag zij wel ook aan de basis van de moderne effectieve neurochi-
rurgische ingrepen zoals bij dwangstoornissen. 
Een andere zwarte bladzijde uit de eerste helft van de twintigste eeuw is het misbruik van het 
erfelijkheidsonderzoek. Dat psychiatrische ziekten soms in sterke mate erfelijk bleken, leidde 
in de negentiende eeuw in de Franse psychiatrie al tot de hypothese van de 'degeneratie': in 
bepaalde families zou dat de oorzaak zijn van een steeds verder verslechteren van de psychi-
sche toestand in opeenvolgende generaties. In de eerste helft van de twintigste eeuw kreeg 
het erfelijkheidsonderzoek een sterke impuls vanuit de 'eugenetische' ideologie. Men was in 
brede kring bezorgd over de ondermijning van de geestelijke volksgezondheid door een, naar 
men veronderstelde , kwalitatieve achteruitgang van het genetisch materiaal van de algemene 
bevolking , en dat niet alleen in Duitsland, waar dat bevorderd werd door de nationaalsocialisti-
sche ideologie, maar ook in andere westerse landen zoals Frankrijk, Engeland en de Verenigde 
Staten. Het erfelijkheidsonderzoek raakte wereldwijd in opspraak toen een aantal toonaange-
vende Duitse psychiaters hun medewerking verleenden aan de nazistische praktijk om patiën-
ten met een psychiatrische aandoeningen te steriliseren of te laten vermoorden in naam van de 
'rassenhygiëne' . Deze ontwikkeling maakte het erfelijkheidsonderzoek een verdachte aangele-
genheid. Het zo ontstane taboe daarop heeft enkele decennia na de Tweede Wereldoorlog het 
erfelijkheidsonderzoek in aanzienlijke mate geremd en het imago daarvan bij het grote publiek 
negatief beïnvloed . 
Positieve ontwikkelingen in deze periode waren er ook. Voor de gestichtspsychiatrie was dat 
bijvoorbeeld de ontdekking van de elektro-encefalografie als diagnostische methode in 1929 
door Hans Berger (1873-1941), waardoor de epilepsie als oorzaak van psychiatrische stoornissen 
betrouwbaar kon worden gediagnosticeerd. In de Verenigde Staten kon een veelvoorkomende 
vorm van dementie, die door pellagra werd veroorzaakt, genezen en voorkomen worden door 
toevoeging van vitamine B3 (niacine : nicotinezuur) aan het voedsel. Maar je kunt ook den-
ken aan de in de jaren dertig gepropageerde systematische toepassing van allerlei vormen van 
arbeidstherapie in de Duitse inrichtingen , die ook in Nederland en België navolging zou vin-
den . Daardoor werd een denkklimaat gecreëerd dat de revalidatie en resocialisatie van patiënten 
met een chronische psychiatrische aandoening bevorderde. Na de Tweede Wereldoorlog zou dit 
tot een leidend principe van de moderne psychiatrie uitgroeien. Ook de toepassing van de toen 
nog jonge psychoanalytische inzichten heeft in sterke mate bijgedragen aan de humanisering 
van de gestichtspsychiatrie. 
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2.4 Psychoanalyse 
De psychoana lyse was het eerste systematisch uitgewerkte psychologische mo del met een 
daarop gebaseer de behande lingsmetho de dat in de psychiatrie werd toegepast. De psychoana -
lyse is ontwikkel d door Sigmund Freud (1856-1939), een Oostenrijkse arts en onderzoeker, die 
wij tegenwoor dig neuro loog zouden noemen. Hij deed aanvanke lijk neuropathologisch onder-
zoek en behan delde 'ne urotische ' patiënten, vooral pati-
enten me t onverklaar bare lichame lijke klachten , die in 
die tijd werden aange duid met de term hysterie. Het 
ging dus om ambulante patiënten. Freud was teleur-
gesteld door de resultaten van de gangbare somatische 
behandelmethoden en de later door hem toegepaste 
hypnose . Hij zocht een andere metho de en vond die in 
wat hij 'psychoanalyse ' noemde (1894). Hij ging ervan 
uit dat de klachten en symptomen te verklaren waren 
uit onbewust gemaakte , verdrongen innerlijke conflic-
ten en dat deze genezen konden worden door de patiënt 
zich ervan bewust te maken. Hij deed dat door de pati-
ent in een methodisch gestructureerde gesprekssitua-

De term hysterie, verwijzend naar het Griekse 
woord voor baarmoeder , werd voor het eerst 
door Hippocrates gebruikt , maar vooral aan het 
einde van de 19de eeuw, de beginjaren van de 
psychoanalyse , door Charcot en Freud. Bedoeld 
werd dat onbewuste psychische conflicten , 
bijvoorbeeld verwijzend naar onbevredigde 
seksuele verlangens , vertaald of 'geconverteerd ' 
werden in lichamelijke symptomen . In de 
DSM·S worden deze thans beschreven als 
conversiestoorn is. 

tie, vrij te laten associëren en liggend op een bank, deze conflicten te laten ontdekken. 
Freud en de meeste van zijn volgelingen behan delden uitsluitend poliklinische patiënten . Zij 
voegden aan de psychiatrie een ambulant stuk toe door hun psychologische verklaringsmodel 
toe te passen op de neurotische stoornissen . Voor deze stoornissen kwam meer en meer erken-
ning. Naast de hysterie was aan het einde van de negentiende eeuw een nieuw ziektebeeld in 
het leven geroepen, de 'neurasthenie ', om de klachten te kunnen benoemen van mensen die 
de drukte van het moderne leven niet aankonden . Dit concept werd bedacht door de Ameri-

Figuur 33-3 Sigmund Freud (1856-1939)) 
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Figuur 33.4 E. Bleuler (1857-1939) 

Bron: Bettman / Corbis 

kaanse psychiater George Beard (1839-1883). Moeheid, prikkelbaarheid en vage pijnklachten 
domineerden het klinische beeld . Naast somatische verklaringen bleken ook psychoanalyti-
sche inzichten hierbij succesvol te kunnen worden toegepast. De psychoanalyse bleek voor veel 
'gestichtspsychiaters ' aantrekkelijk. Belangrijke redenen waren het feit dat het destijds de enige 
goed uitgewerkte en ook nog met veel wervingskracht beschreven psychologische theorie was 
over het ontstaan van psychiatrische stoornissen ; maar ook dat hierbij een behandelmethode 
paste die een veel humaner alternatiefleek te kunnen bieden voor de vaak als barbaars ervaren 
somatische behandelmethoden van de gestichtspsychiatrie (paragraaf 2.2). In Nederland bij-
voorbeeld nam een aantal invloedrijke hoogleraren de psychoanalytische theorie uiterst serieus . 
De hoogleraar psychiatrie Gerbrandus Jelgersma (1859-1942) wijdde er zelfs zijn rede als rector 
magnificus van de Rijksuniversiteit Leiden in 1914 aan , onder de titel Ongeweten geestesleven. 
Jelgersma's opvolger, Eugène Carp (1895-1983), paste de psychoanalytische theorie toe in de 
praktijk. 
De invloedrijkste psychiater die de inzichten van Freud omarmde , was evenwel de Zwitser 
Eugen Bleuler (1857-1939) die in 19n de dementia praecox van Kraepelin had omgedoopt tot 
'schizofrenie '. Bleuler propageerde een veel dynamischer visie op het ontstaan van de schizo-
frenie dan Kraepelin. Hij had veel meer oog voor het feit dat de patiënt zich probeerde aan te 
passen aan zijn handicaps. Daar pasten de psychoanalytische begrippen goed bij . 
Vooral in de Verenigde Staten werd de psychoanalyse voor de behandeling in de gestichtspsy-
chiatrie bijzonder invloedrijk. Dat kwam omdat het denken van Bleuler daar snel ingang had 
gevonden, vooral onder invloed van de invloedrijkste Amerikaanse psychiater uit die tijd , de 
eveneens uit Zwitserland afkomstige neuropatholoog Adolf Meyer (1866-1955), die ook psycho-
analyticus was. Daarbij kwam dat vele invloedrijke psychoanalytici, die net als Freud van joodse 
afkomst waren , het Europa van de jaren dertig ontvluchtten uit angst voor het nazisme en hun 
heil in de Verenigde Staten zochten. 
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Figuur 33.5 Emil Kraepelin (1856-1926)] 

2.5 Sociale psychiatrie 
Adolf Meyer stond positief tegenover de psychoanalyse, maar zijn visie was breder. Hij vond 
biologische interventies belangrijk, maar ook psychotherapie en sociale interventies . Hij begon 
zich bezig te houden met de nazorg van de uit inrichtingen ontslagen patiënten en hij stimu-
leerde resocialisatie. De psychiatrie trad buiten de muren van de gestichten, er ontstond een 
sociale psychiatrie. Daarmee sloot hij aan bij een veel bredere beweging die in de eerste helft 
van de twintigste eeuw in de westerse psychiatrie aan het groeien was, een beweging die zich 
de terugkeer naar de maatschappij , de resocialisatie van patiënten met een psychiatrische aan-
doening ten doel stelde. 
Maar het vernieuwendste, ook internationaal gezien, waren zijn initiatieven op het gebied van 
de preventie van psychiatrische stoornissen die tot uiting kwamen in het opstarten van een 
mental hygiene movement. Dit gebeurde mede onder invloed van de boeken van een ex-patiënt 
uit die tijd , Clifford Beers (1876-1943). Meyer en Beers richtten in 1909 de National Committee 
for Mental Hygiene op. Het doel van de beweging was niet alleen het verbeteren van de behan-
deling en de bejegening in gestichten alsmede het via nazorg bevorderen van resocialisatie, 
maar ook het opsporen van ziekmakende factoren en het in een vroeg stadium behandelen 
daarvan , om zo opnamen te voorkomen. Het oprichten van child guidance clinics (voorlopers 
van de latere Nederlandse Medisch Opvoedkundige Bureaus) was daarom een van de logische 
gevolgen hiervan, evenals het stichten van poliklinieken voor psychotherapie . Door de inter-
nationale uitstraling van deze activiteiten kan hij daarom als een van de vaders van de sociale 
psychiatrie worden beschouwd . 
Ook in Nederland en België vonden dit soort initiatieven weerklank. Al in de jaren twintig van 
de vorige eeuw startte in Nederland een beweging voor geestelijke volksgezondheid die de vol-
gende vijftig jaar grote invloed zou krijgen op de ontwikkeling van de Nederlandse psychiatrie , 
maar die ook voor het eerst in de geschiedenis van de psychiatrie een internationaal herkenbare 
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Nederlandse bijdrage opleverde. Een van de dragers van deze beweging, Arie Querido (1901-
1985), ontwikkelde namelijk in de jaren dertig van de vorige eeuw bij de gemeentelijke gezond-
heidsdienst in Amsterdam de zogeheten psychiatrie d'urgence die , door bij patiënten thuis te 
interveniëren , trachtte opname te voorkomen . Met zijn 'voorzorgmodel ' van de 'rijdende psy-
chiater' verwierf hij internationale faam . Dit type preventieve activiteiten stond in schril con-
trast met de mensonterende preventieve eugenetische praktijken van nazi-Duitsland . 

3 Na de Tweede Wereldoorlog 

In de periode na de Tweede Wereldoorlog veranderde het psychiatrische landschap ingrijpender 
dan in welke periode daarvoor ook. De psychiatrie kwam versterkt uit de oorlog en stond meer 
op de kaart dan ooit tevoren. In de Verenigde Staten had men , net als in Engeland, oog gekregen 
voor de betekenis van de psychiatrie bij het selecteren van geschikt personeel voor de oorlog-
voering , en voor de effectiviteit van psychotherapeutische interventies bij psychiatrische stoor-
nissen en problemen , ontstaan bij het vervullen van de actieve dienst in oorlogstijd . Maar men 
maakte zich ook zorgen om de gevolgen daarvan voor de geestelijke gezondheid van de bevol-
king in het algemeen . Er werden fondsen ter beschikking gesteld voor psychiatrisch onderzoek: 

Het National lnstitute of Mental Health is 
wereldwijd de grootste weten schappeli jke 
onderzoek sorganisatie gericht op het verwer-
ven van inzicht in, de behandeling van , en de 
preventie van psychiatri sche ziekten , en op de 

het National Institute of Men tal Health werd opgericht. 
Een en ander leidde ertoe dat de Amerikaanse psychia-
trie sam en met die van Engeland al snel internationaal 
een dominerende positie kreeg en zo die van Duitsland 
van voor de oorlog kon overnemen . De Duitse psychia-
trie verkeerde bovendien in een morele crisis omdat een 

promotie van psychische gezondheid. niet gering aantal psychiaters van naam had samenge-
werkt met het naziregime. 

In Nederland kreeg de beweging voor geestelijke volksgezondheid de wind in de rug. De 
bekendste vertegenwoordiger hiervan in Nederland werd Kees Trimbos (1920-1988) , die zich 
afzette tegen een te medische psychiatrie en de geestelijke volksgezondheid wilde bevorderen 
door maatschappijkritiek en volksopvoeding. Hij werd zo een voorloper van de antipsychiatrie 
en verwijderde zich hierdoor steeds verder van de inzichten van zijn leermeester, de toonaan-
gevende Utrechtse hoogleraar Henricus Rümke (1893-1967). Rümke bleef de vooruitgang in 
de psychiatrie verwachten van een neurobiologisch georiënteerde benadering , ondanks zijn 
waardering voor de bijdragen van psychologische en sociaalwetenschappelijke theorieën . In de 
jaren zestig en zeventig verloren maatschappijkritiek en volksopvoeding hun toonaangevend 
inspirerend potentieel. Bovendien zette een ontwikkeling in die voor een belangrijk deel gety-
peerd kan worden als de 'verwetenschappelijking ' van de psychiatrie. 

3.1 Psychofarmaca 
In de periode 1950-1960 werden, gedeeltelijk bij toeval, de eerste effectieve antipsychotica , anti-
depressiva en anxiolytica ontdekt , alsmede lithium: de eerste stemmingsstabilisator . De sfeer in 
de psychiatrische ziekenhuizen veranderde totaal: de agressie nam sterk af, de deuren konden 
open en voor veel meer mensen kon ontslag worden gerealiseerd. Wat later zou ook de beteke-
nis van deze middelen voor de poliklinisch behandelde depressieve stoornissen en angststoor-
nissen duidelijk worden . 
Een ander gevolg van de introductie van psychofarmaca was dat het wetenschappelijk onder-
zoek in de psychiatrie een geweldige impuls kreeg . Ten eerste werd het dubbelblinde placebo-
gecontroleerde geneesmiddelenonderzoek ter vaststelling van de werkzaamheid van nieuwe 



Hoofdstuk 33 Gesc hiede nis van de psychiatr ie 671 

Figuur 33.6 C. Trimbos (1920-1988) 

Bron: Trimbos-instituut 

middelen, dat in de somatische geneeskunde al sinds 1937 gangbaar was , in 1954 ook in de 
psychiatrie geïntroduceerd. Daarmee werd in principe ook een model ingevoerd voor het weten-
schappelijke onderzoek naar de werkzaamheid van andere behandelmethoden . Bovendien werd 
het nu noodzakelijk om meetinstrumenten te ontwerpen voor het reproduceerbaar vaststellen 
van psychiatrische stoornissen en de veranderingen daarin. Daarbij moest natuurlijk aandacht 
geschonken worden aan de betrouwbaarheid en validiteit van de diagnostiek. 
Ten tweede kwam het onderzoek naar de werkingsmechanismen , dus de neurobiologische 
basis van deze behandelingen , volop in de belangstelling. In Nederland en België werd de ont-
wikkeling van deze zogeheten biologische psychiatrie op gang gebracht door het werk van res-
pectievelijk Herman van Praag (1932) en Julien Mendlewicz (1942), die internationaal een rol 
hebben gespeeld bij de uitbouw daarvan. 

3.2 Een wetenschappelijke onderbouwing 
De wetenschappelijke onderbouwing van de psychiatrie , die op gang gebracht werd door 
de neurobiologische psychiatrie , kreeg verder gestalte door vier ontwikkelingen : valide en 
betrouwbare diagnostiek, classificatiesystemen en meetinstrumenten , evidence-based psychi-
atrie en neurobiologisch onderzoek. De ontwikkeling van valide en betrouwbare diagnostiek 
startte concreet in 1980 met de publicatie van de derde editie van het Diagnostic and statistica! 
manual of mental disorders (nsM-lll) van de American Psychiatrie Association, waarin classifica-
tiecriteria voor de psychiatrische stoornissen zijn geoperationaliseerd voor de praktijk van zorg 
en onderzoek op een tot dusver ongebruikelijk concrete manier. Dit classificatiesysteem wordt 
regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen: in 2013 kwam de laatste revisie uit , de DSM-

5. Dit is ook van grote invloed geweest op de vormgeving van het classificatiesysteem van de 
Wereldgezondheidsorganisatie , hoofdstuk v van de 1cn-ro (1992) . 
Het voorhanden zijn van betrouwbar e classificatiesystemen en de ontwikkeling van daarbij pas-
sende meetinstrumenten maakten grootschalig epidemiologisch onderzoek naar de prevalentie 
en incidentie van psychiatrische stoornissen en de risicofactoren daarvan mog elijk. De ern st 
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Figuur 33-7 H . Rümke (1893-1967) 

Bron: Annemarie Kerkhoven (1996) , Beeld van de psychiatrie 1800-1970. Zwolle: Waanders. p. 221. 

van psychiatrische stoornissen is door dit type onderzoek wereldwijd zichtbaar gemaakt. In 
Nederland is dit vooral door het werk van de Groningse hoogleraar Rob Giel (1932-2009) gesti-
muleerd. 
Behalve psychofarmaca zijn sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw ook vele andere, psy-
chotherapeutische en sociale interventies op hun werkzaamheid onderzocht en aangetoond. 
Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een echte evidence-based psychiatrie. Het neurobio-
logische onderzoek tot slot heeft sinds het in de laatste twee decennia ter beschikking komen 
van beeldvorming en erfelijkheidsonderzoek geleid tot fundamenteel nieuwe inzichten in het 
functioneren van de hersenen. 

3.3 De-institutionalisering 
Vanaf de invoering van de psychofarmaca werden patiënten sneller uit inrichtingen ontslagen. 
Nederland en België liepen hierbij wederom niet voorop. Het de-institutionaliseringsproces 
werd hier veel beheerster ingezet dan in andere delen van Europa . Dat is vermoedelijk niet 
onverstandig geweest. In veel landen leidde de snelle de-institutionalisering immers niet tot 
re-integratie van de patiënten, maar tot een nieuwe maatschappelijke marginalisering, omdat 
zij na hun ontslag onvoldoende werden begeleid. Het opgenomen houden van patiënten bleek 
soms barmhartiger te zijn dan hen zonder voldoende materiële en immateriële middelen van 
bestaan uit een kliniek te ontslaan. 

3.4 De antipsychiatrie 
De antipsychiatrie is verwant aan andere protestbewegingen uit die tijd tegen gevestigde maat-
schappelijke structuren. Bekende voortrekkers ervan waren de Engelse psychiater Ronald 
Laing (1927-1989) en de Nederlander Jan Foudraine (1929-2016), bekend geworden door zijn 
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bestse ller Wie is van hout? (1971). Het protest tegen de inrich ting stond centraal, al of niet 
gecombineer d met een protest tegen de toepassing van me dicatie, elektroconvu lsieve thera pie 
en dwangbehandeling als symbolen van medische repressie van het niet -aange paste gedrag 
van de patiënt. Dat een psychiatrische stoornis geen vrij gekozen protestge drag is, maar berust 
op onvermogen en gebrek aan innerlijke vrijhei d, werd daarbij vaak over he t hoofd gezien of 
domweg ontkend. 
Het ging in de antipsychiatrie bij de radicaalste representan ten vooral om een protest tegen de 
psychiatrie als zodanig. Deze werd afgeschi lderd als een me dicaliseren d en repressief apparaat 
van de maatschappij om ongewenst gedrag te corrigeren . Psychiatrische ziekte bestond niet: 
het was een uitvinding van machtheb bers, onder wie psychiaters , om gedrag , dat een protest 
was tegen de maatschappij, onschadelijk te maken . Hoewel de antipsychiatrie als beweging 
verdwenen is, heeft zij een blijvende positieve invloed gehad die tot uiting kom t in wat je de 
emancipatie van patiënten met een psychiatrische aandoening kunt noemen. Deze blijkt vooral 
uit de groeiende erkenning van de patiënt als gelijkwaardige gesprekspartner, en de verbetering 
van zijn rechtspositie. 
In de twee laatste decennia wordt dit ideaal belichaamd in de zogeheten herstelbeweging . 'Her-
stel' betekent niet zozeer genezing van de psychiatrische stoornis , want dat is niet altijd moge-
lijk, maar maatscha ppelijk herstel: weer zo goed mogelijk functioneren met de stoornis. Het 
herstelconcept is ontwikkeld vanuit het perspectief van de gebruiker en stelt het respect voor 
diens anders-zijn centraal. Het omvat een proces van betekenisgeving en aanvaarding van de 
aandoening en de beperkingen die ermee gepaard gaan. Naast professionele kennis wil men 
met het herstelconcept de unieke ervaringsdeskundigheid en ervaringskennis van de patiënt 
valoriseren : de patiënt is de expert van zijn eigen leven. De nadruk ligt op empowerment: zelf-
vertrouwen en een (nieuwe) eigen identiteit opbouwen . 

3.5 Nieuwe behandelvormen en aandachtsgebieden 
De vooroorlogse monopoliepositie van de psychoanalyse op het terrein van de psychologische 
behandelingsmethoden is verdwenen. Al snel na de oorlog kwamen de cliëntgerichte psycho-
therapie , de groepstherapie , de gezinstherapie en de gedragstherapie beschikbaar, terwijl ook 
de hypnose zich in een revival mocht verheugen . In de Verenigde Staten , waar de psychoana-
lyse het sterkst vertegenwoordigd was, begon deze af te kalven in de jaren zestig . In Nederland 
en België voltrok zich hetzelfde proces, zij het wat langzamer . Mogelijk hangt dit samen met 
het feit dat in de jaren zestig en zeventig veel leerstoelen in Nederland nog bezet werden door 
docenten met een psychoanalytische oriëntatie . De productiefste van hen was de Amsterdamse 
hoogleraar Piet Kuiper (1917-2001). 
Voor wat België betreft moet worden verwezen naar de invloed die op de vorming van klinisch 
psychiaters en psychotherapeuten in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw is uitge-
gaan van de Leuvense filosoof Alphonse De Waelhens (19u-1981) , de auteur van een opmer-
kelijk fenomenologisch-antropologisch onderzoek over 
de psychose (La psychose , 1971), van de vele publica-
ties van de godsdienstpsycholoog en psychoanalyticus 
Antoon Vergote (1921-2013) en van de psychoanalyticus 
Jacques Schotte (1928-2007) . 
De belangrijkste rol bij deze terugtocht in de Verenigde 
Staten speelde het uitblijven van voldoende wetenschap-
pelijke evidentie over behandelresultaten, vooral waar 
het de 'zware ' psychiatrie betrof. De scherpere classifi-
catiecriteria van de DSM-m en opvolgers brachten dat aan 

Alphonse De Waelhens, Belgisch filosoof met 
sterke inte resse in het werk van Martin Heideg-
geren de fenomenologen Edmund Hu sserl en 
Maurice Merleau-Ponty ; daarnaast ontwikkelde 
hij grote belangstell ing voor de psychoanalyse 
en psychose die zijn neerslag vond in het origi-
nele en baanbrekende werk: La psychose. Essai 
d'interprétation analytique et existentiale (1971). 
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het licht. Medicatie bleek voor de meeste van deze stoornissen onmiskenbaar effectiever. Maar 
ook voor de 'lichte ' psychiatrie kwamen naast medicatie andere psychologische interventies 
beschikbaar , vooral de gedragstherapie en de cognitieve therapie. Deze waren in het algemeen 
beter onderzocht op hun werkzaamheid en duurden korter. Dat betekent niet dat de psychoana-
lytische behandelvormen gedoemd zijn te verdwijnen. Er zijn intussen diverse kortere varian-
ten ontwikkeld waarvan de werkzaamheid is aangetoond. Bovendien sluit de psychoanalytische 
aanname dat een groot deel van het psychisch functioneren onbewust verloopt , goed aan bij 
sommige recente onderzoeksbevindingen in de cognitieve en affectieve neurowetenschappen. 
Het domein van de psychiatrie werd uitgebreid en gedifferentieerd. De kinderpsychiatrie en de 
ouderenpsychiatrie kwamen tot ontwikkeling . Er ontstond meer interesse voor de psychiatrie 
in het algemene ziekenhuis (liaisonpsychiatrie) en voor de somatisch-psychiatrische comorbi-
diteit. Men ontdekte nieuwe ziekten en gaf nieuwe namen aan sommige al bekende aandoenin-
gen. Voorbeelden zijn de autismespectrumstoornis , de aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteits-
stoornis (ADHD), de posttraumatische-stressstoornis , de aanpassingsstoornis, de stoornissen in 
de impulsbeheersing en een aantal 'nieuwe' etiologische subvormen van dementie . Bepaalde 
groepen stoornissen zijn veel beter in kaart gebracht en diagnostisch verfijnd op grond van 
wetenschappelijk onderzoek , zoals angststoornissen en bepaalde vormen van delier en van 
dementie. Homoseksualiteit wordt in de westerse wereld niet meer als psychiatrische ziekte 
beschouwd. Stoornissen in het gebruik van een middel worden steeds meer gezien als een psy-
chiatrische stoornis , die gepaard gaat met neurobiologisch relevante veranderingen . De stoor-
nis in het gebruik van tabak wordt serieuzer genomen en in toenemende mate behandeld als 
een psychiatrische aandoening . 
Tot slot is er, mede dankzij de antipsychiatrische beweging , een grote verbetering gekomen in 
de rechtspositie van de patiënt. Wettelijk zijn de rechten van de patiënt veel beter en gedetail-
leerder gegarandeerd dan een halve eeuw geleden . De Belgische wetten betreffende de bescher-
ming van de persoon van de geesteszieke (wB PG) en betreffende de rechten van de patiënt , 
en de Nederlandse wetten sorz (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen) 
en WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) , maar ook een aantal kwali-
teitswetten , vormen daar de bewijzen van. De uniformering van al deze per land verschillende 
wetten in Europa is een opgave voor de nabije toekomst. Ook de toegenomen aandacht voor 
een respectvolle bejegening in het algem een en het streven naar gelijkwaardigh eid in de relatie 
tussen patiënten en behandelaars , die de professionele verantwoordelijkheid onverlet laat en 
een open oog houdt voor de handicaps van de patiënt , moeten beschouwd worden als hopelijk 
blijvende verworvenheden. 
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Samenvatting 
- De geestelijke gezondheidszorg (ggz) is een omvangrijke en dynamische sector van de gezond-

heidszorg, waarin jaarlijks een verscheidenheid aan professionals behandeling biedt aan 5% van 
de bevolking. Van het totale jaarlijkse zorgbudget gaat in België 6% en in Nederland 10% naar de 
ggz. 

- De aard en de ernst van psychiatrische aandoeningen lopen sterk uiteen, waardoor geboden 
behandelingen evenzeer sterk verschillen in inhoud , intensiteit en duur . 

- Omdat ruim een derde van de patiënten van de huisarts te kampen heeft met psychische proble-
matiek, wordt voor lichtere stoornissen in toenemende mate samengewerkt met de eerstelijns-
gezondheidszorg . Schieten de mogelijkheden daar tekort, dan is verwijzing mogelijk naar psy-
chiaters werkzaam in algemene ziekenhuizen, regionale psychiatrische centra , of een zelfstandig 
gevestigde praktijk. 

- Door sterk toegenomen behandelmogelijkheden, zowel neurobiologische, psychotherapeutische 
als sociale , die door wetenschappelijk onderzoek goed op hun effectiviteit zijn onderzocht, is het 
therapeutische arsenaal van de ggz van een hoogwaardige kwaliteit. Een uitgebreid pakket van 
richtlijnen en zorgstandaarden houdt deze kwaliteit hoog en actueel. 

- Voor de zware psychiatrische problematiek wordt in het kader van de vermaatschappelijking een 
medische benadering steeds gecombineerd met die geboden door sociale en maatschappelijke 
instanties . 

- De geestelijke gezondheidszorg vormt thans een volwaardig en onlosmakelijk onderdeel van de 
totale gezondheidszorg . 

1 Inleiding 

In Nederland en België is gedurende de afgelopen 150 jaar een gedifferentieerd stelsel van 
geestelijke gezondheidszorgvoorzieningen tot stand gebracht voor een uiterst heterogene pati-
entenpopulatie met een breed scala aan hulpvragen en zorgbehoeften . Jaarlijks heeft 15% van 
de bevolking te maken met een of meer psychiatrische stoornissen. Van hen zoekt twee derde 
niet en een derde wel professionele hulp. In eerste instantie gebeurt dit meestal binnen de eer-

-----------------.,. stelijnsgezondheidszorg. 
De meerderhe id van de psych iatrische aandoe-
ningen wordt dus door de huisarts behandeld. 
Preventie , screen ing, diagnostie k en behande-
ling van psych iatrische stoornis sen is dus een 
opdracht voor elke arts , hu isarts en medisch 
specialist. 

Hier herkent de huisarts het merendeel van deze stoor-
nissen , maar op de voorgrond tredende lichamelijke 
en/of sociale problematiek kan het diagnostisch proces 
bemoeilijken . Van de patiënten met een herkende stoor-
nis wordt twee derde binnen de eerste lijn behandeld . 
Ongeveer de helft wordt direct , of volgend op een eer-
stelijnsbehandeling verwezen naar de gespecialiseerde 

ggz. Uiteindelijk blijkt in beide landen op jaarbasis 5% van de bevolking van de gespecialiseerde 
ggz gebruik te maken . Van hen is ongeveer 30% tussen de oen 17 jaar, 60% is 18 t/m 64 jaar 
en ro% is 65 jaar of ouder. 
Van deze mensen die ggz gebruiken zal 90% uitsluitend ambulante zorg ontvangen en ro% 
(Nederland) tot 14 % (België) klinische zorg , al dan niet gecombineerd met ambulante zorg. Van 
de patiënten krijgt 1 op de 7 alleen diagnostiek en/of een behandeladvies, 1 op de 4 een behan-
deling van maximaal 3 maanden, 1 op de 3 een behandeling van 4 tot 12 maanden en 1 op de 4 
een behandeling langer dan 12 maanden. 
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2 Functies van de ggz 

De ggz heeft als doel de geestelijke gezondheid van patiënten te herstellen, te bevorderen, en/ 
of de met psychische aandoeningen samenhangende functionele beperkingen te verminde-
ren of draaglijk te maken. Met elke patiënt worden in overleg en op maat doelen gesteld. De 
doelen zijn het verminderen van symptomen , maar ook persoonlijke groei , zelfontplooiing, 
participatie aan de samenleving, en herstel. Met herstel, 
een relatief nieuw concept, wordt gedoeld op het binnen 
de gegeven draagkracht ontplooien van de capaciteiten 
en het creëren van perspectief. Ook als symptomen en 
beperkingen onvoldoende verminderen, dan wel persis-
teren , wordt met de patiënt gewerkt aan het opbouwen 
van een zinvol en waardig leven , ondersteund door zijn 
naasten. 
De ggz wil stigmatisering tegengaan en de consequen-
ties van psychiatrische aandoeningen voor patiënt , 
familie en vrienden, en omgeving reduceren. Concreet 

In België werd dr. Paul Janssen een pionier in 
de ontwikkeling van nieuwe psychofarmaca. Hij 
stichtte in 1953 Janssen Pharmaceutica, thans 
behorend tot Johnson & Johnson, een wereld-
speler in de farmaceutische industrie . Samen 
met zijn medewerkers ontwikkelde hij onder 
meer vele antipsychotica waaronder haloperidol 
(1958), nog steeds wereldwijd een veel gebruikt 
antipsychoticum. 

gaat het om het verminderen van persoonlijk en interpersoonlijk lijden en van ziektegebonden 
gevaarlijk gedrag zoals suïcidaliteit , automutilatie en agressiviteit. De ggz is er derhalve niet 
uitsluitend voor patiënten , maar ook voor de omgevingen waarbinnen zij functioneren: gezin , 
sociaal netwerk, arbeid en samenleving . 

Kader 34.1 Eisen aan een goede ggz 
- Een goede ggz is voor eenieder , los van inkomen , ontwikkeling en etnische achtergrond , toeganke-

lijk . Het aanbod is duidelijk, omschreven en aangepast aan de regionale zorgnoden . 
- Wachttijden zijn beperkt en voor acute problemen bestaat een 24 uursbereikbaarheid . 
- De ggz geeft duidel ijk aan wie, waar en door wie kan worden geholpen . De sector zet daarmee 

beschikbare financiële middelen zo goed mogelijk in (doelmatigheid). 
- Patiënten worden , met inachtneming van de individuele hulpvraag en de geldende professionele 

richtlijnen, liefst evidence-based behandeld . Deze behandeling duurt zo lang als nodig en is niet 
intensiever dan noodzakelijk. Daarmee wordt de autonomie van de patiënt bevorderd en afhankelijk-
heid van de ggz tegengegaan. 

- Maatwerk slaat op inhoud en intensiteit van zorg , maar ook op vorm en locatie : ambulante , mobiele 
zorg en/of dagopname als het kan, hospitalisatie als het moet. Het streefdoel is de patiënt in 
samenspraak met zijn omgeving zo veel mogelijk keuzemogelijkheden en verantwoordel ijkheden te 
bieden (emancipatie, vermaatschappel ijking en de-institutionalisering). 

- Naast effect ief is het aanbod flexibel, goed gecoördineerd en effic iënt. De verschillende zorgpartners 
werken samen met een duidelijke taakverdeling, naadloze overgangen en vlotte communicatie en 
informatieoverdracht (netwerken en zorgcircuits) . 

- Patiënten met ernstige en langdurige psychiatrische stoornissen kenmerken zich door een verschei-
denheid van in de tijd , en (soms snel) wisselende zorgbehoeften , waarvoor goede contacten binnen 
de ggz (met inbegrip van de eerste lijn) en tussen ggz en andere sectoren (bijvoorbeeld verslavings-
zorg, forensische psychiatrie, maatschappelijke dienstverlening) essentieel zijn . 
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3 Totstandkoming van de ggz 

Doelen, taken en omvang van de ggz zijn steeds in beweging ; niet alleen door de diversiteit 
aan patiënten , maar ook door voortdurend veranderende , door tijd, plaats en cultuur bepaalde 
opvattingen over psychische gezondheid , ziekte en zorg . Hoe zijn deze veranderende visies op 
geestelijke (on)gezondheid van invloed geweest op de ontwikkeling van de ggz in de afgelopen 
anderhalve eeuw? 

3.1 Van intramuraal verplegen naar extramuraal behandelen (1840-1945) 
Psychiatrische stoornissen zijn van alle tijden , maar wat betreft ideeën over de zorg ervoor zijn 
ontwikkelingen in de eerste helft van de negentiende eeuw, net als voor de algemene genees-
kunde , doorslaggevend . Met het opkomen van een medische visie op de psychiatrie , gemar-
keerd door de Nederlandse (1841) en Belgische (1850) Krankzinnigenwet , werden dwazen tot 
zieken ; maakten dolhuizen en gevangenissen plaats voor psychiatrische inrichtingen ; veran-
derden uitsluiting en opsluiting van patiënten in het willen bevorderen van 'hunne herstelling '. 
Met de in die tijd gebouwde grootschalige psychiatrische inrichtingen nam het aantal bedden 
vlot toe: in Nederland van 7.000 in 1900 tot 21.000 in 1930; in dat laatste jaar bereikte België, 
voor een kleinere bevolking, een overeenkomstig aantal. 
Van de goed bedoelde geneeskundige doelstellingen kwam in deze 'gestichten' weinig terecht. 
Begin twintigste eeuw treffen we overbevolkte inrichtingen met te weinig personeel , dat mede 
door deze schaarste pessimistisch was gestemd over de behandelbaarheid van patiënten. Pas 
in de loop van de jaren twintig ontstond een hernieuwd optimisme , mede door toepassing van 
actieve verpleging, en , weer later, de introductie van nieuwe somatische behandelingen, zoals 
het insulinecoma en de elektroconvulsieve therapie . 
Terugkeren uit deze in 'bos en duin' geïsoleerd gelegen inrichtingen was voor vele patiënten 
problematisch, en daarom organiseerde men vanaf begin 1900 op steeds meer plaatsen los van 
de inrichtingen vormen van ambulante nazorg . Eind jaren twintig ontstonden in Nederland 
medisch georiënteerde sociaalpsychiatrische diensten (sro'en), die, weer later, ook voorzorg 
gingen bieden, met als doel psychia trische opnamen te voorkomen . 
Los van de zorg geboden door inrichtingen en sociaalpsychiatrische voor- en nazorgdiensten, 
ontwikkelde zich een geesteswetenschappelijke , op psychoanalyse en psychotherapie geöriën-
teerde psychiatrie, waar het idee lichamelijke hygiëne werd getransponeerd tot psychische 
hygiëne. Binnen dit denken ervoeren meer en meer psychiaters de ruimte om ook minder ern -
stige psychische problematiek te gaan behandelen . In 1924 richten zij - naast de in 1871 door 
gestichtspsychiaters opgerichte Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie - de Nederlandsche 
Vereeniging ter Bevordering der Geestelijke Volksgezondheid op. Binnen deze traditie ontston-
den in Nederland verschillende ambulante voorzieningen : vanaf 1929 Medisch Opvoedkundige 
Bureaus (MoB's), vanaf 1940 Instituten voor Multidisciplinaire Psychotherapie (rMr) en vanaf 
1945 Bureaus voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden (Lev). 
In België inspireerde het bezoek van Clifford Beers (1876-1943), de stichter van het Ameri-
kaanse National Committee for Mental Hygiene , in 1922 een aantal psychiaters en verpleeg-
kundigen om de Belgische Bond voor Geesteshygiëne op te richten . Hun doel was om als vrij-
willigers voor- en nazorg te bieden , aanvullend bij de toen uitsluitend intramurale geestelijke 
gezondheidszorg. In 1953 kreeg dit vrijwilligerswerk wettelijke erkenning in de dispensaria 
voor geesteshygiëne, die geleidelijk specifiek voor kinderen, volwassenen of verslavingszorg 
gingen werken . 
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3.2 Naar een gediversifieerd behandelaanbod (1945-1980) 
De werelden van inrichting en ambulante zorg bleven na de Tweede Wereldoorlog nog lange 
tijd gescheiden. Inmi ddels bereikte het aantal psychiatrische bedden mid den jaren vijftig zijn 
piek: in Nederland 28.000 ; in België 27.000. In de sfeer van de naoorlogse wedero pbouw nam 
de belangstelling voor intermenselijke relaties sterk toe, waarmee de sociale dimensie in het 
denken over geeste lijke gezon dheid steeds dominanter werd . Daarop gebaseer de behandelin-
gen zoals socio- en groepstherapie deden hun intre de. Nadat in 1952 ook de eerste psycho-
farmaca op de markt waren verschenen , baseerden psychiaters hun handelen steeds meer op 
zowel de me dische, psychologische als sociale wetenschappen . 
Binnen de ggz vallen mi dden jaren zestig functioneel ruwweg drie hoofdstromen te onderschei -
den . Als eerste de inrichtingspsychiatrie : verplegen d, weinig vernieuwend, nogal armoedig en 
van de samenleving geïsoleerd . Daarnaast de beweging voor de geestelijke volksgezondheid: 
ambulan t, multidisciplinair en innovatief , vanuit instellingen als de Instituten voor Multidis-
ciplinaire Psychotherapie (IMP) en de Medisch Opvoedkundige Bureaus (MOB's). Als derde de 
zelfstandig gevestigde praktijk van psychiaters en psychotherapeuten: solistisch , behoudend, 
niet vanuit een instelling, niet multidisciplinair . Vooral binnen de tweede stroming zagen velen 
een samenhang tussen psychische nood en het moderne naoorlogse leven. Oorzaken voor ver-
schijnselen als jeugdcriminaliteit, verslaving, eenzaamheid, seksuele en relatieproblemen wer-
den gevonden in de knellende sociale systemen waarbinnen mensen moesten leven : gezinnen, 
bedrijven , universiteiten, instituties. Daarmee werden geestelijke (volks)gezondheid en welzijn 
aanpalende en deels overlappende concepten. 

Nederland 
In Nederland maakte de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ, 1967) vernieuwingen 
in de psychiatrische ziekenhuizen financierbaar, terwijl de opkomst van een actieve patiënten-
beweging begin jaren zeventig vernieuwingen in en vanuit die inrichtingen stimuleerde. Het 
denken van de beweging voor de geestelijke volksgezondheid evolueerde zowel in de totstand-
koming van een ambulante geestelijke gezondheidszorg (in 1972 werd de Nederlandse Vereni-
ging voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (NvAcc ) opgericht), als in theorievorming 
over welzijn en welzijnsstaat. Binnen dit denken werd de overheid verantwoordelijk gehouden 
voor de ontplooiingsmogelijkheden van iedere burger. Dat laatste impliceerde een door die-
zelfde overheid onderkennen en aanpakken van de 'ziekmakende' kanten van de samenleving . 
Pas eind jaren zeventig ontstaat weer ruimte voor het idee dat het individu ook zelf een eigen 
verantwoordelijkheid voor zijn gezondheid heeft. 

België 
In België voorzag de wet op de maatschappelijke zekerheid (1944) in een verplichte ziektever-
zekering . Toch duurde het nog tot 1963 voordat hierbinnen ook aandacht werd besteed aan 
psychiatrische zorg. In dat jaar vaardigde de Wet op de ziekenhuizen normen uit voor psychi-
atrische ziekenhuisdiensten, waarbij een deel van het psychiatrisch ziekenhuis voor het eerst 
onder de bevoegdheid kwam van het ministerie van Volksgezondheid. Tevens werden de P- en 
de O-dienst opgericht: de P-dienst bestemd voor zieken in de acute fase, de O-dienst voor al dan 
niet gestabiliseerde patiënten die verdere behandeling nodig hadden. 
In 1963 kwam tevens het Rijksfonds voor de sociale reclassering van mindervaliden tot stand . 
Hierop kon ook door psychiatrische inrichtingen een beroep worden gedaan , zodat in de meeste 
instellingen revalidatiecentra konden worden opgericht die apart erkend werden en extra perso-
neel kregen. In die centra konden de eerste ergotherapeuten en bewegingstherapeuten aan de 
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slag. In 1967 volgde het Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten 
(Fonds 81), waarbij voor volwassenen met een verstandelijke beperking aparte voorzieningen 
werden getroffen, net zoals dat in Nederland was gebeurd . 
Ook in Vlaanderen werd de term 'psychiatrie' midden jaren zeventig steeds meer vervangen 
door 'geestelijke gezondheidszorg'. In 1974 werden door de overheid nieuwe krachtlijnen voor 
het ggz-beleid uitgetekend, met een nadruk op preventie, extramurale zorg, resocialisatie en 
re-integratie in de samenleving. De psychiatrische ziekenhuizen legden nieuwe normen aan 
voor acute en intensieve behandeling (A-diensten), voor voortgezette behandeling (T-diensten) 
en voor partiële opnamediensten (dag-nachtbehandeling). Ook werden psychiatrische afde-
lingen in algemene ziekenhuizen (rAAz'en) uitgebouwd. Bij Koninklijk Besluit (KB) werden in 
1975 de Diensten Geestelijke Gezondheidszorg opgericht. In Vlaanderen werd dit KB in 1988 
vervangen door het Besluit van de Vlaamse Executieve inzake de erkenning en betoelating van 
de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (cccz), de pendant van de Nederlandse Regionale 
Instellingen voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg of Riaggs. 

3.3 Op weg naar structuur, kwaliteit, patiëntenrechten, extramuralisering en 
vermaatschappelijking (1980-2010) 

In Nederland had de in 1972 opgerichte Nederlandse Vereniging voor Ambulante Geestelijke 
Gezondheidszorg (NvAGG) een rigoureuze herordening van de veelheid van ambulante instellin-
gen in gang gezet. In 1982 werd financiering vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ) mogelijk en startte de implementatie van een landelijk systeem van Regionale Instellin-
gen voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (Riaggs). In de jaren die volgden fuseerden 
74 MOB's, 70 sro's, 58 LGv's en 14 IMP's tot 58 Riaggs. Uniek aan deze Riaggs was de verant-
woordelijkheid voor patiënten van alle leeftijden, binnen omschreven verzorgingsgebieden (van 
150.000-300.000 inwoners), die tezamen het gehele land dekten. Complex aan de Riagg was 
het noodzakelijk brede aanbod van hulpverlening, dat niet alleen kortdurende gesprekstherapie, 
langdurige psychotherapie en psychoanalyse, ouderenpsychiatrie, en langdurige ondersteuning 
voor chronische patiënten omvatte, maar ook 24 uurscrisisinterventie, consultatie aan derden 
(bijvoorbeeld politie en huisartsen) en preventieve activiteiten. 
Naast Riaggs en vrij gevestigden ontwikkelde zich in Nederland nog een derde ambulant circuit. 
Mede als reactie op de komst van de Riagg openden algemeen psychiatrische ziekenhuizen 
(Arz'en) en psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (rAAz'en) eigen poliklinieken. 
Begin jaren zeventig ging het nog om enkele, maar midden jaren negentig was dit toegenomen 
tot zo'n 140 poliklinieken. Ook in Vlaanderen zie je deze uitbouw van poliklinieken verbon-
den aan psychiatrische ziekenhuizen en PAAz'en. Maar daar blijft ook een uitgebreid netwerk 
bestaan van zelfstandig gevestigde psychiaters en psychotherapeuten van diverse scholen. 

Vermaatschappelijking : de-institutionalisering en extramuralisering 
Internationaal was inmiddels een proces van de-institutionalisering op gang gekomen door een 
forse reductie van psychiatrische inrichtingen. Landen als Noord-Amerika, Groot-Brittannië 
en Italië liepen hierin voorop. Het betreft een complexe en veelomvattende verandering, die 
zich enerzijds kenmerkt door het verspreiden, decentraliseren, moderniseren en waar moge-
lijk afbouwen van grootschalige, geïsoleerd gelegen algemeen psychiatrische ziekenhuizen 
(Arz'en), en anderzijds door een gelijktijdige opbouw van in de samenleving geïntegreerde, 
kleinschalige, meer humane en patiëntvriendelijke ggz-voorzieningen. 
Hoewel zowel Nederland als België een dergelijke afbouw van bedden niet kende , wordt de 
discussie in de jaren tachtig ook hier gedomineerd door deze de-institutionaliseringsfilosofie. 
Voorzichtig ontstaan projecten waarin psychiatrische bedden worden omgezet in (a) ambulante 
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opnamevoorkomende strategieën (onder andere casemanagement) en opname-voorkomende 
vormen van dagbehandeling (voordeursubstitutie), en (b) varianten van beschut en beschermd 
wonen (achterdeursubstitutie) . Veel van deze projecten werden in Nederland geïnitieerd vanuit 
de Arz'en. 
De met veel moeite gecreëerde Riaggs hadden door hun taakstelling inmiddels een zeer brede 
clientèle en kregen het verwijt tot de 'voor ieder wat wils winkel' te zijn verworden. Daarbij 
zouden zij de ambulante chronische patiënten veronachtzamen. Een overheidsnota uit 1984 
maande de Riagg aan deze groep te prioriteren en de behandeling van psychosociale klachten 
over te dragen aan de eerste lijn . 
Eind jaren tachtig drong in Nederland zowel bij het APZ (intramuraal) als bij de Riagg (extramu-
raal) het besef door dat zij uiteindelijk alleen gezamenlijk de verantwoordelijkheid konden dra-
gen voor de ernstige psychiatrische problematiek. In het niemandsland tussen intramuraal en 
extramuraal ontstonden steeds meer (semimurale) zorgvernieuwingsprojecten; deeltijdbehan-
deling en dagactiviteitencentra , beschut , beschermd en begeleid wonen, diverse rehabilitatie-
projecten, kleine decentrale (dag-)klinische eenheden (multifunctionele eenheden of regionale 
psychiatrische centra) en intensieve vormen van ambulante behandeling, zoals mobiele teams 
(assertive community treatment), bemoeizorg en psychiatrische thuiszorg . 
Vooral deze nieuwe 'outreachende' zorg was niet van 
het afwachtende type, maar trad de vaak ernstig zieke 
patiënt actief tegemoet teneinde verloedering en drei-
gende dak- en thuisloosheid te voorkomen. Daarmee 
lukte het geleidelijk een steeds grotere groep patiënten 
met psychiatrische aandoeningen een veilige plaats in 
de samenleving te laten vinden. 
Deze gezamenlijkheid bleek hoogst noodzakelijk , 
omdat in bijna alle landen ondertussen een opkomende 
weerstand en kritiek op de extramuralisering postvatte : 
de psychiatrie werd verweten haar patiënten te verwaar-
lozen , hen te laat of in het geheel niet op te nemen, te 

Bij outreachende zorg (letterlijk: zelf de hand 
uitstekend) en ana loge vormen als act iverende 
hulpverlening en bemoe izorg wordt uitgegaan 
van het idee dat paitënten met ernstige psychi-
atrische aandoeningen (EPA) niet altijd zelf de 
stap zetten om hulp te vragen . Bedoeld worden 
dus deze vormen van hulpverlen ing waarbij 
de hulpverlener het initiat ief neemt: potent iële 
patiënten worden opgezocht , hulp en diensten 
worden actief aangeboden . 

snel te ontslaan en tot draaideurpatiënten te maken die overlast en maatschappelijk onrust 
gaven , en aan de drugs geraakten . 
Zoals gezegd is geen sprake geweest van grote aantallen patiënten die uit de chronische afde-
lingen van de psychiatrische ziekenhuizen werden ontslagen . Wel signaleren we een groeiende 
groep , vooral jongere patiënten, die vraagt om veel zorg, maar door veranderde maatschappe-
lijke opvattingen niet meer langdurig in instellingen wenst te verblijven. 
Het is in dit kader dat het begrip vermaatschappelijking werd gebruikt met als cruciale vraag 
hoe dergelijke patiënten beter aan de samenleving konden deelnemen. Voor de ggz betekent 
vermaatschappelijking de rehabilitatie van patiënten, door het intensieve samenwerken met 
andere sectoren en partijen: lokale en gemeentelijke overheden, politie en justitie , woning-
bouwcorporaties, maatschappelijke opvang en Leger des Heils , levensbeschouwelijke organi-
saties, verzekeraars, eerstelijnsgezondheidszorg en maatschappelijk werk , welzijns- , club- en 
buurtwerk, thuiszorg , Gemeentelijke Geneeskundige Diensten (GGD'en) en verslavingszorg , 
werkgevers en werknemers, buren, patiënten en familieorganisaties. 
In België werd op basis van het Rapport Groot (1989) een nieuwe hervorming uitgewerkt. De 
reconversie van 1990 voorziet in een scheiding van de cure- en carefunctie in de psychiatrische 
zorg. Voor de carefunctie worden twee reeds experimenteel aanwezige typen van voorzieningen 
wettelijk omschreven: beschut wonen en het psychiatrisch verzorgingstehuis. 
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De laatste biedt een residentiële opvang aan chronische, maar gestabiliseerde patiënten , terwijl 
beschut wonen voor anderen de maatschappelijke integratie faciliteert. Niet minder dan 6.000 
ziekenhuisbedden werden gesubstitueerd door deze nieuwe opvangvormen . 
Ook in Vlaanderen vond in de ambulante ggz een aanzienlijke schaalvergroting plaats. In 1999 
werd bij Vlaams decreet het aantal cccz door fusies teruggebracht van 84 naar 21, met een 
maximum van 2 centra per verzorgingsgebied van 400.000 inwoners. Vanaf 2001 werden op 
initiatief van de federale overheid ten experimentele titel zorgvernieuwingsprojecten opgezet, 
voor kinderen, jongeren en volwassenen. Met de reorganisatie van een deel van de ambulante 
zorg (cccz), de uitbouw van onder andere dagbehandeling, psychiatrische thuiszorg en beschut 
wonen , is ook in Vlaanderen de vermaatschappelijking ingezet. 

Fusies 
Nadat in Nederland tussen 1990 en 1995 het aantal ggz-zorgvernieuwingsprojecten vervijf-
voudigde en de overheid in 1994 een Zorgvernieuwingsfonds instelde , nam het aantal fusies 
tussen APz'en en Riaggs sterk toe. Van de 47 APz'en en 61 Riaggs die eind jaren tachtig beston-
den , waren er in 2005 nog drie respectievelijk negen zelfstandig. Inmiddels zijn dan 40 geïn-
tegreerde ggz-instellingen ontstaan , waaraan naast APZ en Riagg, soms ook Regionale Instel-
lingen voor Beschermd Wonen (Rrnw) en verslavingszorg deelnemen . In Vlaanderen hebben 
dergelijk e fusies tussen intra- en extramurale zorgvoorzieningen niet plaatsgevonden , maar 
werd gekozen voor de organisatie van nauwer e en meer gecoördineerde samenwerking tussen 
deze onderscheiden voorzieningen (zie zorgprogramma 's en zorgcircuits) . 

Kwaliteitsbeleid en veranderend juridisch kader 
Mede op basis van de nota Onder and eren (1993), waarin werd gepleit voor een bredere erken-
ning van psychische problematiek en een verbetering van de toegang tot en de kwaliteit van 
de ggz, is in Nederland in de loop van de jaren negentig fors geïnvesteerd in kwaliteits - en 
procesverbetering , profess ionalisering , opleidingen , richtlijnen en protocollen , een en ander 
ondersteund door kwaliteitsverbeterend e wetten (Wet Beroepen Individuele Gezondheids -
zorg: Wet BIG; Wet op de Geneeskundige Behandelingsover eenkomst: WGBo; en Wet bijzondere 
opn eming en in psychiatrische ziekenhuizen : BOPZ) (zie hoofdstuk 35) en door een toegenomen 
belangstelling voor evidence-based principes. Ruim vijftien jaar wordt inmidd els gewerkt aan 
het produceren van multidisciplinaire of moederrichtlijnen , vanwaaruit afzonderlijk e discipli -
nes eigen richtlijnen kunnen opstellen . Dat proces werd ondersteund door het ministerie van 
Volksgezondheid , Welzijn en Sport, waarbij veel aandacht bestaat voor cliënten- en patiënten -
participati e en voor de implementatie van richtlijnen. 
Ook in Vlaanderen ging de afbouw van de ziekenhuisbedden gepaard met een herdefiniëring 
van de opdracht van zowel intra- als extramurale voorzieningen met een verbetering van de 
zorgkwaliteit als doel. Toenemend wordt de zorgvernieuwing aangestuurd door de beschikbare 
wetenschappelijke evidentie over diagnostiek en behandeling . Er vonden consensusconferen-
ties plaats over schizofrenie en depressie ; speciale aandacht ging uit naar de hoge prevalentie 
van suïcidaal gedrag. 
Zoals in Nederland veranderde ook in België het wettelijke kader (zie hoofdstuk 35). De wet 
betreffende de rechten van de patiënt (wRP, het equivalent van de Nederlandse WGBO) uit 2002 
geeft vorm aan een emancipatorische evolutie waarin de patiënt (of zijn vertegenwoordiger) 
vanuit zijn autonomie en zelfbeschikking zijn zorg en gezondheid zelf mee stuurt (evolutie 
naar gemeenschappelijke besluitvorming of shared decision making). De wet betreffende de 
bescherming van de persoon van de geesteszieke (WBPG, 1990, equivalent van de Nederlandse 
BOPZ) verving de eerder vermelde krankzinnigenwet en regelt sinds 1990 de gedwongen opna-
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men in België. De WBPG legt de beslissing tot dwangopname bij de rechterlijke macht , formu-
leert duidelijkere criteria voor gedwongen opname en geeft meer beschermi ng van en rechten 
aan de gedwongen opgenomen patiënt. De WBPG bracht het juri disch kader betreffen de gedwon-
gen opname in België in overeenstemming met het Europese Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens, onder andere met het rech t op juridische bijstan d, op beroep tegen 
vrijheidsbeperking en op gerechtelijke controle ervan . 

Zorgprogramma 's en zorgcircuits 
Met het in Nederlan d geleidelijk verdwijnen van apz en Riagg en de toegenomen wens eviden-
ce-based te werken , dien de zich de vraag aan hoe de inhoud van de zorg op een vernieuwende 
wijze, los van oude instellingsgrenzen , moest worden aangeboden. Een lage-landenantwoord 
was het concept zorgprogramma: een samenhangend, 
omschreven en geïntegreerd hulpaanbod voor een spe-
cifieke doelgroep. Naast het waarom en het wat aan zorg 
en behandeling ondersteund door de klinische richt-
lijnen, geeft een zorgprogramma voor zo'n doelgroep 
(bijvoorbeeld patiënten met bipolaire of depressieve 
stoornissen , angststoornissen, psychosespectrumstoor-
nissen of eetstoornissen) tevens een omschrijving van 
het wanneer (samenhang, volgorde en duur van behan-

Zo bestaat een geïntegreerd zorgprogramma 
voor bijvoorbeeld angststoorni ssen uit een 
intakeprocedure , een beschrijving van doel en 
duur van de behandeling , het behandelplan, het 
behandelteam en het zorgpad dat zal gevolgd 
worden volgens de ernst van de angststoorni s: 
licht, matig of ernstig . 

delingen) , het wie (welke behandelaren) en het waar (plaats en instelling) . Daarmee bieden 
zorgprogramma 's op regionaal en instellingsniveau een praktische invulling van multidiscipli-
naire richtlijnen. 
Ook in Vlaanderen werd een nieuwe blauwdruk voor de ggz opgesteld , waarin de zorg geor-
ganiseerd werd voor leeftijdsgebonden doelgroepen zoals kinderen en jongeren, volwassenen , 
en ouderen , waarvoor netwerken van voorzieningen werden opgezet. Deze netwerken waarin 
onder meer APZ, cccz en PAAZ participeren , ontwikkelden zorgcircuits waarin voor de verschil-
lende behandelnoden specifieke therapeutische interventies worden gerealiseerd . 

Eerste lijn 
Huisartsen verwezen in Nederland bij een ongeveer gelijk gebleven eerstelijnsprevalentie van 
psychiatrische stoornissen steeds meer patiënten naar de ggz. Deze toename werd voor 20% 
verklaard door een absolute toename, voor 40% door vergrijzing en voor nog eens 40 % door 
de absolute groei van de bevolking. De totale groei in verwijzingen verontrustte de overheid en 
deze stimuleerde ggz-problematiek zo veel mogelijk binnen de eerste lijn te behandelen ; dat 
voorkomt wachttijden , stigmatisering , is snel en efficiënt. 
Voor het vervullen van deze poortwachtersfunctie bestaan verschillende modellen . Een eerste 
is gericht op het door goede nascholing, training en gebruik van standaarden verbeteren van de 
diagnostische en behandelinhoudelijke kwaliteiten van de huisarts . In een tweede, het consult -
model , krijgt de huisarts op verschillende manieren kennis en kunde uit de ggz aangeboden: 
telefonische consultatie met een psychiater ; het door huisarts en psychiater op papier bespre-
ken van een casus , waarbij de huisarts wordt geadviseerd over diagnostiek en behandeling; 
een stap verder gaat het gezamenlijk zien en beoordelen van patiënten; en als laatste kan de 
huisarts binnen dit model de patiënt voor een eenmalig consult naar de ggz verwijzen. Steeds 
behoudt de huisarts de behandelv erantwoord elijkheid en uitvoer. Dit is niet het geval binnen 
het vervangmodel, waarbij, binnen de eerste lijn , de behandeling wordt overgenomen door 
maatschappelijk werkenden , eerstelijnspsychologen, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen of 
(vrijgevestigd) psychiaters . En tot slot kennen we het model van de verplaat ste zorg , waarbij 
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niet de huisarts wordt vervangen, maar tweedelijns ggz-behandelingen door een sociaalpsychi-
atrisch verpleegkundige of psychiater binnen de eerste lijn worden uitgevoerd. 
In België is de ggz veel minder strikt georganiseerd en geëchelonneerd. Patiënten kunnen zon-
der verwijzing tweede- en derdelijnsvoorzieningen consulteren ; van een poortwachtersfunctie 
voor de eerste lijn is daar geen sprake . Toch lijkt het belang van de eerste lijn in de ggz ook in 
België toe te nemen. De overheid geeft ze een steeds centralere rol en de kennis van en aan-
dacht voor ggz is toegenomen, onder andere door de aandacht ervoor in de hervormde huis-
artsenopleiding en door de (zij het beperkte) introductie van eerstelijnspsychologen in de huis-
artsenpraktijk. Algemeen verwacht ook de ggz in België geconfronteerd te worden met meer 
psychiatrische problemen (als gevolg van gewijzigde samenlevingsvormen , individualisering, 
vereenzaming, stress , verstedelijking , toenemende agressie -accidenten, waarde- en normver-
vaging) en met meer complexe zorgvragen en meer comorbiditeit onder meer als gevolg van 
betere diagnosestelling. 
Er tekent zich inmiddels een nieuwe instroom van patiënten af als gevolg van: 
- de gezondheidsparadox : nieuwe therapeutische mogelijkheden scheppen nieuwe zorgnoden ; 
- specifieke noden van kinderen en adolescenten in een problematische opvoedingssituatie of 

betrokken in een als misdrijf omschreven feit; 
- de stijging van middelengebruik; 
- de vergrijzing . 
Tegelijk is een grotere uitstroom te voorspellen als gevolg van: 
- verbeterde en nieuwe psychofarmaca; 
- de uitbreiding van de gemeenschapsgeoriënteerde geestelijke gezondheidszorg (commu-

nity psychiatry, assertive outreach, psychiatrische zorg in de thuissituatie , assertive community 
treatment). 

4 Recente ontwikkelingen in de ggz (2010 tot heden) 

Recente ontwikkelingen laten zich , omdat ze nog volop gaande zijn , minder gemakkelijk 
beschrijven. Deze vertonen, zoals ook uit het voorgaande duidelijk werd, voor Nederland en 
België zowel overeenkomsten als soms toch ook duidelijke verschillen. In beide landen blijft 
het beleid gericht op hervormingen van de zorg, zoals we hiervoor beschreven onder de begrip-
pen extramuralisering en vermaatschappelijking, mede ingegeven door de wens autonomie en 
meebeslissen van en door patiënten te bevorderen en stigmatisering , uitsluiting en dwang- en 
drangmaatregelen te beperken . 
In Nederland leidde dit beleid in een economisch gunstige periode in het eerste decennium van 
deze eeuw tot een inhaalgroei van de ggz, vooral in achtergebleven sectoren als de kinder - en 
jeugdpsychiatrie, de forensische en verslavingszorg, het beschermd wonen en de ambulante 
zorg . Tussen 2003 en 2oro steeg het aantal nieuwe instromers en het aantal per jaar behan-
delde patiënten met respectievelijk 39 en 45%. De inzet van de economische crisis (2007) , 
gecombineerd met de bevinding dat de kosten van de gehele gezondheidszorg tussen 2003 en 
20n met 45%, en die van de ggz met 56% waren gestegen , vormden de basis voor een sterk 
op beperking van zorgkosten gericht overheidsbeleid sinds 2oro . Een beleid gericht op forse 
afbouw van psychiatrische bedden (30% tot 2020), een versterking van de huisartsenzorg (door 
consultatie , praktijkondersteuning en e-health) , de introductie van een nieuw compartiment 
generalistische basis-ggz tussen de huisartsenzorg en de specialistische ggz, met de uiteinde-
lijke bedoeling dat dit laatstgenoemde deel 20% minder patiënten zal gaan behandelen . 
Daarnaast werd een aantal belangrijke veranderingen in de financiering van zorg doorgevoerd : 
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principes van marktwerking met concurrentie tussen zorgaanbieders , inkoop van zorg door 
concurrerende zorgverzekeraars, overheveling van jeugdzorg (inclusief de kinder- en jeugd-
psychiatrie) vanuit de zorgsector naar de gemeenten, en decentralisatie van de AWBZ , dat wil 
zeggen: langdurige zorg , eveneens naar de gemeenten, de laatste twee met een primair bezui-
nigingsmotief. 
In tegenstelling tot deze Nederlandse ontwikkelingen is in deze zelfde periode in België juist 
sprake van een inhaalbeweging . Met de in 2oro verschenen Gids naar een betere geestelijke 
gezondheidszorg door de realisatie van z orgcircuits en netwerken wordt vanuit een geïntegreerde 
visie op de toekomst van de ggz, een omvattend model van de ggz met verregaande hervormin-
gen en reorganisaties voorgesteld. Sleutelbegrippen zijn preventie, vroegdetectie en vroeginter-
ventie , vraaggestuurde en gedifferentieerde ggz, gemeenschapsgerichte zorg, en maatschappe-
lijke integratie door samenwerking met onderwijs, cultuur , arbeid en sociale huisvesting. 
De implementatie van de hervormingen verloopt stapsgewijze en de toegepaste financierings-
techniek laat toe dat een groot deel van de ziekenhuisbedden met behoud van personeel en 
middelen mogen worden gesubstitueerd naar onder andere mobiele (crisis)teams . Het gaat om 
een hervorming , geen besparingsoperatie , en bij aanvang zelfs beperkte inzet van extra midde-
len voor coördinatie van zorg . In 2015 wordt de hervorming doorgetrokken naar de kinder- en 
jeugdpsychiatrie. 
Verder wordt in 2014 in België de lang verwachte wet 
gestemd tot regeling van de ggz-beroepen , waarin de 
erkenning , opleidingscriteria en uitoefening van de kli-
nische psychologie , orthopedagogie en psychotherapie 
eindelijk formeel geregeld wordt. In 2015 belooft de 
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid dat ook 
de terugbetaling van de prestaties van deze ggz-beroe-
pen tijdens deze legislatuur geregeld zal worden. 
Een laatste belangrijke hervorming betreft de verdere 
verschu iving van de bevoegdheden over het gzz-beleid 
van het federale naar het gemeenschapsniveau . 
Ten slotte zijn ook veranderingen in de financiering 
gaande waarbij overheid , ziekenfondsen en zorgverze-
keraars ook de inhoud van de zorg gaan bepalen . Zo 
wordt in België de terugbetaling van nieuwe behande-
lingen meer en meer gekoppeld aan de toestemming 
van de adviserende arts van het ziekenfonds. Deze zor-
ginhoudelijke regulering gaat hand in hand met de toe-
nemende dominantie van de markt- en bedrijfsecono-

Als een mogelijke aanpak die zou moeten leiden 
tot zowel kostenbesparing als kwaliteitsverbe-
ter ing in de geestelijke gezondheidszorg, werd 
vanaf 2 00 7 in Nederland een start gemaakt 
met marktwerking. Het is te vroeg om de 
effecten van deze ingreep eendu idig te kunnen 
analyseren. Vooralsnog is de indruk dat markt-
werking leidt tot diverse ongewen ste effecten : 
het gezo ndhe idszorgsysteem wordt er minder 
overzichtelijk door, patiënten hebben geen idee 
hoe zich op deze markt te oriënteren , en het 
aanta l aanbiede rs van zorg groeit eerder dan dat 
dit afneemt. Het deel zorg gericht op ernst ige 
en chron ische psychiatr ische problemat iek 
lijkt gehee l ongeschikt voor marktwerking: hier 
zijn de effecten ronduit negatief. We zullen de 
consequent ies van dit concurrerende systeem 
eerst goed helder moeten krijgen , en dat zou er 
wel eens in kunnen resu lteren dat deze markt-
werking voor een groot deel zal moeten worden 

mische logica in de ggz: zorg als product dat in de markt teruggedraa id. 
moet worden gezet en dus concurrentieel en efficiënt '-------------------~ 
moet zijn . 
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Samenvatting 
- In wettelijke regelingen is de rechtspositie van de patiënt ten opzichte van de arts vastgelegd . In 

Nederland is dit de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), in België de 
Wet betreffende de rechten van de patiënt (WRvP). 

- Deze wettelijke regelingen bieden tevens bescherming aan patiënten die onvoldoende in staat zijn 
om beslissingen te nemen (wilsonbekwaamheid) . 

- Beide regelingen gelden voor de gehele gezondheidszorg . 
- Voor de psychiatrie geldt daarnaast speciale wetgeving waarin criteria en procedures voor onvrij-

willige opneming en behandeling in psychiatrische ziekenhuizen zijn vastgelegd. In Nederland is 
dit de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ), in België de Wet 
betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke (WBPG). 

- In beide landen geldt dat er voor onvrijwillige opneming en behandeling in een psychiatrisch zie-
kenhuis sprake moet zijn van gevaar voortkomend uit een psychiatrische aandoening . 

- In beide landen onderscheidt de wetgever een maatregel voor spoedopnamen (in Nederland de 
inbewaringstelling, in België de inobservatiestelling) en een maatregel voor langer durend verblijf 
in een psychiatrische instelling (in Nederland de rechterlijke machtiging , in België verder verblijf). 

- In beide landen worden dwangmaatregelen en dwangbehandeling toegepast. In Nederland kent 
de Wet BOPZ een wettelijke regeling voor het gebruik van middelen en maatregelen en dwangbe -
handeling tijdens een gedwongen opname . In België ontbreekt een dergelijke wettelijke regeling 
echter. 

Inleiding 

De psychiatrie neemt binnen het gezondheidsrecht een bijzondere plaats in. Dit heeft te maken 
met het feit dat de patiënt met een psychiatrische aandoening relatief kwetsbaar is, doordat (1) 
de psychiatrische ziekte invloed kan hebben op zijn wils bekwaamheid ; en (n) hij onderworpen 
kan worden aan onvrijwillige opneming en gedwongen behandeling . Belangrijk is dat de aan de 
patiënt toekomende rechten zo veel mogelijk worden gerespecteerd . Voor het geval de patiënt 
onvoldoende in staat wordt geacht om zijn wil te bepalen , voorziet de wet in een regeling om 
zijn pati ëntenrechten tijdelijk door anderen te laten waarnemen . Onvrijwillige opneming en 
gedwongen behandeling leiden in begins el tot inbreuken op grond- en mensenrechten die in 
de Grondwet en in internationale verdragen zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van 
de Mens zijn opgenomen , zoals het recht op vrijheid , het recht op zelfbeschikking , het recht op 
de onaantastbaarheid van het lichaam en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levens-
sfeer. Speciale wetgeving regelt onder welke voorwaarden in de psychiatrie van deze grond- en 
mensenrechten kan worden afgeweken en beschermt de pati ënt tegen misbruik van inbreuken 
op zijn recht en . 

2 Nederland 

2.1 De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) 
De Wet op de geneeskundige behandelingsov ereenkomst (wcBo), die onderdeel is van het Bur-
gerlijk Wetboek , is ook van toepassing binnen de psychiatrie , met dien verstande dat wanneer 
de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ) en de WGBO onder -
ling conflicteren , de Wet BOPZ prevaleert . In alle gevallen waarin de Wet BOPZ niet voorziet, geldt 
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de WG BO. Dit betekent dat de WGBO van toepassing is op alle behandelingen van patiënten die 
vrijwillig zijn opgenomen op een psychiatrische of somatische afdeling, en op alle somatische 
behandelingen van patiënten die onvrijwillig zijn opgenomen op een psychiatrische afdeling. 
Een geneeskundige behandelingsovereenkomst komt tot stand door wilsovereenstemming tus-
sen arts en patiënt. De arts mag slechts in bijzondere gevallen weigeren een behandelingsover-
eenkomst aan te gaan. Ook mag hij een eenmaal gesloten behandelingsovereenkomst alleen 
om gewichtige redenen beëindigen . 
De behandelingsovereenkomst schept voor zowel de arts als de patiënt verplichtingen. Voor de 
arts betreft dit meestal een inspanningsverplichting om het met de patiënt besproken plan van 
aanpak uit te voeren. Daarbij moet hij steeds de zorg van een goed hulpverlener in acht nemen 
en handelen in overeenstemming met de professionele standaard . Dit brengt onder andere met 
zich mee dat hij een verzoek om een onderzoek of behandeling moet weigeren als hij daarmee 
niet conform de professionele standaard zou handelen. 
In beginsel mag een onderzoek of behandeling op grond van de WG BO slechts plaatsvinden 
nadat daarvoor de toestemming van de patiënt is verkregen . De arts moet daarvoor voldoende 
informatie hebben verstrekt en zich hebben vergewist van de wil van de patiënt. Als er reden 
is om te twijfelen aan de wilsbekwaamheid van een patiënt tegenover het ondergaan van een 
onderzoek of behandeling, moet de behandelend arts beoordelen in hoeverre daar sprake van 
is. Onderzocht wordt daarbij of de patiënt voldoende in staat is om (1) een keuze uit te drukken ; 
(n) de verstrekte informatie te begrijpen; (III) de betekenis van de verstrekte informatie voor 
zijn eigen situatie te beseffen en te waarderen ; en (1v) logisch te redeneren en de verstrekte 
informatie te betrekken in de afweging van behandelopties. Een psychiatrische ziekte kan het 
vermogen om beslissingen te nemen aantasten , maar dit is lang niet altijd het geval. Zelfs een 
psychotische patiënt kan wilsbekwaam zijn tegenover een bepaalde behandelbeslissing. Het 
vermogen om beslissingen te nemen kan ook wisselen over de tijd, zoals regelmatig te zien 
is bij patiënten met een delirium . Een somatische arts kan voor de beoordeling van de wilsbe-
kwaamheid advies inwinnen van een psychiater , maar moet uiteindelijk zelf vaststellen of hij de 
patiënt wilsbekwaam acht tegenover een bepaalde beslissing of niet. 
Wanneer de patiënt wilsonbekwaam is, moet vervangende toestemming worden verkregen van 
een vertegenwoordiger: (1) de (door de rechter benoemde) curator of mentor; (n) de door de 
patiënt schriftelijk benoemde gemachtigde; (III) de echtgenoot of andere levensgezel ; of (1v) 
een ouder , kind, broer of zus. Als deze toestemming niet wordt verkregen, is behandeling in 
beginsel alleen mogelijk wanneer niet behandelen niet verenigbaar zou zijn met de zorg van 
een goed hulpverlener . Alleen als medisch handelen zo spoedeisend is dat het verkrijgen van 
vervangende toestemming niet kan worden afgewacht , kan desnoods zonder deze toestemming 
worden gehandeld . 
Wanneer een wilsonbekwame patiënt zich verzet tegen een behandeling , kan dit verzet onder 
de WGBO - anders dan onder de Wet BOPZ - gepasseerd worden als de behandeling kennelijk 
nodig is om ernstig nadeel voor de patiënt te voorkomen. Daarvoor kan onder omstandigheden 
gebruik worden gemaakt van dwangmiddelen die de vrijheid van de patiënt kunnen beperken , 
zoals fixatie. Maar het gebruik van deze maatregelen mag slechts in zeer uitzonderlijke gevallen 
zover gaan dat dit tot een ontneming van de vrijheid van de patiënt leidt. Wanneer een pati-
ent op een somatische afdeling vanwege een comorbide psychiatrische stoornis niet meewerkt 
aan de behandeling van een somatische aandoening , zal overplaatsing naar een psychiatrische 
afdeling niet altijd meerwaarde bieden. Ook op een psychiatrische afdeling kan een somatische 
aandoening immers slechts binnen de grenzen van de WG BO onder dwang worden behandeld. 
Maar in sommige gevallen kunnen de gedwongen opname en behandeling van de psychia-
trische aandoening op grond van de Wet BOPZ gunstiger voorwaarden scheppen voor en als 
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zodanig - indirect - bijdragen aan de behandeling van een somatische aandoening. Wanneer 
een patiënt bijvoorbeeld als gevolg van een vergiftigingswaan weigert medicatie te gebruiken 
die noodzakelijk is voor de behandeling van een somatische aandoening, kan (gedwongen) 
behandeling van deze vergiftigingswaan ervoor zorgen dat de behandeling van de somatische 
aandoening mogelijk wordt. 
De WGBO verplicht de arts ook om een dossier in te richten en bij te houden over de behandeling 
van de patiënt. De patiënt heeft recht op privacy en recht op inzage in zijn dossier en desge-
wenst een afschrift daarvan. De arts heeft een geheimhoudingsplicht: hij mag zonder toestem-
ming van de patiënt geen inlichtingen of inzage in het dossier geven aan derden. Hieronder 
vallen niet degenen die rechtstreeks bij de behandeling zijn betrokken, zoals verpleegkundigen 
en in consult gevraagde collega's. Zij kunnen worden ingelicht voor zover dat noodzakelijk is 
voor de door hen te verrichten werkzaamheden. 

2.2 De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ) 
De Wet BOPZ bevat bepalingen over de gedwongen opname van patiënten met een psychiatri-
sche stoornis (de zogeheten externe rechtspositie) en over de rechten van patiënten tijdens de 
opname en het verblijf op een psychiatrische afdeling (de interne rechtspositie). Onvrijwillige 
opnemingen kunnen uitsluitend plaatsvinden in zogeheten BOPZ-aangemerkte instellingen. 
Niet alleen psychiatrische ziekenhuizen, maar ook psychiatrische universiteitsklinieken, psy-
chiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (PAAz'en), kinder- en jeugdpsychiatrische 
klinieken, verslavingszorgklinieken, instellingen voor verstandelijk-gehandicaptenzorg, psy-
chogeriatrische verpleeghuizen en verzorgingshuizen komen daarvoor in aanmerking. 
Voor een onvrijwillige opneming op een psychiatrische afdeling is een BOPZ-maatregel vereist. 
Dit is in beginsel een rechterlijke machtiging (RM): een rechterlijke uitspraak, waarin wordt 
bepaald dat iemand gedwongen moet worden opgenomen in een daarin genoemde BOPZ-instel-
ling. De rechter neemt zijn beslissing op basis van een geneeskundige verklaring van een niet 

-----------------" bij de behandeling betrokken psychiater, na een ver-

\.. 

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zoek daartoe van de officier van justitie en een zitting 
heeft in het zogenaamde 'Varbanov-arrest' waarbij de rechter de patiënt, zijn advocaat en (meestal) 
bepaald dat het voor een vrijheidsbeneming de behandelend psychiater hoort. Er zijn verschillende 
noodzakelijk is dat de st00 rnis van de geest- soorten rechterlijke machtigingen. De meest gebruikte 
vermogens is vastgesteld door middel van een is de voorlopige RM, die voor een periode van maximaal 
objectief medisch onderzoek dat is uitgevoerd d k d r 1 
door een 'medical expert'. Aanvankelijk moest 
dit in Nederland altijd een psychiater zijn, ook 
als het ging om een onvrijwillige opname op 
een niet-psychiatrische Bopz-afdeling. Sinds een 
in 2014 ingevoerde wijziging van de Wet Bopz 
kan dit, voor zover het een verstandelijk gehan-
dicapte betreft, ook een arts voor verstandelijk 
gehandicapten of, voor zover het een patiënt 
met een psychogeriatrische aandoening betreft, 
een specialist ouderengeneeskunde zijn. 

zes maan en an wor en a1gegeven. Wanneer een an-
ger verblijf in de instelling nodig is, kan - tijdig vóór het 
verstrijken van deze looptijd - een machtiging tot voort-
gezet verblijf worden aangevraagd, die een maximale 
duur van één jaar heeft. Een voorwaardelijke machti-
ging kan worden gebruikt om de patiënt te verplichten 
om buiten de instelling een aantal voorwaarden na te 
leven (zoals inname van medicatie), teneinde het gevaar 
zodanig te verkleinen dat opname (waarschijnlijk) niet 
nodig is. Een zelfbindingsmachtiging is een rechterlijke 
uitspraak waarin de patiënt wordt verplicht om zich te 

houden aan een door hemzelf opgestelde zelfbindingsverklaring, waarin hij - op een moment 
waarop hij wilsbekwaam was - heeft vastgelegd welke behandeling hij wenst wanneer het niet 
goed met hem gaat. Ook kan de patiënt een rechterlijke machtiging op eigen verzoek aanvra-
gen om een gedwongen opname te realiseren. Dit laatste is bijvoorbeeld nuttig wanneer een 
verslaafde van zichzelf weet dat hij een vrijwillige opname niet volhoudt, maar behandeling in 
een instelling wel nodig heeft. 
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Meestal duurt de procedure voor het verkrijgen van een RM enkele dagen tot weken. In spoed-
gevallen, waarin het verkrijgen van een RM niet kan worden afgewacht, kan een opneming 
plaatsvinden op basis van een door de burgemeester afgegeven last tot inbewaringstelling (1Bs): 
een verplichting aan de daarin genoemde BOPZ-instelling om de patiënt binnen 24 uur op te 
nemen . Ook daarvoor is een geneeskundige verklaring van een onafhankelijke psychiater ver-
eist. Wanneer deze niet beschikbaar is, kan - in uitzonderlijke gevallen - eventueel een andere 
arts of zelfs de behandelend arts de geneeskundige ver-

Volgens de jurisprudentie van het Europese Hof 
voor de Rechten van de Mens moet de beoor-
deling in beginsel voorafgaand aan de vrijheids-
ontneming plaatsvinden , maar kan deze in 
urgente gevallen ook immediat ely after the arrest 
plaatsvinden. De Hoge Raad heeft bepaald dat 
dit betekent dat een onderzoek door een niet 
bij de behandeling betrokken psychiater binnen 
24 uur in beginsel nog tijdig is, tenzij de betrok-
kene aannemelijk maakt dat het feite lijk moge-

klaring afgeven . De patiënt moet dan zo spoedig moge-
lijk, maar in elk geval binnen 24 uur na de feitelijke 
aanvang van de vrijheidsontneming , alsnog door een 
onafhankelijk psychiater worden beoordeeld . Wanneer 
een patiënt met een IBS wordt opgenomen , vindt binnen 
enkele dagen in de instelling een rechtszitting plaats , 
waarbij de rechter beslist of er voldoende grond is tot 
voortzetting van de IBS, voor maximaal drie weken . Als 
de patiënt langer opgenomen moet blijven , moet voor-
afgaand aan het einde van de looptijd van de IBS een ~ 
worden aangevraagd. Daarop volgt dan een nieuwe zit- lijk was het onderzoek eerder te verrichten dan 

het tijdst ip waarop het heeft plaatsgevonden . ting, waarbij de rechter nagaat of aan de voorwaarden " ------------------daarvoor (nog steeds) wordt voldaan. 
Voor het verkrijgen van een IBS, voorlopige RM of machti- r 
ging tot voortgezet verblijf , moet aan de volgende cumu-
latieve voorwaarden worden voldaan. 

De betrokkene veroorzaakt gevaar of, voor het verkrij-
gen van een IBS, acuut gevaar. Dit kan zijn : 

De voorwaarden voor het verkrijgen van een 
voorwaarde lijke rechterlijke machtiging (RM) , 
een zelfbinding smachtigin g of een RM op eigen 
verzoek verschillen op een aantal punten van 
deze voorwaarden. (a) gevaar voor de patiënt zelf, waaronder het gevaar " ------------------dat de patiënt zichzelf van het leven zal beroven of 

zichz elf ernstig letsel zal toebrengen , het gevaar dat hij maatschappelijk te gronde gaat of 
zichzelf in ernstige mate zal verwaarlozen , en het gevaar dat hij door zijn hinderlijk gedrag 
de agressie van anderen over zich zal afroepen ; 
(b) gevaar voor anderen , waaronder gevaar dat de patiënt een ander van het leven zal beroven 
of ernstig lichamelijk letsel zal toebrengen , het gevaar voor de psychische gezondh eid van 
een ander , en het gevaar dat de patiënt een ander die aan zijn zorg is toevertrouwd zal ver-
waarlozen of: 
(c) gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen. Het gevaar hoeft zich niet 
reeds te hebb en gemanifesteerd , maar er moet wel ernstig rekening worden gehouden met 
de verwezenlijking van het gevaar. Er moeten dus op zijn minst aanwijzingen zijn die de 
kans hierop reëel maken . 

2 Er is sprake van een stoornis van de geestvermogens of, voor het verkrijgen van een I BS, een ernstig 
vermoeden op het bestaan van een stoornis van de geestvermogens. Uit de jurisprud enti e blijkt 
dat niet iedere psychiatrische classificatie automatisch betekent dat sprake is van een 'stoor-
ni s van de geestvermogens ' in de zin van de wet. Het moet gaan om een 'stoornis van het 
denken , voelen , willen, oordelen en doelgericht handelen, die zo ingrijp end is dat betrok-
kene het veroorzaakte gevaar als het ware niet kan worden toegerekend '. Vereist is boven-
dien dat de stoornis het (gevaarvolle) hand elen van de patiënt 'overwegend behe erst' , wat wil 
zeggen dat de patiënt als het ware een 'willoos werktuig ' van zijn stoornis is en zich er niet 
tegen kan verzetten . Hoewel steeds in een concrete situatie moet worden beoordeeld of hier-
aan is voldaan , geldt in het algemeen dat hiervan eerder sprake is bij (ernstige) stoornissen 
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zoals een depressieve stoornis, schizofrenie, een bipolaire stoornis , of ernstige verstande-
lijke beperking , dan wanneer (primair) sprake is van een stoornis in het gebruik van een 
middel , een eetstoornis, een persoonlijkheidsstoornis , een aandachtsdeficiëntie-/hyperacti-
viteitsstoornis , een gedragsstoornis of een lichte verstandelijke beperking. Uit de jurispru-
dentie blijkt bijvoorbeeld dat alleen het bestaan van alcoholafhankelijkheid in beginsel niet 
voldoende is, maar dat in sommige gevallen wel aan de criteria wordt voldaan wanneer deze 
gepaard gaat met een andere psychiatrische stoornis. 

3 Het gevaar vloeit rechtstreeks voort uit de stoornis. Er moet derhalve sprake zijn van een cau-
saal verband tussen de stoornis en het gevaar. Een woede-uitbarsting hoeft bijvoorbeeld niet 
altijd te zijn veroorzaakt door een geestesstoornis . 

4 Het gevaar kan niet op een andere wijze dan door opneming in een psychiatrisch ziekenhuis 
worden afgewend. De onvrijwillige opneming moet in het beginsel het laatste redmiddel (ulti-
mum remedium) zijn. Uit de jurisprudentie blijkt dat aannemelijk moet zijn dat het gevaar 
door de onvrijwillige opneming kan worden afgewend (doelmatigheid), dat een onvrijwillige 
opneming in redelijke verhouding staat tot het daarmee te bereiken doel (proportionaliteit) 
en dat er geen alternatieve , minder ingrijpende maatregelen mogelijk zijn (subsidiariteit). 

5 De betrokkene geeft geen blijk van de nodige bereidheid tot opneming. Hiervan is onder andere 
sprake als de patiënt zegt niet in te stemmen met de opneming of als uit een gedraging 
een gebrek aan bereidheid duidelijk wordt. Dit laatste is bijvoorbeeld aan de orde wanneer 
een patiënt tijdens een vrijwillige opname volstrekt niet meewerkt aan de behandeling. Het 
bereidheidscriterium brengt ook mee dat een patiënt die niet in staat is om aan te geven 
of hij al dan niet wil worden opgenomen , bijvoorbeeld doordat hij in een subcomateuze 
toestand verkeert na een auto-intoxicatie , in beginsel alleen met een BOPZ-maatregel kan 
worden opgenomen op een psychiatrische afdeling. 

Wanneer de patiënt eenmaal is opgenomen, moet de behandelaar in overleg met de patiënt een 
behandelingsplan opstellen. Pas als daarover overeenstemming bestaat, kan de behandeling 
beginnen. Als de patiënt wilsonbekwaam is, moet een vertegenwoordiger vervangende toestem-
ming geven, net als onder de WGBO. Een verschil met de regeling onder de WGBO is, dat wanneer 
een wilsonbekwame patiënt zich verzet tegen de behandeling, dit verzet moet worden gerespec-
teerd en de patiënt dus in beginsel niet kan worden behandeld . Een uitzondering daarop vormt 
de dwangbehandeling . Toepassing daarvan is mogelijk wanneer (1) er in de kliniek een gevaar 
bestaat, dat voortvloeit uit de geestesstoornis , waarbij behandeling volstrekt noodzakelijk is om 
dat gevaar af te wenden; of (Il) aannemelijk is dat zonder behandeling het gevaar dat buiten de 
kliniek bestaat (waarvoor de patiënt onvrijwillig is opgenomen) niet binnen een redelijke ter-
mijn kan worden weggenomen . Bij de toepassing van een dwangmiddel moet worden gekozen 
voor de minst ingrijpende, maar wel doeltreffende maatregel ; ook hier moet dus voldaan zijn 
aan de beginselen van doelmatigheid , proportionaliteit en subsidiariteit. 
Zolang nog geen overeenstemming is bereikt over het behandelingsplan, of het behandelings-
plan (nog) niet voorziet in de noodzakelijke maatregelen , kan bij acute noodsituaties gedurende 
maximaal zeven dagen gebruik worden gemaakt van zogeheten middelen en maatregelen: (1) 
separatie, (Il) afzondering, (m) fixatie, (1v) toediening van medicatie of (v) toediening van voe-
ding of vocht. Wanneer op het moment van de toepassing hiervan nog geen sprake is van een 
BOPZ-titel, moet binnen zes uur een rns worden aangevraagd. Daarnaast moet het behandelings-
plan zo spoedig mogelijk worden veranderd. Daarna kunnen dergelijke interventies eventueel 
als dwangbehandeling worden voortgezet. 
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Ook de onvrijwillig opgenomen patiënt heeft in principe recht op bezoek, het ontvangen van 
post en bewegingsvrijheid in en om het ziekenhuis. Eventuele beperkingen daarvan moeten 
in het behandelingsplan worden vastgelegd. Op elke afdeling gelden daarnaast ook huisre-
gels: algemene regels voor een ordelijke gang van zaken in het psychiatrisch ziekenhuis. Deze 
mogen de vrijheid van handelen van patiënten niet verder beperken dan voor een dergelijke 
gang van zaken nodig is . 
Wanneer de patiënt het niet eens is met de aan hem opgelegde maatregelen en beperkingen , 
kan hij een beroep doen op de patiëntenvertrouwenspersoon (PvP) of de speciale klachtenrege-
ling onder de Wet BOPZ. Deze laatste regeling geldt naast de (gewone) klachtenregeling volgens 
de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 
Inmiddels is de Wet BOPZ enkele malen geëvalueerd. Bij de tweede evaluatie in 2002 werd 
geconcludeerd dat de wet te beperkt en te medisch is voor de verstandelijk-gehandicaptenzorg 
en de psychogeriatrie . Bij de derde evaluatie in 2007 werd (ook) voor de psychiatrie geconclu-
deerd dat de Wet BOPZ niet meer toekomstbestendig is. Door de vele aanpassingen die in de 
loop der jaren zijn gedaan , is de wet erg complex geworden. Bovendien past een opnemingswet 
met een locatiegebonden karakter niet meer goed binnen de moderne ggz waarin sprake is van 
toenemende ambulantisering . Deze (en andere) kritiek heeft ertoe geleid dat in 2009 en 2orn 

bij de Tweede Kamer twee wetsvoorstellen zijn ingediend die dienen ter vervanging van de Wet 
BOPZ: het wetsvoorstel Zorg en dwang (gericht op de verstandelijk-gehandicaptenzorg en de 
psychogeriatrie) en het wetsvoorstel Verplichte ggz (voor de psychiatrie) . Het wetsvoorstel Zorg 
en dwang is in 2013 aangenomen door de Tweede Kamer en lag begin 2016 nog bij de Eerste 
Kamer. 

3 België 

3.1 Wet betreffende de rechten van de patiënt {WRvP) 
De rechtsverhouding tussen arts en patiënt is in België terug te vinden in de Wet betreffende 
de rechten van de patiënt (WRvP) van 22 augustus 2002 . Deze wet bekrachtigt enkele funda-
mentele rechten van de patiënt , die hij kan uitoefenen ten opzichte van de zorgbeoefenaars en 
onrechtstreeks ten opzichte van de gezondheidszorginstellingen . De wet is geldig voor de soma-
tische geneeskunde en moet ook in het brede veld van de psychiatrie gerespecteerd worden . De 
WRvP bevat dezelfde elementen als de Nederlandse WGBO. Deze wet geeft ook een definitie van 
het begrip beroepsbeoefenaar . Naast artsen vallen de volgende beroepsbeoefenaars onder het 
toepassingsgebied van de Wet Uitoefening Gezondheidszorgberoepen, namelijk tandartsen , 
apothekers, vroedvrouwen, kinesitherapeuten , verpleegkundigen en verschillende paramedici , 
zoals logopedisten en podologen. Belangrijke rechten die door de WRvP gewaarborgd worden , 
zijn : het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening , het recht op vrije keuze van beroepsbeoefe-
naar , het recht op gezondheidstoestandinformatie en geïnformeerde toestemming en het recht 
op een patiëntendossier. 
Het is belangrijk om te vermelden dat de WRvP geen eigen sanctieregeling heeft , wat een prin-
cipiële keuze is geweest. Zo voorziet de wet geen strafrechtelijke of andere sanctie bij zorgbe-
oefenaars die de wet niet naleven . Wel kan het niet naleven van die wet leiden tot tuchtsancties 
voor diegenen die tuchtrechtelijk gesanctioneerd kunnen worden (bijvoorbeeld in het geval van 
artsen door de Orde van Geneesheren) . 
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3.2 Wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke (WBPG) 
De dwangopname als beschermingsmaatregel wordt geregeld door de wet van 26 juni 1990 
'betreffende de Bescherming van de Persoon van de Geesteszieke ' (wB PG). Deze wet regelt via 
twee verschillende procedures de gedwongen opname en vormt de wettelijke basis voor vier 
mogelijke maatregelen : (r) de inobservatiestelling in een psychiatrisch ziekenhuis , (2) het ver-
dere verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis, (3) de nazorg (buiten het ziekenhuis) en (4) de 
verpleging in een gezin . 
De WBPG regelt drie zaken . Ten eerste de dwangopname , die een vorm van vrijheidsberoving is 
die alleen door een rechter kan bevolen worden, in casu de vrederechter. Ten tweede versterkt 
de WBPG de rechtspositie van de patiënt , onder andere door de tussenkomst van een rechter (vre-
derechter) , de verplichte aanwezigheid van een advocaat en de beperkte duur van de maatregel 
(veertig dagen voor de inobservatiestelling en maximaal twee jaar voor het verdere verblijf) ; het 
criterium behandelnood of voordeel voor de pati ënt is ondergeschikt aan het criterium gevaar-
lijkheid omwille van de psychiatrische stoornis als ethische verantwoording voor een dwangop-
name. Patiënten met een psychiatrische stoornis kunnen immers voor zichzelf of voor anderen 
een gevaar betekenen , waarvoor beschermingsmaatregelen noodzakelijk zijn . Dit gevaar is hier-
bij nog niet noodzakelijk in de praktijk gebracht . 

Subsidiariteit betekent dat de gedwongen 
opname slechts kan plaatsvinden wanneer er 
geen enkele andere mogelijkheid bestaat om de 
patiënt de nodige behandeling te geven. 

Ten derde hanteert de WBPG het beginsel van subsidi-
, ariteit: de gedwongen opname in een psychiatrische 

dienst kan slechts worden doorgevoerd wanneer er geen 
andere mogelijkheden bestaan om een geesteszieke de 
nodige behandeling te geven die medisch geïndiceerd 
is. De betrokken patiënt weigert namelijk opgenomen 
te worden . 

De beschermingsmaatregel van dwangopname kan slechts getroffen worden wanneer cumula-
tief voldaan wordt aan de volgende voorwaarden : 
- aanwezigheid van een (ernstige) geestesstoornis ; 
- de zieke brengt zijn eigen gezondheid en veiligheid ernstig in gevaar en/of vormt een ern-

stige bedreiging voor andermans leven of integriteit; 
- een geschikte behandeling ontbreekt. 
Het is belangrijk om te beklemtonen dat de dwangopneming de patiënt niet automatisch van 
zijn handelings- en wils bekwaamheid berooft. Hij blijft titularis van zijn rechten en kan die in 
principe ook zelf blijven uitoefenen . Wel kan de opgelegde maatregel een weerslag hebben op 
de bekwaamheid van de patiënt. Zo kan de rechter naar aanleiding van de dwangopneming 
ambsthalve hem onder voorlopig bewind plaatsen . 
Onaangepastheid aan zedelijke , maatschappelijke, religieuze , politieke of and ere waard en mag 
niet op zichzelf als een geestesziekte worden beschouwd . De wet bepaalt bovendien dat iemand 
die zich vrij laat opnemen in een psychiatrische dienst , deze te allen tijde kan verlaten. Het 
uitgangspunt van de wet is dat de vrijheid de regel is, de vrijheidsberoving de uitzondering die 
dan ook beperkt moet worden toegepast. 
Hier worden summier de gewone procedure en de spoedprocedure beschreven , alsook de 
ingrediënten voor het 'omstandig medisch verslag' . 

Gewone procedure 
Voor de gewone procedure kan iedere belanghebbende burger een verzoekschrift met het oog 
op een dwangopname indienen bij de vrederechter en hieraan moet een omstandig genees-
kundig verslag worden toegevoegd . Dit verslag mag door enig welke arts (bijvoorbeeld huisarts, 
psychiater, neuroloog of een andere specialist) opgesteld worden op basis van een medisch 
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onderzoek van maximaa l vijftien dagen oud. In het verslag worden de gezondh eidstoestand van 
de betrokkene en de symptomen van de stoornis beschreven . Ook moe t de noodzaak van de 
dwangopname worden vastgesteld. De arts zal daarom de precieze redenen voor die dwangop-
name moeten opgeven. De term 'omstan dig' houdt in dat op een leesbare wijze (voor juris ten ) 
volledig en nauwkeurig de gezon dheidstoestan d en de noodzaak van de dwangopname worden 
beschreven . Enkel objectieve vaststellingen mogen worden vermel d. 
Het verslag mag volgens de WB PG niet worden opgesteld door een arts die bloed- of aanverwant 
is van de patiënt of van de verzoeker of die op enigerlei wijze verbonden is aan de psychiatrisc he 
dienst waar de patiënt zich bevindt. Een moeilijke kwestie is het verkrijgen van een verslag door 
een onafhanke lijke arts. Voor het afleveren van een verslag is geen toestemming van de patiënt 
nodig, maar voor psychiatrische diagnostiek voorafgaande lijk wel. Dit onderzoek is een han de-
ling waarvoor op gron d van de WRvP de toestemming van de patiënt nodig is. 
Bij de gewone procedure duidt de vrederechter een advocaat aan , voor zover de betrokkene er 
zelf geen gekozen heeft , en bezoekt de persoon wiens opname ter observatie wordt gevraagd . In 
de gewone procedure beslist de vrederechter bij omstan dig gemotiveer d vonnis binnen de tien 
dagen na de indiening van het verzoekschrift. 

Spoedprocedure 
In spoedeisende gevallen (spoedprocedure) treedt de Procureur des Konings op hetzij ambts-
halve, na schriftelijk advies van een door hem aangewezen arts , hetzij op schriftelijk verzoek 
van een belanghebbende , vergezeld van een omstandig geneeskundig verslag van een arts . Het 
advies of het verslag van de arts moet het spoedeisende karakter aantonen . De Procureur des 
Konings kan de patiënt onmiddellijk laten opnemen in een psychiatrische dienst door hem 
aangewezen . Binnen de 24 uur brengt hij de vrederechter op de hoogte van zijn beslissing en 
deze handelt verder zoals in de gewone procedure , maar intus sen is de patiënt al opgenomen 
in een psychiatrische dienst. 
De maximale duur voor de inobservatiestelling is veertig dagen , maar de arts diensthoofd van 
de psychiatrische dienst kan in een gemotiveerd verslag op elk ogenblik onmiddellijk een eind e 
stellen aan de maatregel. Als een verlenging van de dwangmaatregel wen selijk is, kan hij een 
schriftelijk verslag overmaken aan de vrederechter voor een langer verblijf tot maximaal twee 
jaar. De procedure voor de behandeling van het verder verblijf is analoog aan die voor de inob-
servatiestelling. 
Uit de praktijk blijkt dat vooral de spoedprocedure van de WBPG wordt toegepast en dat het vooral 
patiënten met psychosespectrumstoornissen en middelgerelateerde stoornissen betreft . Hierbij 
kan opgemerkt worden dat stemmingsstoornissen waarbij suïcidaliteit kan optreden slechts 
verantwoordelijk zijn voor een heel beperkt deel van de gedwongen opnamen . 

Gedwongen opname versus gedwongen behandeling 
Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen de gedwongen opname en de gedwon-
gen behandeling . Deze behandeling kan bestaan uit dwangmaatregelen zoals fixatie of isolatie 
en de mogelijke dwangbehandeling zelf (met medicatie of zelfs elektroconvulsieve therapie) . 
De WBPG regelt niet het probleem van de dwangbehandeling van de opgenomen zieke . In tegen -
stelling tot in Nederland ontbreekt in België een juridische regelgeving ter zake . Er bestaan 
sterke argumenten onder meer van medisch-ethische aard ter verantwoording van dwangbe-
handeling: enerzijds het gevaarscriterium voor zichzelf en/of anderen en anderzijds het feit dat 
dankzij de behandeling een wilsonbekwame patiënt opnieuw wilsbekwaam wordt. 
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3.3 Nieuwe beschermingsregeling voor wilsonbekwamen 
Vroeger bestonden er verschillende statuten voor patiënten die niet in staat zijn om zelf hun 
goederen te beheren of die niet in staat geacht worden om belangrijke beslissingen te nemen 
over hun persoon. Veel patiënten die geen medische beslissingen meer kunnen nemen, hadden 
zelfs geen specifiek statuut. We kunnen hierbij denken aan dementerenden of cvA-patiënten . 
De wet van 17 maart 2013 wil daarom alle bestaande statuten bundelen tot een statuut, namelijk 
het voorlopig bewind, maar ook patiënten zonder statuut hierin onderbrengen . De vrederechter 
kan sinds 1 september 2014 de nieuwe beschermingsregeling opleggen aan patiënten die in 
verband met ziekte niet meer in staat zijn om beslissingen te nemen over hun vermogen of over 
hun gezondheid. Deze bescherming kan geheel of gedeeltelijk zijn (bijvoorbeeld alleen voor 
geldzaken) en blijvend of tijdelijk (bijvoorbeeld tot wanneer iemand ontwaakt uit een coma). 
Om deze beschermingsmaatregel op te kunnen leggen , is er ook een 'omstandig geneeskundig 
getuigschrift' noodzakelijk. In dit getuigschrift zijn minstens de volgende gegevens vermeld: 
- of de beschermde persoon zich kan verplaatsen; 
- de gezondheidstoestand van de te beschermen persoon ; 
- de weerslag van de gezondheidstoestand op het waarnemen van zijn of haar belangen van 

vermogensrechtelijke of andere aard ; 
- de hulpverlening die deze gezondheidstoestand normaliter met zich meebrengt; 
- de gevolgen van deze gezondheidstoestand op het functioneren volgens de International 

Classification ofFunctioning, Disability and Health (1cn). 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een buitengerechtelijke en een gerechtelijke bescher-
ming . De buitengerechtelijke bescherming is enkel van toepassing op goederen. Het gaat erom 
dat een persoon die nog wilsbekwaam is een vertegenwoordiger kan aanduiden die voor hem 
zal optreden als hij niet meer in staat is om zelfstandig zijn goederen te beheren. In 'een verkla-
ring van voorkeur' kan de nog wilsbekwame persoon de voorkeur voor zijn vertegenwoordiger 
aangeven. Er moet een volmacht oflastgeving opgemaakt worden met behulp van een notaris . 
Het ogenblik waarop de lastgeving in werking treedt, wordt later bepaald door een vrederech-
ter. Bij de gerechtelijke bescherming kan de vrederechter op verzoek van de belanghebbende 

r-----------------..., een bewindvoerder aanstellen die verantwoordelijk is of 

\. 

Deze volmacht of lastgeving is een handeling voor de vertegenwoordiging over de persoon of voor de 
waarbij een persoon aan een ander de macht goederen . Hierbij is het essentieel om te benoemen dat 
geeft om iets voor hem en in zijn naam te doen. de beschermde patiënt bekwaam blijft voor alle andere 

handelingen dan voor de handelingen waarvoor hij 
onbekwaam werd verklaard. Over de persoon kan slechts één bewindvoerder aangeduid wor-
den. Over de goederen kunnen - wanneer gewenst - verschillende bewindvoerders aangeduid 
worden. In de praktijk is de bewindvoerder vaak een familielid , maar dit kan ook een gespecia -
liseerde advocaat zijn of een accountant. 
De nieuwe wet geldt enkel onmiddellijk voor patiënten die vanaf 1 september 2014 de nieuwe 
beschermingsmaatregel van de vrederechter worden opgelegd. Patiënten die reeds voordien in 
een bepaald statuut zaten , komen pas na twee tot vijf jaar in het nieuwe regime te zitten. 
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Samenvatting 
- In de opleiding tot psychiater wordt kennis verworven over zowel de somatisch-organische aspec-

ten die relevant zijn bij psychiatrische aandoeningen, als over psychologische, psychotherapeuti-
sche en sociale dimensies van psychiatrische stoornissen en behandeling . 

- In beide landen is de opleiding opgezet aan de hand van de CanMEDS-competenties die voor de 
psychiatrie in Nederland zijn uitgewerkt in HOOP 2.0 (Herziening Opleiding Onderwijs Psychia-
trie) . 

- De opleiding tot psychiater bestaat uit klinische, poliklinische en sociaalpsychiatrische stages, 
waarbinnen tevens een psychotherapeutische opleiding of vorming plaatsvindt. 

- Binnen de opleiding wordt in Nederland gekozen voor een van de drie aandachtsgebieden: vol-
wassenenpsychiatrie, kinder- en jeugdpsychiatrie, of ouderenpsychiatrie. In België moet worden 
gekozen tussen een opleiding in de volwassenen-, dan wel in de kinder- en jeugdpsychiatrie. 

- Psychiatrie is een van de oudste en grootste medisch specialismen. Psychiaters werken op (dag)-
klinische en poliklinische afdelingen van algemene ziekenhuizen of ggz-instellingen, in 
een zelfstandige praktijk , in de volwassenenpsychiatrie, de kinder- en jeugdpsychiatrie, de 
ouderenpsychiatrie, de forensische psychiatrie , de verslaafdenzorg, de consultatieve, en de 
psychosomatische psychiatrie. 

1 Inleiding 

In het kader van de toenemende explicitering van de te verwerven kennis, vaardigheden en atti-
tude zijn ook voor de psychiatrie de CanMEDs-competenties (medisch handelen , communicatie, 
samenwerking, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionali-
teit) verder uitgewerkt. De opleiding is bedoeld voor het verwerven van die competenties. 

1. 1 Nederland 
De CanMEDs-competenties zijn in Nederland gespecificeerd in de Herziening Opleiding en 
Onderwijs Psychiatrie. De opleiding tot psychiater duurt in Nederland vierenhalf jaar en bestaat 
uit een algemeen gedeelte van tweeëneenhalf jaar en een aandachtsgebied gedeelte van twee 
jaar. Er zijn drie aandachtsgebieden, waaruit de arts in opleiding tot psychiater (aios) een keuze 
maakt: volwassenenpsychiatrie, kinder- en jeugdpsychiatrie, en ouderenpsychiatrie. 
Gedurende de opleiding worden competenties verworven door het volgen van verschillende 
stages. Meestal start je met een stage op een opnameafdeling, waar je ervaring opdoet met 
acute ziektebeelden die kortdurende klinische behandeling vereisen, zoals psychosespectrum-
stoornissen, bipolaire stoornissen of depressieve stoornissen. De aios leert hier snel een diag-
nostisch oordeel te vormen en een behandelplan op te stellen, waarin medicatie doorgaans een 
belangrijke plaats heeft, maar daarnaast ook andere interventies , en waarin aandacht uitgaat 
naar luxerende of onderhoudende factoren, zoals somatische ziekten, recente ingrijpende erva-
ringen of chronische stressbronnen. Op andere afdelingen komen psychotherapeutische aspec-
ten meer aan bod. Eén jaar wordt doorgebracht op de polikliniek en een halfjaar wordt besteed 
aan de spoedeisende psychiatrie. 
Binnen de aandachtsgebieden kunnen stages worden gevolgd in de klinische psychiatrie, de 
ambulante psychiatrie, de spoedeisende psychiatrie, psychothera pie , ziekenhuis psychiatrie, 
verslavingspsychiatrie, de consultatieve psychiatrie, of de forensische psychiatrie . Ook kan 
opleidingstijd besteed worden aan wetenschappelijk onderzoek. Wanneer dit onderzoek wordt 
uitgebreid tot een promotietraject , kan de opleiding tijdelijk worden onderbroken. Verder kun-
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nen stages worden gekozen in andere specialismen als neurologie, interne geneeskun de, huis-
artsgeneesku nd e of geriatrie. 
Geduren de de opleiding wordt he t werk steeds zelfstan diger uitgevoerd, waarbij rekening wordt 
gehouden met de inmi ddels door de aios verworven compe tenties . Dit geldt voor zowel de ma te 
van complexiteit van te behan delen patiënten, als het type supervisie. Spoedeisen de psychiatrie 
vraagt vaak meer zelfstandighei d, omdat het werk solistischer is dan op een afdeling en om dat 
er in veel min der contacttij d een behan deling uitgevoer d moet worden. Tijdens de stage spoed-
eisen de psychiatrie worden ook hu isbezoeken gedaan en leert de aios psychiatrische crisissitua-
ties te beoorde len en geneeskundige verklaringen op te stellen voor onvrijwillige opname in de 
vorm van inbewaringstelling of rechterlijke machtiging . 
Vorderingen bij het verwerven van competenties worden tijdens de opleiding onderzocht door 
middel van kennistoetsen en vaardighei dstoetsen, zoals korte praktijkbeoordelingen, beoor de-
lingen van een medische brief of dossier of van een klinische bespreking. Gedrag en attitude 
worden beoordeeld met zogeheten 360-gradenbeoordelingen waarin op verschillende niveaus 
bij medewerkers naar gedrag en vaardigheden van de betreffende assistent wordt geïnformeerd. 
Het kennisonderwijs vindt plaats op basis van een landelijk ontwikkeld curriculum (www. 
psychiatrieonderwijs .nl) en wordt aangeboden in de vorm van tutoronderwijs waarbij experts 
op deelgebieden worden betrokken om vragen te beantwoor den en presentaties te geven. Het 
onderwijs is opgedeeld in blokken die steevast worden afgesloten met een kennistoets. Ook 
wordt in toenemende mate onderwijs ontwikkeld voor zelfstudie en e-learning . Aiossen kiezen 
de volgorde van onderwerpen op basis van de stage die ze doen, zodat bijvoorbeeld onderwijs 
over schizofrenie , depressieve-stemmingsstoornissen of neuropsychiatrie aansluit bij de betref-
fende stage. In het aandachtsgebied is ruimte voor inhoudelijke verdieping van de kennis en 
vaardigheden . 
De opleiding is regionaal georganiseerd per Onderwijs- en Opleidingsregio , waarbij een aca-
demisch centrum samenwerkt met ggz-instellingen. De aios wordt middels een landelijke 
'opleidingsetalage ' (www.opleidingsetalage .nl) gestimuleerd tot maximale keuzevrijheid in het 
kiezen van zijn profiel en kan met het toegedeelde opleidingsbudget op voorkeursstages solli-
citeren. De opleiding van alle aios wordt afgerond met een openbaar wetenschappelijk referaat. 
De opleiding in de praktijk is gestoeld op het meester-gezelmodel. Supervisie is een onder-
wijsvorm waarbij begeleiding binnen een hiërarchische onderwijs- en voorbeeldrelatie centraal 
staat. De aios heeft een supervisor die op dezelfde afdeling werkzaam is, die samen met de aios 
alle patiënten ziet , feedback geeft op zijn handelen en veelal samen met de aios de behandel-
verantwoordelijkheid draagt in de rol van hoofdbehandelaar . De supervisor is verantwoordelijk 
voor de patiëntenzorg en de opleidingsomstandigheden op de afdeling. Het doel van supervi-
sie is het tot stand brengen van optimale diagnostiek en 
behandeling binnen de behandelsetting. 
Naast de supervisor heeft de aios een mentor , die vooral 
een rol heeft van coach en niet direct betrokken is bij 
de patiëntenzorg van de aios . Het mentoraat is gedefi-
nieerd als een onderwijsvorm die vooral gericht is op 
het bespreken en ontwikkelen van een professionele 
attitude en een eigen lerend vermogen. In vergelijking 
met supervisie is een hoger abstractieniveau nodig om 
reflectie te bevorderen en het focus ligt meer op de per-
soon van de aios. Wanneer eventuele persoonlijke pro-
blemen aan de orde komen , is het doel van bespreking 
het verbeteren van beroepscompetenties . 

r 

Hoewel het meester-gezelmodel in de prakt ijk 
meer en meer onder druk is komen te staan, 
heeft het model nog maar wein ig van zij n gel-
dings kracht ingeboet. Sinds het gildewezen 
blij ft het protot ypisch voo r het leren van een 
ambacht of professie, in casu dat van psychia-
ter; dit leren vindt plaats binnen een groep van 
collega's die de toekomstige collega meemaken 
als medewerker, vakgenoot en als persoon , wat 
uiteindelij k leidt tot het lidmaatschap van deze 
hoog gespecialiseerde beroepsgroep. 
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Als derde trap is er de leertherapie. In de opleiding wordt veel aandacht gegeven aan psychothe-
rapeutische vaardigheden door psychotherapieën onder supervisie uit te voeren, maar ook door 
zelf in een zogenoemde leertherapie te gaan. Dit is geen gewone therapie : de aios leert daarin 
de eigen blinde vlekken te herkennen , zodat die niet interfereren in de contacten met patiënten. 
Op deze manier bestaat een getrapt systeem waarin de klinische competenties (supervisie) de 
persoonlijke ontwikkeling als professional (mentoraat) en de eigen valkuilen en eventuele pro-
blemen (leertherapie) aan de orde komen. 

2.2 België 
In België bedraagt de totale opleidingsduur van arts tot psychiater vijf jaar. In de loop van de 
voorbije decennia is de band met de neurologie in de opleiding tot psychiater verder losgelaten. 
In 1985 werd de opleiding tot neuropsychiater vervangen door de opleidingen tot psychiater of 
tot neuroloog met dito getuigschrift, en waar aanvankelijk in de opleiding tot psychiater een jaar 
stage in de neurologie nog verplicht was , werd deze praktijk later optioneel ; er kan thans geko-

In 2 0 0 2 is de opleiding kinder- en jeugd-p sychi-
atrie een volledig separate ople iding gewo rden 
met een afzonderlijke erkenning . 

zen worden voor een stage van maximaal twaalf maan-
den in de neurologie of de inwendige geneeskunde , of 
in de kinder- en jeugdps ychiatrie. 
Hoewel minder formeel vastgelegd , is het stramien van 
de opleiding - van algemeen naar specifiek - vergelijk-

baar met dat in Nederland. Zowel het vak psychiatri e als de opleiding heeft zich in toenemende 
mate als een medisch-specialistische discipline geprofileerd. Classificerende diagnostiek en 
daarvoor ontworpen standaardprocedures hebben meer en meer ingang gevonden . Therapeuti-
sche interventies worden op hun wetenschappelijke evidentie getoetst . Kennis van de neurowe-
tenschappen , de beeldvorming en de genetica zijn voor de toekomstig psychiater van wezenlijk 
belang . De opleiding is dus meer kennisgericht. 
In Vlaanderen is daartoe een interuniversitaire opleiding ingericht met afsluitend examen -
een kennistoets - gedurende de eerste twee jaren van de opleiding tot psychiater. Deze grotere 
kennisgerichtheid laat overigen s onverlet dat in de opleiding het breedtekarakter van het spe-
cialisme wordt aangehouden , en dat het ontwikkelen van grondig inzicht in andere dan het 
medisch model om gestoord gedrag te begrijpen , en me er algemeen in de neurobiologische , 
psychologische en sociale determinanten , en vooral hun interacties , van psychische gezondheid 
en ziekte , van groot belang wordt geacht. 
De opleiding tot psychiater werd in de vorige jaren verder geacademiseerd , en kreeg door de 
verdere implementatie van het Bolognamodel het statuut van een master-na-master (ManaMa), 
terwijl de masteropleiding tot arts zelf verkort werd . De afstudeertitel luidt thans Master in de 
specialistische geneeskunde , afstudeerrichting psychiatrie . 
Een nieuwe onderwijsdidactiek deed haar intrede : de vaststelling van eindcompetenties, leer-
trajecten en aangepaste toetsvormen ; het 'leren leren ' en levenslang leren ; het gebruikmaken 
van gevalideerde instrumenten voor toetsing en evaluatie . De eindcompetenties , algemene en 
domein- of vakspecifieke , betreffen voor het overige niet alleen de kennis , maar ook de vaardig-
heden en attitudes noodzakelijk voor het toekomstige beroepsleven. Ze hebben betrekking op 
het functioneren van de arts in opleiding tot psychiater als wetenschapper , medicus , commu-
nicator en manager (CanMEDs). Nadrukkelijk wordt zijn verantwoordelijkheid genoemd in het 
adviseren en ondersteunen van huisarts en somatisch specialist vanuit een biopsychosociaal 
model , en zijn adviserende, ondersteunende en coördinerende rol tegenover de werkzaamhe-
den van andere werkers in de ggz. Het nieuwe curriculum doorloopt twee niveaus , waarbij 
niveau I de basisopleiding die de kern van de discipline psychiatrie omvat , en niveau 2 de dis-
ciplinespecifieke opleiding. 
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Het bereiken van de geformuleerde competenties impliceert de toepassing van een mix aan 
onderwijs- en toetsvormen. De Masterproef die de opleiding afsluit, moet aantonen dat de arts 
in opleiding tot psychiater de gestelde eindcompetenties bereikt heeft. De concrete vorm ervan 
sluit aan bij de actueel door de erkenningcommissie van geneesheren-specialisten in de psychi-
atrie gehanteerde eis, namelijk het publiceren van een artikel in een peer-reviewed wetenschap-
pelijk tijdschrift , of het houden van een mededeling op een wetenschappelijk congres, bijvoor-
beeld een speciaal daarvoor ingerichte sessie van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie . Het 
artikel dan wel de voordracht vormt het eindpunt van een wetenschappelijke vorming, waarvan 
het belang in de opleiding almaar toeneemt en die tot een steeds meer op evidentie gebaseerde 
patiëntenzorg moeten leiden. 
Naast de erkenning tot psychiater is het in 2015 ook mogelijk geworden om een bijzondere 
beroepstitel in de forensische psychiatrie te verwerven: hiertoe moet een specifieke theoreti-
sche en praktische opleiding worden gevolgd; deze laatste bestaat uit een voltijdse professionele 
stage van twee jaar, waarvan het eerste jaar kan gecombineerd worden met de basisopleiding 
psychiatrie. 
Analoog aan Nederland is ook in België de opleiding in de praktijk nog deels gestoeld op het 
meester-gezelmodel. Belangrijk hierbij zijn de dagelijkse begeleiding op de werkvloer , en regel-
matige supervisie over de toename van vaardigheden , 
attitude en kennis, en de eigen persoonsontwikkeling. 
Een reguliere psychotherapeutische opleiding, in een 
van de hoofdrichtingen (psychoanalyse , cliëntgerich-
te-experiëntiële psychotherapie, cognitieve gedrags-
therapie , systeempsychotherapie) of in de integratieve 
psychotherapie , wordt sterk geadviseerd en door de 
meerderheid van de artsen in opleiding ook gevolgd. 

3 Het beroepsprofiel van de psychiater 

Om dat psychot herapie in België steeds meer 
als een onontbee rlijk deel van de op leiding tot 
psychiater wordt beschouwd, is bij de huidige 
herziening van de opleidingsc riteria voorop-
gesteld dat een ople iding tot psychotherapeut 
integraal deel moet uitmaken van de op leiding 
tot psychiater. 

Psychiatrie is het specialisme van de psyche en de hersenen , maar ook van de context waarin 
mensen functioneren als individu inclusief de sociale relaties . Dat vraagt een brede , vaak mul-
tidisciplinaire benadering. Psychiaters werken daarom intensief samen met, en geven in de 
behandeling leiding aan hulpverleners vanuit andere disciplines. Er zijn dus goede redenen 
voor psychiaters om zich duidelijk uit te spreken over hun kerndomein en specifieke competen-
ties , bijvoorbeeld in de Profielschets psychiater van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 
uit 2005 (zie www.nvvp.net) , en de Profielbeschrijving psychiater van de Vlaamse Vereniging voor 
Psychiatrie uit 2004 (zie www.vvp-online .be). 
Geestelijke gezondheidszorg is een breed begrip . Psychiatrie is een deelgebied daarvan . Psy-
chiaters zijn bij uitstek de deskundigen als het gaat om ziekten . Zij beheersen de diagnostiek 
daarvan en hebben een brede visie op de behandelmogelijkheden, waarin zij neurobiologische 
en psychologische benaderingen samenbrengen . Zij kunnen neurobiologische behandelme-
thoden toepassen en psychotherapie bij patiënten met een psychiatrisch ziektebeeld . Als het 
voor de diagnostiek of de behandeling nodig is dat verder gekeken wordt dan het individu (part-
nerrelatie , gezin , werk), kunnen zij die aspecten ook beoordelen . Zij kunnen de indicatie stellen 
voor interventies die eventueel door anderen worden uitgevoerd . 
Psychiaters werken op klinische en poliklinische afdelingen van algemene ziekenhuizen of 
ggz-instellingen , in een zelfstandige praktijk, in de volwassenenpsychiatrie, de kinder- en 
jeugdpsychiatrie, de ouderenpsychiatrie, de forensische psychiatrie, de verslaafdenzorg, en de 
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consultatieve en psychosomatische psychiatrie . Psychiatrie is een van de oudste en grootste 
medisch specialismen. Zowel België als Nederland heeft in vergelijking met andere Europese 
landen een hoog aantal psychiatrische bedden ten opzichte van het bevolkingsaantal, waarbij 
dit in Nederland in de laatste jaren overigens flink is afgebouwd; ook in België is een ana-
loge ontwikkeling bezig . Patiënten worden behandeld binnen enerzijds algemene psychiatri-
sche ziekenhuizen (Arz) en anderzijds psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen 
(rAAz-diensten). In België is deze laatste sector in de laatste jaren nog uitgebreid, in Nederland 
is zij juist ingekrompen en van beperkte omvang. Nederland en België verschillen ook in het 
ambulante psychiatrische zorgaanbod. In Nederland is hier fors in geïnvesteerd, veelal vanuit 
geïntegreerde ggz-instellingen; in België is dit veel minder het geval en zijn een flink aantal 
psychiaters vrij gevestigd in privékabinet , naast de centra voor geestelijke gezondheidszorg. 
De neurowetenschappen maken stormachtige ontwikkelingen door en dat maakt de psychiatrie 
een aantrekkelijk vak voor wie zich graag hierdoor laat inspireren , maar de psychiatrie is ook 
boeiend voor wie echte integrale geneeskunde wil bedrijven. De geneeskunde in het algemeen 
ontwikkelt zich voortdurend en dreigt steeds gespecialiseerder te worden, maar artsen kunnen 
zich niet veroorloven om de patiënt als individu uit het oog te verliezen , en om te vergeten 
dat veel als somatisch beleefde klachten alleen begrepen (en behandeld) kunnen worden als 
de psychologische component aandacht krijgt. Het gedachtegoed en de inzet van de psychi-
atrie zijn daarom relevant voor de hele geneeskunde. Daarbij is van belang om op te merken 

Omdat in de geneeskunde aan elke klacht door 
de patiënt betekenis wordt gegeven in zijn bio-
grafie en conte xten , zijn het gedachtegoed en 
de inzet van de psychiatrie geldig voor de hele 
geneeskunde . 
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Bijlage A Status mentalis voor de artsopleiding 

Toelichting 

De status mentalis is de systematische weergave van alle informatie over de objectieve en sub-
jectieve psychische symptomen van de gehele actuele ziekte-episode van de patiënt, zoals ver-
kregen bij anamnese , exploratie, observatie en tests. 

Status mentalis 

Eerste indrukken 

r Uiterlijk 
- Opvallende uiterlijke kenmerken 
- Leeftijdsschatting conform of jonger of ouder dan de kalenderleeftijd 
- Verzorgd, onverzorgd, verwaarloosd 
- Bijzonderheden aan kleding, kapsel, make-up, enzovoort 
- Lichaamsgeuren 

2 Contact en houding 
- Contact 

- Wijze van ontmoeten, begroeting , handdruk (aarzelend , overrompelend , aanvaardend, 
enzovoort) 

- Wederkerigheid van het contact 
- Wel of geen contactgroei 

- Oogcontact 
- Sociaal adequaat 
- Vermijdend, overmatig, wegkijkend, ontbreekt geheel 
- Visuele hallucinaties suggererend 

- Houding 
- Natuurlijk, vriendelijk, coöperatief 
- Kil, gereserveerd, onverschillig, cynisch, sarcastisch, wantrouwend, achterdochtig, 

kritisch, argumenterend, prikkelbaar, beschuldigend, afwijzend, afwachtend 
- Dominant, overheersend, charmant, vleiend, manipulerend , oneerlijk, dreigend , vij-

andig , agressief 
- Emotioneel, veeleisend, arrogant, hooghartig , joviaal, familiair, verleidelijk, bewonde-

rend, erotiserend, koketterend, uitdagend, gretig, dwingend , beschuldigend , verveeld, 
pedant 

- Angstig, schuchter, gespannen , onderdanig, onzeker , afwachtend, ontwijkend, hulpe-
loos, aanklampend, afhankelijk, veeleisend 

- Controlerend, koppig, eigenwijs, halsstarrig , rigide 
- Enzovoort 
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3 Klachtenpresentatie 
- Met gevoel, kortaf, onverschillig, ongemakkelijk, gemakkelijk, leugenachtig, suggestibel, 

met belle indifférence , expressief, overdreven , aggraverend, met superlatieven , tegen-
strijdig, dissimulerend , klagend, aanklagend , appellerend, verwijtend , emotieloos , zake-
lijk, met distantie , breedsprakig, overgedetailleerd , perfectionistisch , betweterig, alsof het 
een ander betreft , enzovoort 

4 Gevoelens en reacties opgewekt bij de onderzoeker 
- Neutraal, sympathie, medeleven , aanstekelijkheid , geamuseerdheid, somberheid , mach -

teloosheid, angst , antipathie, vijandigheid , frustratie , verveling , ongemakkelijkheid , ont-
kenning, strengheid, onzekerheid , verlies van overwicht , slaperigheid , overbezorgdheid, 
fascinatie, zich gemanipuleerd voelen , irritatie , boosheid , schuldgevoel , erotische geprik-
keldheid , afstandelijkheid, ongeduld , enzovoort 

Psychische functies 

Cognitieve functies 

r Bewustzijn , aandacht en oriëntatie 
- Bewustzijn 

- Helder 
- Licht gedaald , somnolent , soporeus 
- Vernauwd 

- Aandacht en concentratie 
- Normaal of ongestoord 
- Hypovigiliteit, verminderde selectiviteit , verminderde verdeelbaarheid 
- Hypervigiliteit , verhoogd afleidbaar, hypotenaciteit 
- Testresultaten 
- Concentratiestoornis 

- Oriëntatie 
- Intact 
- Desoriëntatie in tijd, plaats , in andere personen , in de eigen persoon 
- Testresultaten 

2 Perceptueel-motorische functies 
- Intact ; visuele agnosie 
- Stoornis in de visuospatiële functies 
- Apraxie: 

- constructiev e apraxie 
- ideomotorische apraxie 
- kledingapraxie 

- Testresultaten 
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3 Geheugen 
- Intact, stoornissen in het kortetermijngeheugen, anterograde amnesie, confabulaties 
- Stoornissen in het langetermijngeheugen (autobiografisch, feitelijk, impliciet), retro-

grade amnesie 
- Dissociatieve amnesie 
- Testresultaten 

4 Intellectuele functies 
- Oordeelsvermogen 

- Intact 
- Gestoord realiteitsbesef 
- Oordeels- en kritiekstoornissen 
- Decorumverlies 

- Ziekte besef en -inzicht 
- Wel, enig of geen ziektebesef 
- Wel, enig of geen ziekte-inzicht 

- Abstractievermogen 
- Intact 
- Verminderd 
- Testresultaten 

- Executieve functies 
- Intact 
- Stoornis in de executieve functies 
- Stoornissen in de motorische executieve functies: 
- motorische inertie 
- motorische perseveratie 

- Geschatte intelligentie 
- Hoogbegaafd (IQ> 130), begaafd (IQ 121-130), hooggemiddeld (IQ m-120), gemiddeld 

(IQ 90-rro), laag gemiddeld (IQ 80-89), laagbegaafd (IQ 70-79), lichte verstandelijke 
beperking (IQ 50-69), matige verstandelijke beperking (IQ 35-49), ernstige verstande-
lijke beperking (IQ 20-34) 

- Taal 
- Intact 
- Woordvindingsstoornis, circumlocutie, afasie 
- Dysgrafie 
- Dysnomie, begripsstoornis, herhalingsstoornis 
- Dyslexie 
- Testresultaten 

5 Sociaal-cognitieve functies 
- Intact 
- Beperkingen in emotieperceptie, theory of mind, vermogen tot mentaliseren 
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6 Voorstelling , waarneming en zelfwaarneming 
- Voorstelling 

- Normaal of ongestoord 
- Dwangvoorstellingen , herbelevingen van een psychotraumatische ervaring 

- Waarneming 
- Normaal of ongestoord 
- Dispercepties 
- Hallucinaties: 

- visueel, auditief (imperatief) 
- somatisch (tactiel, visceraal) 

- Illusoire vervalsingen , misidentificaties 
- Derealisatie 
- Sensorische hyperreactiviteit , sensorische hyporeactiviteit 

- Zelfwaarneming 
- Normaal of ongestoord 
- Depersonalisatie 
- Twijfel aan of verandering in de eigen identiteit 
- Morfodysforie, stoornis in de lichaamsbeleving 

7 Denken 
- Vorm 

- Normaal of ongestoord 
- Bradyfrenie , geremd , gedachtearmoede 
- Tachyfrenie , gejaagd 
- Inefficiënt denken 
- Neologismen 
- Alogie 
- Tangentialiteit , ontsporing , incoherentie, gedachtestops 
- Gedachtevlucht , verhoogd associatief 
- Concretismen 

- Inhoud 
- Normaal of ongestoord 
- Waanachtige denkbeelden of wanen: 

- betrekkingswanen , paranoïde wanen (vergiftigingswanen, achtervolgingswanen, 
jaloersheidswanen , ontrouwwanen) 

- grootheidswanen (erotomane wanen, godsdienstwanen , paranormale wanen) 
- depressieve wanen (schuldwanen , zondewanen , armoedewanen, negatiewanen) 
- somatische wanen (dysmorfe wanen, hypochondrische wanen, parasietenwanen, 

zwangerschapswanen) 
- beïnvloedingswanen (wanen over gedachtebelemmering , -inbrenging , -luidworden , 

-onttrekking of -uitzending; wanen dat de gevoelens , de impulsen of het handelen 
worden beïnvloed) 

- kenmerken van de wanen : bizar , stemmingscongruent of -incongruent 
- Overwaardige denkbeelden : 

- overmatig gevoel van eigenwaarde, overwaardig zelfbewustzijn of zelfvertrouwen 
- ernstig tekort aan zelfvertrouwen , gevoelens van waardeloosheid, overmatige 

schuld - of insufficiëntiegevoelens , overmatige zorgelijkheid, pessimisme 
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- angstig voorgevoel, ongegronde ongerustheid of overmatige angst over of voor: 
eigen uiterlijk, ziekte, overlijden, gek worden, een paniekaanval te krijgen, speci-
fieke plaatsen, situaties, gebeurtenissen of voorwerpen, te dik zijn of worden 

- Preoccupaties : 
- met psychoactief middel, suïcidale gedachten of plannen, ernstige ziekte, uiterlijk, 

eten, voedsel , gewicht 
- Dwangmatig of drangmatig denken: 

- dwanggedachten (bijvoorbeeld over geweld, ongelukken, messen of glas), rumine-
ren, (dwangmatig) piekeren, twijfelzucht, besluiteloosheid 

- zich opdringende gedachten aan een psychotraumatische ervaring 
- dranggedachten (bijvoorbeeld over parafiele, agressieve of zelfbeschadigende han-

delingen) 

Affectieve functies 

r Stemming en affect 
- Stemming 

- Normofoor , opgewekt 
- Eufoor : 

- overdreven opgewekt , uitgelaten 
- Somber : 

- mat , neerslachtig , somber , wanhopig, radeloos; met anhedonie , met interessever-
lies , met hopeloosheid, met suïcidaliteit, met onthechting 

- Dysfoor : 
- wantrouwig, prikkelbaar , kwaad, agressief 

- Angstig: 
- bezorgd , gejaagd , innerlijk gespannen, schrikachtig 
- angst in aanvallen 

- Vrees voor specifieke situaties of voorwerpen: 
- menigten , openbare ruimten , alleen reizen , autorijden , van huis weggaan , open 

ruimten , tunnels , bruggen , kleine groepen , spreken in het openbaar , specifieke 
dieren, natuurkrachten , onweer, duisternis , hoogten , vliegen, liften , afgesloten 
ruimten , urineren of defeceren in openbare toiletten , tandarts, injecties , zien van 
bloed of wonden , blootstelling aan besmettelijke ziekten , enzovoort 

- Affect 
- Normaal modulerend 
- Labiel, vlak, inadequaat 

2 Somatische klachten en verschijnselen 
- Geen 
- Somatische symptomen van stemmingsstoornissen 

- Gewichtsverlies door anorexie , gewichtstoename door hyperorexie , obstipatie , door-
slaapstoornissen, slaperigheid, hypersomnia , dagschommelingen , lusteloosheid , moe-
heid , energieverlies , verminderd seksueel verlangen 

- Verminderde slaapbehoefte , toegenomen energie , toegenomen seksueel verlangen 
- Somatische angstequivalenten 

- Inslaapstoornissen, onprettige dromen , angstdromen , bizarre dromen, nachtmerries 
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- Spierspanning , blozen , hartkloppingen , tachycardie , angineuze pijn , kortademigheid, 
ademnood, gevoel van verstikking, duizeligheid , onvastheid , licht in het hoofd, col-
laberen , transpireren, tremor, koude handen of voeten, droge mond, paresthesieën , 
opvliegers, koude rillingen, misselijkheid , braken, maagklachten, buikklachten , diar-
ree, frequente mictie 

- Pseudoneurologische symptomen 
- Blindheid , dubbelzien , kokerzien, wazig zien , doofheid, afonie , slikklachten, even-

wichtsstoornissen , epileptiforme insulten , coördinatiestoornissen, astasie, abasie , 
spierzwakte, contracties , verlammingsverschijnselen , anesthesie , urineretentie 

- Overige somatisch niet (geheel) verklaarde klachten 
- Pijnklachten, asthenie , hartklachten , respiratoire klachten , gastro-intestinale klach-

ten , urologische klachten , gynaecologische klachten , seksuele klachten of disfuncties , 
huidklachten 

3 Sociaal-emotionele functies 
- Intact 
- Beperkingen in empathisch vermogen , sociaal-emotionele wederkerigheid , sociale com-

municatie 

Conatieve functies 

r Psychomotoriek 
- Algemeen 

- Normaal of ongestoord 
- Motorische tics , copropraxie 
- Katatonie : 

- stupor , motorische maniërismen , motorische stereotypieën , poseren , katalepsie , 
flexibilitas cerea, motorisch negativisme , echopraxie , testresultaten 

- Stoornissen in mate en tempo van psychomotorische activiteit : 
- vertraging , remming 
- versnelling , agitatie 

- Mimiek, gestiek en gang 
- Normaal of ongestoord , levendig 
- Theatraal, houterig, versneld , vertraagd , gering , afwezig 
- Echomimie , grimasseren 

- Spraak 
- Normaal modulerend , levendig 
- Overmatig modulerend , monotoon, zacht , luid 
- Stoornissen in de gesproken taal : 

- vocale tics , coprolalie , echolalie , palilalie , verbale perseveratie 
- spraakarmoede , mutisme 
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2 Motivatie en gedrag 
- Normaal of ongestoord 
- Toename : 

- expansief gedrag, intrusie[ gedrag, overmatige energie, overmatig agressief gedrag , 
overmatig seksueel gedrag, hyperorexie 

- Vermindering: 
- lethargie, initiatiefverlies, apathie, anergie , afgenomen seksueel verlangen, anorexie 

- Verslavingsgedrag: 
- overmatig gebruik, controleverlies, hunkering , tolerantie , niet kunnen stoppen , ont-

trekkingssymptomen 
- Dwangmatig gedrag : dwanghandelingen 
- Drangmatig gedrag: 

- parafiele handelingen, kleren van het andere geslacht dragen , eetbuien, zelfopgewekt 
braken, zelf veroorzaakt laxeren , stelen , brandstichten, kopen , gokken, haar uittrekken 

- Impulsief gedrag: 
- automutilatie, suïcidepogingen , woede-uitbarstingen, agressief gedrag , liegen 

- Sociaal disfunctioneren: 
- overmatig sociaal actief 
- zelfverwaarlozing , sociale teruggetrokkenheid, vermijdingsgedrag 
- significante beperkingen in sociaal of beroepsmatig functioneren of in het functione-

ren op andere belangrijke terreinen 

Persoonlijkheidstrekken (DSM-5) 

Cluster A 
- Achterdochtig , prikkelbaar , snel gekwetst, rancuneus 
- Afstandelijk , gesloten , weinig emotioneel , solitair 
- Excentriek , zonderling , met vreemde spraak, met eigenaardige denkbeelden 

Cluster B 
- Onbetrouwbaar , leugenachtig, impulsief, agressief, roekeloos, gewetenloos 
- Onbeheerst , impulsief , zich leeg voelend, overmatig idealiserend of afwijzend 
- Theatraal, aandacht vragend , hyperemotioneel , oppervlakkig , suggestibel 
- Arrogant , hooghartig , met grootheidsgedachten 

Cluster C 
- Terughoudend, sociaal onhandig, geremd, contacten vermijdend, met gevoel tekort te schie-

ten 
- Onderdanig , afhankelijk , besluiteloos, passief, hulpeloos , met minderwaardigheidsgevoel 
- Dwangmatig, detaillistisch , beheerst , controlerend , koppig , star, perfectionistisch 





Bijlage B Psychiatrische begrippenlijst voor de 
artsopleiding 

Algemene begrippen 

Emotionele stoornissen 

Exploratie 

Fysiopathogenese 

Gedragsstoornissen 

Psychiatrische stoornissen gekenmerkt door een of meer depressieve, angst-, dwang-, 

dissociatieve of somatische symptomen die vooral klinisch significante lijdensdruk veroor-

zaken; er is geen sprake van ernstige overschrijding van sociale normen of van verlies van 

realiteitsbesef; ook wel internaliserende of neurotische stoorni ssen genoemd 

Het gericht vragen naar subjectief ervaren psychiatrische symptomen 

Neurobiologisch proces volgens welk (je je voorste lt dat) de etiologische factoren leiden 

tot de psychiatrische stoorni s 

Psychiatrische stoornissen gekenmerkt door een of meer impulsieve of disruptieve symp-

tomen of symptomen van middelengebruik die meestal als egosyntoon worden ervaren en 

die soms klinisch significante lijdensdruk maar vooral beperkingen in het sociaal functio-

neren veroorzaken; er is dikwijls sprake van ernstige overschrijding van sociale normen en 

ontbreken van ziektebesef, maar niet van verlies van realiteitsbesef; ook wel externalise-

rende stoornissen genoemd 

Neurobiologische Psychiatrische stoornissen gekenmerkt door deficiënties in de cognitieve, affectieve en/of 

ontwikkelingsstoornissen conatieve functies die in de ontwikkeling van het kind beginnen en waarvan wordt aange-

nomen dat ze een neurobiologische oorzaak hebben 

Neurocognitieve 

stoornissen 

Observatie 

Psychiatrische stoornissen waarbij de voornaamste deficiënties de cognitieve functies 

betreffen , en waarvan de onderliggende fysiopathogenese kan worden vastgesteld 

Het aan de patiënt waarnemen van objectieve psychiatrische symptomen 

Psychiatrische diagnostiek Alle activiteiten waarmee door de onderzoeker gegevens worden verzameld over de aard 

en de oorzaken van de psychiatrische symptomen en de stoornis van de patiënt 

Psychiatrische stoornis Een ziekte met cognitieve , affectieve en/of conatieve symptomen, leidend tot klinisch 

significante lijdensdruk of beperkingen in het funct ioneren 

Psychopathogenese Psychisch proces volgens welk (je je voorstelt dat) de etiologische factoren leiden tot de 

psychiatrische stoornis 

Psychiatrisc h symptoom Klacht of verschijnsel dat voor de onderzoeker betekenis heeft als uiting van een stoornis 

in de psychische functies. Er wordt onderscheid gemaakt tussen subjectieve symptomen 

(vast te stellen bij anamnese en exploratie) en objectieve symptomen (vast te stellen bij 

observatie en testen) 

Psychische functies Cognitieve, affectieve en conatieve functies 

Psychotische stoornissen Ernstige psychiatrische stoornissen gekenmerkt door verlies van oordeelsvermogen en 

van ziektebesef, gepaard gaande met hallucinaties, wanen , gedesorganiseerd spreken of 

gedesorganiseerd gedrag ('krankzinnigheid') 

Status mentalis 

Testen 

De systematische weergave van alle informatie over de psychiatrische symptomen van de 

actuele ziekte-episode van de patiënt, zoals verkregen bij anamnese, exploratie, observatie 

en testen 

Het stellen van specifieke, gestandaardiseerde vragen of het geven van eenvoudige, 

gestandaardiseerde opdrachten teneinde objectieve psychiatrische symptomen vast te 

stellen en globaal te kwantificeren 
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Psychische functies 

Aandacht 

Abstractie-

vermogen 

Affect 

Het objectief vast te stellen vermogen van de patiënt om zich te richten of om gericht te blijven op 

een ervaring of activiteit waarmee hij bezig is of wil zijn. Je onderscheidt de selectiviteit (het ver-

mogen om de aandacht te richten op een relevante selectie uit alle binnenkomende informatie), 

de vigiliteit en de tenaciteit (de mate van respectievelijk de alertheid en de vasthoudendheid van 

de aandacht voor inkomende informatie) en de verdeelbaarheid van de aandacht. De combinatie 

van selectiviteit, tenaciteit en verdeelbaarheid van de aandacht noem je complexe aandacht 

Het vermogen om te generaliseren, te classificeren en te combineren, en om bij het oplossen van 

problemen uit te stijge n boven een concrete , feitelijke manier van denken 

De zichtbare en hoorbare expressie van de emotionele reactie van de patiënt op externe gebeurte-

nissen en interne stimuli zoals gedachten en herinneringen; uit zich in autonome reacties, psycho-

motoriek en taal; duurt enkele seconden, heeft betrekking op een object (intentioneel) en is min of 

meer beheersbaar ; de aanleiding is meestal wel duidelijk 

Affectieve functies Stemming, affect en bijbehorende somatische sensaties en verschijnselen en sociaal-emotionele 

Afweermecha-

nismen 

Autobiografisch 

geheugen 

Bewustzijn 

Cognitieve 

flexibiliteit 

Cognitieve 

functies 

Communicatie 

functies 

Automatische en onbewust verlopende psychische proces sen die het individu beschermen tegen 

te heftige onlustgevoelens, door het min of meer onbewust maken van deze gevoelens of van de 

gedachten, fantasieën of omstandigheden die tot deze gevoelens aanleiding geven 

Zie geheugen 

Psychische toestand die toelaat om externe stimuli waar te nemen en daarop betekenisvol te 

reageren (zie ook zelfbewustzijn) 

Het vermogen om tussen twee concepten, taken of antwoorden heen en weer te schakelen 

Bewustzijn , aandacht, concentratie, oriëntatie, perceptueel-motorische functies, intellectuele func-

ties, geheugen, sociaal-cognitieve functies , voorstelling, waarneming, zelfwaarneming en denken 

Elk verbaal of non-verbaal gedrag (al dan niet intentioneel) dat het gedrag, de gedachten en hou-

ding van een andere persoon beïnvloedt 

Complexe aandacht Zie aandacht 

Conatieve functies Psychomotoriek , motivatie en gedrag 

Concentratie Het subjectief ervaren vermoge n om de aandacht geheel te kunnen (blijven) richten op de zaak 

waar je mee bezig bent of wilt zijn 

Decorum besef 

Denken 

Emotieperceptie 

Empathisch ver-

mogen 

Zie oordeelsvermogen 

Een doelgerichte, logisch geordende reeks voorstellingen , ideeën , symbolen en associaties, op 

gang gebracht door een probleem of een taak en leidend tot een op de werkelijkheid gerichte 

conclusie. Je onderscheidt de vorm (tempo, efficiëntie, beloop en samenhang) en de inhoud van 

het denken. Het denken kan alleen worden afgeleid uit de gesproken taal 

Het sociaal-cognitieve vermogen om emoties in het gelaat van anderen te herkennen 

Het sociaal-emotionele vermogen zich in te leven in en mee te voelen met de gevoelens van de 

ander en hieraan op meelevende wijze uiting te geven (zie ook mentaliserend vermogen en theory 

ofmind) 

Executieve functies Het plannen maken voor en het initiëren, in samenhang en logische vo lgorde uitvoeren, beoor-

delen, corrigeren en stoppen van ingewikkelde handelingen. Voorwaarde voor intacte executieve 

functies zijn: een goede aandacht, het vermogen om de aandacht te verplaatsen , een zeker 

abstractievermogen en een goed werkgeheugen . Bij ernstige stoornissen kan de patiënt zijn ver-

haal niet organiseren, persevereert en kan niet ophouden met praten 

Feitelijke geheugen Zie geheugen 



Gang 

Gedrag 

Geheugen 

Gender 

Genderidentiteit 

Gestiek 

Gnosis 

Hedonie 
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Wijze van lopen, voortbewegen 

Het totaa l der waarneem bare reacties van de patiënt op bepaalde situaties 

Het vermogen om nieuwe informatie enkele seconden vast te houden, te reproduceren (registra-

tie) en te bewerken (werkgeheugen), om nieuwe informatie op te slaan (kortetermijngeheugen) en 

om oude informatie te reproduceren (langetermijngeheugen). Onderscheid wordt gemaakt naar 

het expliciete geheugen , onderverdeeld naar informatie uit de biografie van de patiënt (autobio-

grafisch geheugen) en bekende belangrijke feiten op een terrein waar de patiënt in geïnteresseerd 

is of was zoals politiek , sport en televisie (feitelijke geheugen) en het impliciete geheugen, met 

betrekking tot geleerde activiteiten, zoals een muziekinstrument bespelen of autorijden 

De publieke (en meestal juridisch erkende) rol van jongen of meisje, man of vrouw 

De mate waarin iemand zichzelf als mannelijk of vrouwelijk ziet 

De uitdrukkingsbewegingen door middel van gebaren 

Het vermogen om met intacte zintuigen objecten, kleuren en gezichten te herkennen 

Het vermogen om te genieten van en emotioneel te reageren op gewoonlijk prettige activiteiten of 

gebeurtenissen 

Identiteit De relatief constante zelfwaarneming als uniek, van anderen onderscheiden, samenhangend en 

door de tijd herkenbaar 

Impliciete geheu- Zie geheugen 

gen 

Intellectuele 

functies 

Intelligentie 

Oordeelsvermogen , ziekte-inzicht, abstractievermogen, executieve functies, intelligentie, soci-

aal-cognitieve functies, taal en rekenen 

Het vermogen om kennis te vergaren en om deze vergaarde kennis op te roepen en op een ratio-

nele manier te gebruiken voor het oplossen van nieuwe situaties 

Kortetermijn- Zie geheugen 

geheugen 

Langetermijn- Zie geheugen 

geheugen 

Leervermogen Het vermogen om nieuwe informatie en kennis op te nemen en toe te passen 

Lichaamsbeleving Het besef en de emotionele ervaring van het eigen lichaam 

Mentaliseren Het sociaal-cognitieve besef dat eigen gedrag en dat van anderen voortkomt uit gedachten, gevoe-

lens en motieven (zie ook empathisch vermogen en theory of mind) 

Mimiek De uitdrukkingsbewegingen van het gezicht 

Motivatie De subjectief ervaren emotionele, neurofysiologische en motorische factoren die gezamenlijk 

leiden tot een doelgericht gedrag 

Motorische execu- De motorische uitvoering van de executieve functies (het initiëren, opeenvolgen, schakelen, vol-

lieve functies houden en stoppen van handelingen) 

Oordeelsvermogen Het vermoge n om (1) onderscheid te maken tussen de externe werkelijkheid en de eigen denk-

beelden en fantasieën (realiteitsbesef), (2) eigen mogelijkheden en beperkingen in te schatten en 

passende doelstellingen te kiezen met daarbij geschikte en sociaal aanvaardbare middelen om 

deze doelstellingen te bereiken (zei/inschatting) en (3) de sociale situatie correct te beoordelen en, 

met uiterlijke waardigheid en fatsoen, passend bij die situatie te handelen (decorumbesef) 

Oriëntatie 

Perceptueel-

motorische 

functies 

Het vermogen zichzelf te situeren in de tijd (chronologische oriëntatie), in de plaats (topografi-

sche oriëntatie) en ten aanzien van andere personen (interpersoonlijke oriëntatie) en de eigen 

persoon (persoonlijke oriëntatie) 

Het vermogen om visuele informatie ruimtelijk te beoordelen , te herkennen en te koppelen aan 

doelgerichte motorische handelingen; omvat onder meer de visuospatiële functies, het visu-

eel-constructievermogen , de praxis en de gnosis 
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Persoonlijkheids- Langdurig aanwezige, kenmerkende manieren waarop de patiënt zichzelf, anderen en gebeurtenis-
trekken sen interpreteert (cognities). waarop hij emotioneel reageert (affecten), waarop hij met anderen 

omgaat (interpersoonlijk functioneren) en waarop hij zijn impulsen beheerst (impulsbeheersing) 
Pragmatische Zie sociale communicatie 
communicatie 

Praxis 
Psychomotoriek 

Het vermogen om kleine complexe handelingen uit te voeren en na te bootsen 
Bewegingen die door psychische factoren of mechanismen worden veroorzaakt of gestuurd. Dit 
geldt met name voor de bewegingen van lichaam, gelaat (mimiek), extremiteiten (gestiek en gang) 

of spraakorgaan (spraak) die uitdrukking geven aan emoties 
Realiteitsbesef Zie oordeelsvermogen 
Sociaal-cognitieve Het vermogen tot het waarnemen en het interpreteren van en te reageren op de gedachten, gevoe-
functies lens, motieven en gedrag van anderen. Hieronder vallen emotieperceptie, mentaliserend vermo-

gen en theory of mind 
Sociaal-emotionele Het vermogen tot empathie, sociaal-emotionele wederkerigheid en sociale communicatie 
functies 
Sociaal-emotionele Het sociaal-emotionele vermogen om sociaal contact te maken, sociale interacties te initiëren en 

wederkerigheid erop in te gaan, en interesses of emoties te delen 
Sociale commu-
nicatie 

Spraak 

Stemming 

Taal 

Taal pragmatiek 

Het sociaal-emotionele vermogen om verbale taal en non-verbale middelen in de dagelijkse con-

text te gebruiken en te begrijpen, aangepast aan de luisteraar en aan de situatie, met toepassing 
van de regels voor gespreksvoering en het vertellen van verhalen 
De expressieve psychomotorische productie van klanken, met inbegrip van articulatie , vloeiend-
heid, stem en resonantiekwaliteit; je verstaat hieronder ook wel kenmerken van de gesproken taal 

De vooral subjectief ervaren gemoedstoestand die op de achtergrond de waardering van de 
levenssituatie als geheel bepaalt; is meestal niet gerelateerd aan een object; kan spontaan ver-
anderen en heeft een zekere constantheid en duur, als regel ten minste uren en soms dagen , bij 
uitzondering maanden; is niet beheersbaar; de aanleiding is vaak niet duidelijk 
De vorm, de functie en het door regels bepaalde gebruik van een op conventies berustend 
systeem van symbolen (gesproken woorden , gebaren, geschreven woorden, afbeeldingen) ten 
behoeve van de communicatie. Ook: hetgeen iemand zegt, iemands woorden. Aan de taal kun-
nen wij stoornissen in de vorm van het denken beoordelen . Onderscheid wordt gemaakt tussen 
expressief taalvermogen (productie, vloeiendheid) en receptief taalvermogen (begrip) 
Het sociaal-communicatieve vermogen om taal aan te passen aan de context en aan de behoeften 
van de luisteraar 

Theory of mind Het sociaal-cognitieve vermogen om het gedrag van een ander te kunnen begrijpen in relatie tot 
(ToM) gedachten, gevoelens en motieven van die ander (zie ook empathie en mentaliseren) 
Yisueel-construc- Het perceptueel-motorisch vermogen om voorwerpen (na) te tekenen en samen te voegen ; vereist 
tievermogen hand-oogcoördinatie 
Visuospatiële Het vermogen om ruimtelijke informatie visueel te beoordelen 

functies 
Voorstelling 

Waakzaamheid 

Waarneming 

Werkgeheugen 
Woordenschat 

Het voor de geest halen, oproepen in de fantasie. Het voorstellen vindt vrijwel continu plaats, 
vooral in de vorm van fantasie of dagdromen, en heeft overwegend , maar niet uitsluitend, een 
visueel karakter 
Een toestand van helder bewustzijn waarin de patiënt samenhangende cognitieve, affectieve en 
conatieve reacties op de omgeving kan produceren 
Het door middel van de zintuigen verkrijgen van informatie uit de omgeving en uit het eigen 
lichaam, waarbij materiële informatie wordt omgezet in psychische informatie 

Zie geheugen 
De woorden die de patiënt receptief en/of expressief tot zijn beschikking heeft 



Zelfb ewu stzijn 

Zei/inschatting 

Zelfw aarneming 

Ziektebesef 

Ziekte-inzicht 

Symptomen 

Abasie 

Abstractie-

vermogen 

verminderd 
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Psychische to estand die toela at om te reflecteren op eigen psychische proce ssen 

(zie ook bewu stzijn) 

Zie oordeelsvermogen 

De waarneming en de emotionele ervaring van de eigen persoon, als denkend, voelend en hande-

lend individu, en van het eigen lichaam 

De mate waarin de patiënt beseft te lijden aan een psychiatrische stoornis 

De mate waarin de patiënt besef heeft van de oorzaken van zijn psychiatrische stoornis en van de 

noodzaak hiervoor professionele hulp te zoeken en te aanvaarden. Het ziekte-inzicht blijkt uit de 

ziekteverklaring (de opvattingen die de patiënt heeft over de aard en de oorzaken van de psychi-

atrische stoornis) en het ziektegedrag (de wijze waarop de patiënt (niet) handelt in reactie op de 

symptomen die hij ervaart) 

Onvermogen om te lopen. Meestal gebruikt om een functioneel neurologisch symptoom te 

beschrijven 

Stoornis in de intellectuele functies, gekenmerkt door een verminderd vermogen om te genera-

liseren, te classificeren en om bij het oplossen van problemen uit te stijgen boven een concrete, 

feitelijke manier van denken. Classificatiecriter ium voor neurocognitieve stoornissen 

Achtervolgingswaan Zie paranoïde wanen 

Afasie Taalstoornis , gekenmerkt door een verminderd vermogen om taal te spreken en/of gesproken taal 

te begrijpen. Classificatiecriterium voor neurocognitieve stoornissen 

Afleidbaarheid, 

verhoogde 

Afonie 

Afstandelijkheid 

Agitatie 

Agnosie 

Agora fobische 

symptomen 

Agressief gedrag 

Alogie 

Amnesie 

Anergie 

Zie verhoogde afleidbaarheid 

Onvermogen om met geluid te spreken. Meestal gebruikt om een functioneel neurologisch symp-

toom te beschrijven 

Het vermijden van sociaal-emotionele ervaringen , met sociale teruggetrokkenheid , vermijding van 

intimiteit en vlak affect. Classificatiecriterium voor schizo ïde-persoonlijkhe idsstoornis 

Zie psychomotorische agitatie 

Zie visuele agnosie 

Vrees voor openbare ruimten, afgesloten ruimten, menigten , reizen in trein , bus of auto of andere 

situaties vanwaaruit ontsnappen moeilijk of beschamend kan zijn of waar geen hulp beschikbaar 

zou kunnen zijn bij paniekachtige symptomen. Classificatiecriterium voor agorafobie 

Gedrag waarbij een ander pijn of letsel wordt toegebracht of dat daartoe de bedoeling heeft. 

Classificatiecriterium voor disruptieve stemmingsdisregulatiestoornis, acute en posttraumati-

sche-stressstoornis , periodiek explosieve stoornis, normoverschri jdend-gedragsstoornis , alco-

holintoxicatie , cannabisonttrekkingssyndroom, intoxicatie door een inhalantium , hypnoticum of 

anxiolyticum, antisociale-persoonlijkheidsstoornis , persoonlijkheidsverandering door een somati-

sche aandoening 

Stoornis in de samenhang van het denken en de gesproken taal , waarbij weinig woorden worden 

gebruikt of, eventueel met veel woorden , weinig gedachten worden uitgedrukt (zie ook gedachte-

armoede en spraakarmoede). Treedt op als negatief symptoom bij psychosespectrumstoornissen 

Een stoornis in het geheugen , gekenmerkt door het onvermogen om autobiografische informatie 

te herinneren, maar niet passend bij normale vergeetachtigheid (zie anterograde amnesie, disso-

ciatieve amnesie en retrograde amnesie) 

Stoornis in het gedrag , gekenmerkt door het ontbreken van fysieke energie , leidend tot inactiviteit 

en passiviteit. Classificatiecriterium voor depressieve episode en persisterende depressieve stoor-

nis ; treedt op als negatief symptoom bij psychosespectrumstoorn issen 
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Anesthesie van het Stoornis in de stemming , gekenmerkt door subjectief ervaren kwellende leegheid of afwezigheid 

gevoelsleven 

Angst 

van gevoelens (zie ook gevoelsarmoede). Classificatiecriterium voor depressieve episode met 

melancholische kenmerken 

Stoornis in de stemming samenhangend met anticiperen op een mogelijke of vermeende nega-

tieve gebeurtenissen in de nabije toekomst; gaat gepaard met waakzaamheid , piekeren, zich 

zorgen maken , spierspanning en met voorzichtig of vermijdend gedrag (zie ook vrees) 

Angstequivalenten Zie somatische angstequivalenten 

Angstige stemming Stoornis in de stemming die wordt gekenmerkt door een gevoel van sterk onbehagen , dreiging en 

onzekerheid , zonder dat de patiënt kan aangeven waar hij precies bang voor is. Voorbeelden van 

een angstige stemming zijn: ongeruste, bezorgde , gejaagde , innerlijk gespannen en schrikachtige 

stemming . Classificatiecriterium voor premenstruele stemmingsstoornis, gegeneraliseerde angst-

stoornis , posttraumatische-stressstoornis, intoxicat ies, onttrekkingssyndromen en borderline-per-

soonlijkheidsstoorn is 

Anhedonie 

Anorexie 

Anterograde 

amnesie 

Apathie 

Apraxie 

Armoede waan 

Astasie 

Auditieve 

hallucinaties 

Automutilatie 

Begripsstoornis 

Stoornis in de stemming die wordt gekenmerkt door een onvermogen om te genieten van en 

emotioneel te reageren op gewoonlijk prettige activiteiten of gebeurtenissen. Classificatiecriterium 

voor depressieve episode; treedt op als negatief symptoom bij psychosespectrumstoornissen 

Stoornis in motivatie en gedrag , gekenmerkt door afgenomen eetlust , waarbij voedsel en de 

gedachte aan voedsel onaantrekkelijk zijn geworden, voedsel zijn smaak heeft verloren en het 

doorslikken van voedsel grote inspanning vergt. Classificatiecriterium voor depressieve episode , 

persisterende depressieve stoornis, anorexia nervosa en cannabisonttrekking ssyndroom 

Stoornis in het geheugen voor gebeurtenissen gedurende een bepaalde periode na een acute, 

kortdurende hersenaandoening , bijvoorbeeld een schedeltrauma (posttraumatische amnesie; 

classificatiecriterium voor neurocognitieve stoornis door traumatisch hersenletsel) of elektrocon-

vulsieve therapie 

Stoornis in motivatie en gedrag , gekenmerkt door een gebrek aan nieuwsgierigheid en affectieve 

motivatie om tot handelen te komen . Leidt tot passiviteit en on verschilligheid. Classificatiecri-

ter ium voor frontotemporale dementie en into xicatie door inhalantium of opioïde ; treedt op als 

negatief symptoom bij psychosespectrumstoorni ssen en bij persoonlijkheidsverandering door een 

somatische aandoening 

Stoornis in de perceptueel-motorische functies , gekenmerkt door het onvermogen om kleine , 

complexe motorische handelingen te verrichten , bij overigens intacte motoriek, sensibiliteit 

en coördinatie en bij goed begrip en volledige coöperatie van de patiënt . Zie ook constructieve 

apraxie , ideomotorische apraxie, kledingapraxie. Classificatiecriterium voor neurocognitieve stoor-

nissen 

Zie depressieve wanen 

Onvermogen om te (blijven) staan. Wordt meestal gebruikt om een functioneel neurologisch 

symptoom te beschrijven 

Zie hallucinaties 

Drangmatige of impulsieve zelfbeschadiging met als doel bepaalde gevoelens op te wekken of te 

doen verdwijnen. Classificatiecriterium voor borderline-persoonlijkheidsstoornis 

Taalstoornis , waarbij een verminderd vermogen bestaat om min of meer complexe opdrachten te 

begrijpen. Treedt op bij neurocognitieve stoornissen 



Beïnvloedings 
wanen 
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Stoorn issen in de inhoud van het denken, gekenmerkt door de overtui ging dat het denkproces zelf 

wo rdt beïnvloed, in de zi n van een verlies van autono mi e over het eigen denken (delusions of con-

trol , ook wel delusions of passivity genoemd). Zie: gedachtebelemme ring; gedachte-inbrengi ng, 
gedacht eluidwo rden (Gedankenlautwerden), gedachteonttr ekking en gedachte-uitzending. Deze 

wanen kunn en gepaard gaan met subjectieve ervaring van de beïnvloeding van het denken. Treden 

op bij psychosespectru mstoornissen 

Belle indi fférence Onbewogen, onbezorgde of zelfs opgewekte wijze van presenteren van (ernstige) lichamelijke 

klachten 

Beslui teloosh eid Stoo rnis in de inhou d van het denken, gekenmerkt door een verminde rd vermogen tot het maken 

van keuzes, het nemen van besluite n, beslissen over handelingen, gepaard gaande met twijfel 

over de juistheid van elke mogelijke beslissing. Classificat iecriterium voo r depressieve episode en 

persisterende depressieve stoornis; treedt op bij obsessieve-com pulsieve stoornis 

Betrekkingsidee 

Betrekkingswaan 

Stoornis in de inhoud van het denken, waarbij de patiënt steeds geneigd is te denken dat zaken 

speciaal op hem betrekking hebben, maar daarin nog wel corrigeerbaar is. Classificatiecriterium 

voor intoxicatie door een hallucinogeen en schizotypische-persoonlijkheidsstoornis 

Stoornis in de inhoud van het denken, gekenmerkt door de onjuiste, oncorrigeerbare overtuiging 

dat gebeurtenissen, voorwe rpen of anderen speciaal betrekking hebben op de patiënt (delusion of 

reference). Treedt op bij psychosespectrumstoornissen 
Bewustzijnsdaling Verminderd besef van zichzelf en van de omgeving. Een forse bewustzijnsdaling valt bij observatie 

Bewustzijns-

vernauwing 

Bizarre wanen 

Bradyfrenie 

Circumlocutie 

direct op. De patiënt doezelt weg bij niet aanspreken (somnolentie) of antwoord niet meer maar 

voert nog wel eenvoudige opdrachten uit (sopor) . Een lichte bewustzijnsdaling is objectief moeilij-
ker waarneembaar . De symptomen kunnen beter vastgesteld worden door de bijbehorende sub-

jectieve kenmerken als sufheid en dromerigheid te exploreren. De onderzoeker kan bij nauwkeurig 

onderzoek een enigszins verminderde aandacht, een lichte desoriëntatie in tijd (en eventueel 

plaats) en geringe bradyfrenie vaststellen. Classificatiecriterium voor dissociatieve identiteitsstoor-

nis, delirium en neurocognitieve stoornis met lewylichaampjes of door traumatisch hersenletsel 

Een beperking van hetgeen waar de patiënt nog besef van heeft; de patiënt is volledig geconcen-

t reerd op een bepaalde ervaring en is afgesloten voor prikkels van buitenaf. Treedt op bij dissocia-

tieve stoornissen 
Wanen die duidelijk onaannemelijk en onbegrijpelijk zijn en niet zijn gestoeld op ervaringen uit 

het dagelijks leven; ze kunnen onmogelijk waar zijn 

Vertraagd tempo van het denken, zich uitend in vertraagde antwoorden op vragen en een trage, 

moeizame spraak met veel onderbrekingen. De patiënt ervaart zelf een remming of zelfs een 

stilstand van het denkproces (zie ook 'denken, geremd') . Treedt op bij depressieve episode 

Taalstoornis, gekenmerkt door het gebruik van vage en omslachtige omschrijvingen voor woor-

den, waarop de patiënt niet kan komen (woordvindingsstoornissen). Treedt op bij neurocognitieve 

stoornissen 

Chaotisch gedrag Zie gedesorganiseerd gedrag 

Complexe aandacht, Door middel van testen vastgestelde vermindering van de selectiviteit , tenaciteit en/ of verdeel-

achteruitgang in de baarheid van de aandacht. Classificatiecriterium voor neurocognitieve stoornissen 

Compulsief gedrag Zie compulsies 
Compulsies Stoornis in motivatie en gedrag, gekenmerkt door zich herhalende handelingen (dwanghandelin -

gen) of psychische activiteiten die tegen de wil van de patiënt in worden uitgevoerd en die niet-ei-

gen (egodystoon) zijn . De compulsie wordt verricht om onacceptabele gedachten en wensen afte 

weren; wanneer de compulsie niet kan worden uitgevoerd, dan leidt dit tot duidelijke angstge voe-

lens. Classificatiecriterium voor obsessieve-compulsieve stoornis en frontotemporale dementie 
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Concentratie-

stoornis 

Concretisme 

Confabulatie 

Constructieve 

apraxie 

Coprolalie 

Copropraxie 

Decorumverlies 

Denken, geremd 

Depersonalisatie 

Depressie ve 

stemming 

Depressie ve 

wanen 

Derealisatie 

Desoriëntatie 

Dis percepties 

Subjectief ervaren stoornis in de concentratie, waarbij de patiënt niet goed in staat is om zijn 

gedachten op iets te (blijven) richten , bijvoorbeeld op een probleem of bij het lezen of televisiekij-

ken. Classificatiecriterium voor depressieve-stemmingsstoornissen, gegeneraliseerde angststoor-

nis, acute en posttraumatische-stressstoornis en onttrekkingssyndromen 

Stoornis in de vorm van het denken, waarbij een zeer letterlijke betekenis wordt gegeven aan een 

abstract denkbeeld. Treedt op bij psychosespectrumstoornissen 

Geheugenvervalsing , waarbij feiten of gebeurtenissen worden verzonnen in antwoord op vragen 

over situaties of gebeurtenissen die niet worden herinnerd door een amnesie. Het verschilt van 

liegen in de zin dat het niet bewust gebeurt, de patiënt denkt dat hij antwoord geeft op de vraag. 

Treedt op bij amnestisch syndroom 

Stoornis in de perceptueel-motorische functies, gekenmerkt door het onvermogen tot het uitvoe-

ren van gerichte handelingen waar ruimtelijk inzicht voor nodig is, bij overigens intacte motoriek, 

sensibiliteit en coördinatie en bij goed begrip en volledige coöperatie van de patiënt. Classificatie-

criterium voor neurocognitieve stoornissen 

Complexe vocale tic, waarbij obscene, racistische of godslasterlijke woorden of zinnen worden 

uitgeroepen. 

Complexe motorische tic, waarbij obscene gebaren worden gemaakt 

Stoornis in het oordeelsvermogen, waarbij de patiënt zich niet meer houdt aan de sociale 

gedragsregels die gebruikelijk zijn voor de situatie en voor de patiënt gezien zijn sociaal-culturele 

achtergrond. Bijvoorbeeld : het gebruik van ruwe taal en grove grappen, het verwaarlozen van de 

uiterlijke verzorging en indecente handelingen . Treedt op bij neurocognitieve stoornissen 

Subjectief ervaren stoornis in het tempo van het denken, waarbij de patiënt een remming of stil-

stand van het denkproces ervaart. Zie ook bradyfrenie. Treedt op bij depressieve episode 

Stoornis in de zelfwaarneming, gekenmerkt door een subjectief ervaren, vrijwel steeds onaange-

naam gevoel van vervreemding, verandering of onwerkelijkheid in de relatie van de patiënt ten 

opzichte van zichzelf of het eigen lichaam. Het gevoel van vervreemding of verandering heeft 

nooit werkelijkheidswaarde voor de patiënt maar altijd een alsof-karakter. Classificatiecriterium 

voor paniekstoornis , depersonalisatie- / derealisatiestoornis en intoxicatie door een hallucinogeen 

Zie sombere stemming 

Schuldwaan (de overtuiging dat de patiënt zijn plichten heeft verzaakt en anderen onrecht heeft 

aangedaan), zondewaan (de overtuiging dat de patiënt gestraft wordt voo r de grote zonden die 

hij heeft begaan), armoedewaan (de overtuiging dat de patiënt niets bezit), negatiewaan (de over-

tuiging dat de patiënt zelf, zijn lichaam, zijn organen of de hele wereld niet (meer) bestaat , ten 

onrechte als nihilistische waan vertaald). Treden op bij depressieve episode 

Stoornis in de waarneming, gekenmerkt door een subjectief ervaren, vrijwel steeds onaangenaam 

gevoel van vervreemding, verandering of onwerkelijkheid in de relatie van de patiënt ten opzichte 

van de omgeving. Het gevoel van vervreemding of verandering heeft nooit werkelijkheidswaarde 

voor de patiënt maar altijd een alsof-karakter. Classificatiecriterium voor paniekstoornis, acute 

stressstoornis, depersonalisatie-/derealisatiestoornis en en intoxicatie door een hallucinogeen 

Stoornis in het vermogen zichzelf te situeren in de tijd, in de plaats, ten aanzien van andere men-

sen en ten aanzien van de eigen persoon. Classificatiecriterium voor delirium en neurocognitieve 

stoornis door traumatisch hersenletsel 

Stoornissen in de waarnem ing , gekenmerkt door een afwijkende waarneming of ervaring van een 

extern object. De meeste dispercepties zijn visueel van aard. Classificatiecriterium voor persis-

terende perceptiestoornis door een hallucinogeen en sch izot ypische -persoonlijkheid sstoornis ; 

treden op bij psychosespectrumstoornissen en neurocognitieve stoornissen 



Dissimuleren 

Psychiatri sche begripp enlij st voor de artso pleidin g 721 

Klachtenpresentatie, gekenmerkt door het opzettelijk minder erg doen voorkomen, niet ter sprake 

brengen of zelfs ontkennen van een klacht of probleem, waarbij externe motieven de aanleiding 

vormen 

Dissociatieve Geheugenstoornis, gekenmerkt door het onvermogen om zich belangrijke persoonlijke ervaringen 

amnesie te herinneren , die meestal van psychotraumatische aard zijn. Classificatiecriterium voor acute en 

posttraumatische stressstoornis en dissociatieve stoornissen 

Dissociatieve fugue Een relatief langdurige toestand van bewustzijnsvernauwing, waarbij de patiënt in staat blijft tot 

complexe handelingen en doorgaans geen voor buitenstaanders opvallend gedrag vertoont. Treedt 

op bij dissociatieve amnesie 

Dissociatieve 

ident iteiten 

Dranggedachten 

Stoornis in de zelfwaarneming , gekenmerkt door twee of meer identiteiten die door de patiënt 

ervaren worden als van elkaar te onderscheiden , en die geregeld zijn gedrag bepalen. Elke ident i-

te it heeft zeer eigen kenmer ken. Classificatiecriterium voor dissociatieve identiteitsstoornis 

Stoornis in de inhoud van het denken , gekenmerkt door zich herhalende gedachten die de patiënt 

beleeft als egosyntoon (ik-eigen) . Dranggedachten gaan gepaard met gevoelens van spanning, 

onlust of prikkelbaarheid en gaan vooraf aan dranghandelingen . Toch kan de patiënt ook genieten 

van zijn dranggedachten voordat hij die in handelingen omzet , een zekere beheersing is mogelijk. 

Na verloop van tijd kan de dranghandeling niet meer door de pat iënt worden tegengehouden. 

Classificatiecriterium voor drangstoornissen 

Dranghandelingen, Stoornis in motivat ie en gedrag , gekenmerkt door egosyntone handel ingen (niet wezen svreemd 

drangmat ig gedrag voor de patiënt) , waarnaar (vrijwel) voortdu rend een inne rlijk verlangen aanwezig is, in de vorm 

van dranggedachten. Wanneer de neiging om de handel ing te verrichten sterk wordt , ont staat een 

gevoel van spanning , opwinding of prikkelba arheid . Na het uitvoeren van de dranghandel ing tre-

den gevoelens van plezier , oplucht ing of ontspann ing op . Daarna kan de betreffende persoon zich 

schuld ig gaan voelen , zich schamen of gekrenkt zij n. Het gevoel van onbehagen dat daar weer 

het gevolg van is, kan op zichzelf leiden tot een hern ieuwde aandrang als compen satie voor die 

ont stemming . Zo kan een vicieuze ci rkel ontstaan. Classificat iecriter ium voor drang stoorni ssen, 

treden op bij de eetstoornissen 

Dwanggedachten Zie obsessies 

Dwanghandel ingen , Zie compulsies 

dwangmatig gedrag 

Dwangmatig 

piekeren 

Dwang -

voorstell ingen 

Zie piekeren 

Zie obsessies 

Dysfore stemming Stoornis in de stemming die kan worden omschreven met de termen ontstemd , wantrou-

Dysgrafie 

Dyslexie 

Dysnomie 

Echolalie 

wig , prikkelbaar, boos , kwaad of agressief . Classificat iecriterium voor acute en posttraumati-

sche-stressstoorn is en onttrekkingssyndromen 

Taalstoornis , waarb ij een verminderd vermogen bestaat om correcte taal te schrijve n. Treedt op bij 

neurocogn itieve stoorn issen 

Taalstoornis , waarbi j een verminderd vermogen bestaat om hardop woorden of zinnen voor te 

lezen en te begrijpen . Treedt op bij neurocognitieve stoornissen 

Taalstoornis , waarbij er een verm inderd vermogen bestaat om de namen van voorwerpen te 

beno emen . Classificatiecriterium voor frontotemporale neurocognitie ve stoorn is 

Stoornis in de gesproken taal , gekenmerkt door het steeds herhalen van de laatste zinnen of 

woorden van de onderzoeker ('papegaaien'), ook als deze de patiënt vraagt dit niet meer te doen. 

Classificatiecriterium voor autismespectrumstoornis en voor katatonie; treedt op als katatoon 

symptoom bij psychosespectrumstoornissen en bij ticstoornissen 
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Echomimie 

Echopraxie 

Eetbui 

Stoornis in de mimiek, gekenmerkt door het steeds nabootsen van de mimiek van de onderzoe-

ker, ook als deze de patiënt vraagt dit niet meer te doen. Treedt op als katatoon symptoom bij 

psychosespectrumstoornissen en bij ticstoornissen 

Stoornis in de psychomotoriek, gekenmerkt door het steeds nabootsen van de bewegingen van de 

onderzoeker, ook als deze de patiënt vraagt dit niet meer te doen. Classificatiecriterium voor kata-

tonie; treedt op als katatoon symptoom bij psychosespectrumstoornissen en bij ticstoornissen 

Drangmatig gedrag , gekenmerkt door het in beperkte tijd eten van grote hoeveelheden voedsel. 

Classificatiecriterium voor boulimia nervosa en eetbuistoornis 

Eetlust, stoornissen Zie anorexie en hyperorexie 

in de 

Emotieperceptie , 

beperking in 

Empathisch 

vermogen, 

beperking in 

Beperking in het sociaal-cognitieve vermogen om emoties in het gelaat van anderen te herkennen 

Beperking in het sociaal-emotionele vermogen zich in te leven in en mee te voelen met de 

gevoelens van de ander en hieraan op meelevende wijze uiting te geven. Classificatiecriterium 

voor frontotemporale neurocognitieve stoornis en narcistische-persoonlijkheidsstoornis; treedt op 

bij autismespectrumstoornis 

Erotomane waan Zie grootheidswanen 

Eufore stemming Stoornis in de stemming die omschreven kan worden als overdreven opgewekt of uitgelaten . 

Classificatiecriterium voor (hypo) manische episode en intoxicaties 

Executieve functies , Stoornissen in het plannen maken voor en het initiëren, opeenvolgen , contro leren en stoppen van 

stoornissen in de ingewikkelde handelingen. Classificatiecriterium voor neurocognitieve stoornissen 

Expansief gedrag Stoornis in motivatie en gedrag, gekenmerkt door opdringerig en overmatig mededeelzaam 

gedrag. Classificatiecriterium voor (hypo)manische episode (in de DSM -5 als een stoornis van de 

stemming beschreven) 

Flashback 

Flexibilitas cerea 

Fobische 

symptomen 

Gedachte-

armoede 

Gedachte-

belemmering 

Gedachte-

inbrenging 

Gedachteluid-

worden 

Gedachte-

onttrekking 

Een dissociatieve toestand waarin aspecten van een traumatische gebeurtenis worden herbeleefd 

alsof ze op het moment zelf plaatsvinden. Classificatiecriterium voor acute en posttraumatische 

stressstoornis 

Katatone bewegingsstoornis, waarbij een lichte , gelijkblijvende weerstand optreedt tegen het in 

een andere houding plaatsen van ledematen door de onderzoeker ('wasachtige buigzaamheid'). 

Classificatiecriterium voor katatonie; treedt op bij psychosespectrumstoornissen 

Hardnekkige, niet redelijke angsten voor een bepaald voorwerp , een bepaalde handeling of situ-

atie, die leiden tot een dwingend verlangen om voorwerp , handeling of situatie te vermijden. De 

patiënt erkent meestal dat het gevaar niet reëel is, maar is soms bang om door de angst of door 

een andere sterke emotie te worden overweldigd 

Subjectief ervaren stoornis in het beloop van het denken , waarbij de patiënt weinig invallen, 

gedachten en ideeën heeft, alsof zijn hoofd leeg is. Treedt op als negatief symptoom bij psycho-

sespectrum stoornissen 

Beïnvloedingswaan , waarb ij de patiënt de overtuiging heeft dat de gedachten van buitenaf worden 

belemmerd. Treedt op bij psychosespectrumstoornissen 

Beïnvloeding swaan, waarbij de patiënt de overtuiging heeft dat zijn gedachten van buitenaf wor-

den ingebracht. Treedt op bij psychosespectrumstoornissen 

Beïnvloedingswaan , waarbij de patiënt de overtuiging heeft dat zijn gedachten luid hoorbaar 

opklinken. Treedt op bij psychosespectrumstoornissen 

Beïnvloedingswaan, waarb ij de patiënt de overtuiging heeft dat zijn gedachten van buitenaf uit 

zijn hersenen worden onttrokken, zodat er geen gedachten meer zijn. Treedt op bij psychosespec -

trumstoornissen 



Gedachtestap 

Gedachte-

uitzending 

Gedachtevlucht 

Gedesorganiseerd 

gedrag 

Gedesorganiseerd 

spreken 

Geheugen, 

stoornissen in het 

Gejaagd denken 

Godsdienstwaan 

Grandiositeit 

Grimasseren 
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Subjectief ervaren stoornis in het beloop van het denken, gekenmerkt door abrupte onderbreking 

in de gedachtestroom van de patiënt (blocking, Sperrungen). Kan gepaard gaan met het gevoel en 

de overtuiging van gedachtebelemmering. Treedt op bij psychosespectrumstoornissen 

Beïnvloedingswaan , waarbij de patiënt de overtuiging heeft dat zijn gedachten naar anderen wor-

den overgebracht. Treedt op bij psychosespectrumstoornissen 

Stoornis in de samenhang van het denken , zich uitend in het uitspreken van snel opeenvolgende 

invallen en gedachten, met een vermindering of verlies aan doelgerichtheid . Meestal kan de 

onderzoeker de gedachtevlucht nog wel volgen en is er dus geen sprake van incoherentie. Classifi-

catiecriterium voor de (hypo)manische episode 

Een algemene term voor volledig ongericht handelen (een katatone bewegingsstoornis). Classifi-

catiecriterium voor psychosespectrumstoornissen 

Een algemene term voor stoornissen in de samenhang van het denken, zich uitend in stoornissen 

in de samenhang van de gesproken taal (bijvoorbeeld tangentialiteit, ontsporing, incoherentie). 

Classificatiecriterium voor psychosespectrumstoornissen 

Zie kortetermijngeheugen, stoornissen in het, en langetermijngeheugen , stoornissen in het 

Subjectief ervaren stoornis in het tempo van het denken, waarbij de patiënt zelf een sterke versnel-

ling van het denkproces ervaart. Zie ook tachyfrenie. Classificatiecriterium voor (hypo)manische 

episode 

Zie grootheidswanen 

Overwaardig denkbeeld, gekenmerkt door een opgeblazen gevoel van eigenwaarde. Classificatie-

criterium voor (hypo)manische episode en voor narcistische-persoonlijkheidsstoornis 

Stoornis in de mimiek, gekenmerkt door gemaniëreerde, bizarre, overdreven bewegingen van de 

gelaatsmusculatuur, die automatisch tot stand lijken te komen. Het kan een acute dyskinesie zijn, 

een motorische tic of een motorische stereotypie. Classificatiecriterium voor katatonie; treedt op 

bij schizofrenie 

Grootheidsideeën Zie grandiositeit 

Grootheidswanen Erotomane waan (de overtuiging dat een belangrijk iemand verliefd op de patiënt is), godsdienst-

Hallucinaties 

Herbelevingen 

waan (de overtuiging dat patiënt een god is of tenminste een goddelijke opdracht heeft) en para-

normale waan (de overtuiging dat de patiënt paranormale vermogens heeft). Classificatiecriterium 

voor waanstoornis; treden op bij schizofrenie en manische episode 

Stoornissen in de waarneming, waarbij gewaarwordingen worden ervaren als zintuiglijke waarne-

mingen, terwijl er in werkelijkheid geen externe prikkeling van het betrokken zintuig plaatsvindt. 

Ze zijn niet onderhevig aan de wil. Auditieve (gehoors)hallucinaties treden vooral op bij psycho-

sespectrumstoornissen. Meestal betreft het stemmen, maar soms ook andere geluiden, zoals 

kloppen, Auisteren of muziek. Wanneer de patiënt opdrachten krijgt toegesproken spreek je van 

imperatieve hallucinaties. Visuele (gezichts)hallucinaties treden op bij onttrekkingssyndromen, 

intoxicaties, delirium en neurocognitieve stoornissen. Somatische hallucinaties worden onder-

scheiden in tactiele (van de tast), en viscerale (van de ingewanden) hallucinaties. Somatische 

hallucinaties treden op bij psychosespectrumstoornissen , onttrekk ingssyndromen en intoxicaties. 

Classificatiecriterium voor psychosespectrumstoornissen, onttrekkingssyndromen van alcohol, 

hypnotica en anxiolytica , intoxicatie door een hallucinogeen, delirium en neurocognitieve stoornis 

met lewylichaampjes. Zie ook auditieve (ook wel 'akoestische' of 'gehoors-'), hypnagoge, hypno-

pompe, soma t ische en visuele hallucinatie , en zie waan 

Zich tegen de wil van de patiënt geregeld opdringende herinneringen, die kunnen bestaan uit 

hallucinaties, voorstellingen, gedachten, dromen en Aashbacks. Classificatiecriterium voor acute 

en posttraumat ische stressstoornis 
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Herhalingsstoornis Taalstoornis , waarbij een verminderd vermogen bestaat om woorden of zinnen na te zeggen. 

Hunkering 

Hyperactiviteit 

Hyperoral iteit 

Hyperorexie 

Treedt op bij neurocognitieve stoornissen 

Een sterk verlangen naar en drang tot het gebruik van een (voedings)midde l 

('craving'). Classificatiecriterium voor premenstruele stemmingsstoornis en voor stoornissen in 

midde lengebruik 

Zie psychomotorische hyperactiviteit 

Stoornis in het gedrag, waarbij daarvoor ongeschikte voorwerpen in de mond worden gestopt. 

Classificatiecriterium voor frontotemporale neurocognitieve stoornis 

Stoornis in het gedrag , gekenmerkt door toegenomen eetlust. Classificatiecriterium voor depres-

sieve-stemmingsstoornissen, cannabisintoxicatie en onttrekkingssyndromen van stimulantia en 

tabak 

Hypersomnolentie Excessieve slaperigheid ondanks voldoende slaap. Classificatiecriterium voor depressieve-stem-

Hypervigilantie 

Hypervigiliteit 

van de aandacht 

Hypnagoge 

hallucinaties 

Hypnopompe 

hallucinaties 

mingsstoornissen, hypersomnolentiestoornis, narcolepsie, circadiane-ritme-slaap-waakstoornis 

en onttrekkingssyndroom van een stimulantium 

Een toestand van verhoogde zintuiglijke sensitiviteit, gepaard gaand met een overdreven intensi-

teit van gedrag dat gericht is op het waarnemen van bedreiging. Hypervigilantie gaat ook gepaard 

met een toename van angstgevoelens, wat tot uitputting kan leiden. Andere kenmerken zijn: een 

abnormaal toegenomen actiebereidheid, een verhoogde alertheid tegenover stimuli , en het voort-

durend onderzoeken van de omgeving op gevaar. Classificatiecriterium voor acute en posttrauma-

tische-stressstoornis en intoxicatie door een stimulantium 

Stoornis in de aandacht, gekenmerkt door een verhoogde alertheid , waarbij de patiënt over het 

algemeen ook verhoogd afleidbaar is door gebeurtenissen in de omgeving waar je bij een medisch 

onderzoek normaal niet op zou letten. Treedt op bij manische episode 

Levendige hallucinaties die vlak vóór het inslapen optreden . Treden op bij narcolepsie, maar heb-

ben als regel geen psychopathologische betekenis 

Levendige hallucinaties die bij het wakker worden optreden. Hebben als regel geen psychopatho-

logische betekenis 

Hypotenaciteit van Stoornis in de aandacht , gekenmerkt door een verminderd vermogen tot vasthouden van de aan-

de aandacht dacht bij het onderwerp. Classificatiecriterium voor ADHD , intoxicaties, delirium en neurocogni-

tieve stoornissen ; treedt op bij (hypo)manische episode 

Hypovigiliteit 

van de aandacht 

Stoornis in de aandacht , gekenmerkt door het verminderd vermogen om de aandacht op iets 

nieuws te richten en van onderwerp te veranderen. Classificatiecriterium voor intoxicaties, deli-

rium en neurocognitieve stoornissen; treedt op bij depressieve episode 

Identiteitsstoornis Het verminderd of geheel niet constant ervaren van zichzelf als uniek, van anderen onderschei-

ldeomotorische 

apraxie 

Idiosyncratisch 

taalgebruik 

den , samenhangend en door de tijd herkenbaar . Classificatiecriterium voor dissociatieve identi-

teitsstoornis en borderline-persoonlijkheidsstoornis 

Stoornis in de perceptueel-motorische functies, gekenmerkt door het onvermogen om op verzoek 

een handeling uit te voeren of na te bootsen, bij intacte motoriek, sensibiliteit en coördinatie en 

bij goed begrip en volledige coöperatie van de patiënt. Treedt op bij neurocognitieve stoornissen 

Stoornis in de taalvorming (en mogelijk ook in de vorm van het denken) , waarbij de patiënt woor-

den gebruikt met een voor hem eigen betekenis . Classificatiecriterium voor autismespectrum-

stoornis; treedt op bij psychosespectrumstoornissen 

Illusoire vervalsing Stoornis in de waarneming, meestal onder invloed van emotie of fantasie, gekenmerkt door een 

kortdurende foutieve zintuiglijke waarneming van een werkelijke externe prikkel (ook: illusie). 

Classificatiecriterium voor alcoholonttrekkingssyndroom, intoxicatie door een hallucinogeen, 

onttrekkingssyndroom van een hypnoticum of anxiolyticum , delirium en schizotypische-persoon-

lijkheidsstoornis 



1 mperatie ve 

hallucinatie 

Impu lsief gedrag 
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Zie hallucinaties 

Kortdurende hande ling die geheel onverwachts, plotseling en snel wordt uitgevoer d, zonder eerst 

de eventue le schade lijke gevolgen te overwegen en zonder voorafgaand wi lsbesluit. Classifica-

tiecriterium voor AD H D, periodiek explosieve stoornis, fencyclidine-intoxicatie en antisocia le- en 

borderline -persoonlijkheidsstoornis 

Inadequaat affect Stoornis in de expressie van het affect, waarbij de gevoelsuitingen niet passen bij de omstandighe-

1 ncoherentie 

1 nefficiëntie 

van het denken 

Inertie 

Ingeper kt affect 

1 nitiatiefverlies 

lnsomnia 

Interesseverlies 

den waari n de pat iënt verkeert en bij zijn gedachten en handelingen. Classificatiecriterium voor de 

schizot ypische-persoonlijkheidsstoornis ; treedt op bij psychosespectrumstoornissen 

Stoornis in de samenhang van het denken , gekenmerkt door het volledig ontbreken van logische 

of begrijp bare samenhang in wat de patiënt zegt. De patiënt spreekt in gefragmenteerde gedach-

ten , zinnen en zinsdelen. Classificatiecriterium voo r psychosespectrumstoornissen en cafeïne-in-

toxicatie; treedt op bij neurocognitie ve stoornissen 

Subjectief ervaren stoornis in het beloop van het denken, gekenmerkt door het onplezierige gevoel 

niet helder meer te kunnen denken, niet meer tot een besluit te kunnen komen, doelloos in een 

kringetje te denken. Classificatiecriterium voor depre ssieve episode 

Zie motorische inertie 

Stoornis in de expressie van het affect , gekenmerkt door een geringe verminderding in het modu-

leren met de emotionele betekenis voor de patiënt van het onderwerp dat aan de orde is. Classifi-

catiecriterium voor schizotypische-persoonlijk heidsstoornis 

Stoornis in motivatie en gedrag, gekenmerkt door vermindering van het zelfstandig komen tot 

motorische activiteit en handelingen. Classificatiecriterium voor psychosespectrumstoornissen ; 

treedt op bij depressieve episode 

Ontevredenheid over onvoldoende kwantiteit of kwaliteit van de slaap. Classificatiecriterium voor 

depressieve-stemmingsstoornissen, gegeneraliseerde-angststoornis , acute en posttraumati-

sche-stressstoornis , in som n iastoorn is, ei rcad ia ne-ritme-s laa p-waakstoorn is, onttrekki ngssynd ro-

men en cafeïne-intoxicatie 

Stoornis in de stemming, gekenmerkt door een verminderi ng van de belangstelling voor allerlei 

activiteiten of gebeurtenissen. Classificatiecriterium voor depres sieve episode, premenstruele 

stemmingsstoornis en posttraumatische-stressstoornis 

Interpersoonl ijke Pathologische gevoeligheid voor (vermeende) afwijzing door anderen. Classificatiecriterium voor 

sensitiviteit premenstruele stemmingsstoornis 

lntrusief gedrag Stoornis in motivatie en gedrag, gekenmerkt door overschrijding van de normale lichamelijke en 

psychische grenzen van anderen. Treedt op bij (hypo) manische episode 

Intrusies Algemene term voor zich bij herhaling tegen de zin van de patiënt opdringende hallucinaties, 

voorste llin gen, gedachten , dromen, illusoire vervalsingen of flashbacks. Intru sies kunnen bestaan 

uit obsessies , dwangmatig piekeren of herbelevingen 

Jaloersheidwaan 

Katalepsie 

Kataplexie 

Kledingapraxie 

Zie paranoïde wanen 

Katatone bewegingsstoornis, waarbij door de onderzoeker aangebrachte ongewone lichaams-

houdingen, zoals het hoofd enkele centimeters boven het kussen, langdurig en tegen de zwaarte-

kracht in worden volgehouden. Classificatiecriterium voor katatonie 

Korte episoden van bilateraal tonusverlies van de spieren, meestal naar aanleiding van emoties. 

Classificatiecriterium voor narcolepsie 

Stoornis in de perceptueel-motorische functies , gekenmerkt door het onvermogen om zichzelf 

aan en uit te kleden, bij intacte motoriek, sensibiliteit en coördinatie en bij goed begrip en volle-

dige coöperatie van de patiënt. Treedt op bij neurocognitieve stoornissen 
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Kortetermijn- Het geheel of gedeeltelijk onvermogen om nieuwe informatie na enkele minuten te reproduceren. 

geheugen, Dit leidt tot amnesie voor nieuwe informatie vanaf het begin van de stoornis. Classificatiecriterium 

stoornissen in het voor intoxicaties, delirium en neurocognit ieve stoornissen 

Labiel affect Stoornis in de modulatie van de expressie van het affect, waarbij dit herhaald op een abrupte 

manier wisselt, terwijl er geen of geen duidelijke externe aanleiding voor is. Classificatiecriterium 

voor intoxicatie door alcohol , hypnoticum of anxiolyticum 

Langetermijn-

geheugen, 

stoornissen in het 

Lethargie 

Het geheel of gedeeltelijk onvermogen om opgeslagen ervaringen (autobiografische geheugen), 

gebeurtenissen (feitelijke geheugen) en vaardigheden (impliciete geheugen) op te roepen res-

pectievelijk tot uitvoering te brengen. Classificatiecriterium voor dissociatieve en neurocognitieve 

stoornissen 

Stoornis in motivatie en gedrag die wordt gekenmerkt door volledige ongeïnteresseerdheid en 

sloomheid , meestal ten gevolge van een bewustzijnsdaling. Classificatiecriterium voor premen-

struele stemmingsstoornis en intoxicatie door een inhalantium; treedt op bij de hypoactieve vorm 

van het delirium 

Lichaamsbeleving , Ongegronde ongerustheid en onvrede over een vermeende afwijking (met name dik-zijn) van het 

stoornis in de lichaam als geheel. Classificatiecriterium voor anorexia nervosa 

Magisch denken Dyslogie, gekenmerkt door vage grenzen tussen fantasie en werkelijkheid , ontbreken van logische 

causaliteit en een gevoel van almacht van woorden of gedachten. Classificatiecriterium voor schi-

zotypische-persoonlijkheidsstoornis ; treedt op bij psychosespectrumstoorn issen 

Maniërisme 

Mental iseren, 

beperking in het 

vermogen tot 

Mis identificatie 

Zie motorische maniërismen 

Beperking in het sociaal-cognitie ve vermogen om te beseffen dat eigen gedrag en dat van anderen 

voortkomt uit gedachten, gevoelens en motieven 

Illusoire vervalsing, waarbij de patiënt een hem bekende persoon voor een ander aanziet. Treedt 

op bij delirium 

Morfodysfore waan Zie somatische wanen 

Motorisch Katatone bewegingsstoornis, waarbij de patiënt de tegengestelde handeling uitvoert van die hem 

negativisme gevraagd wordt , of helemaal niet doet wat hem gevraagd wordt. Classificatiecriterium voor katato-

nie; treedt op als katatoon symptoom bij schizofrenie 

Motorische inertie Stoornis in de motorische executieve functies , gekenmerkt door een verminderd vermogen om te 

Motorische 

maniërismen 

Motorische 

perseveratie 

Motorische 

stereotypieën 

Motorische tics 

beginnen of op te houden met handelingen. Classificatiecriterium voor frontotemporale dementie 

Katatone bewegingsstoornis, gekenmerkt door dwaze, speelse, maar wel schijnbaar doelgerichte 

bewegingen, zoals huppelen, op de tenen lopen , salueren naar voorbijgangers en overdreven, 

gekunstelde karikaturen van gewone bewegingen. Classificatiecriterium voor katatonie ; treden op 

als katatoon symptoom bij schizofrenie bij autismespectrumstoornissen 

Stoornis in de motorische executieve functies , gekenmerkt door het nutteloos herhalen van of 

doorgaan met handelingen. Treedt op bij neurocognitieve stoornissen 

Katatone bewegingsstoornis , gekenmerkt door het onwillekeurig , repeterend en soms ritmisch 

maken van dezelfde eigenaardige complexe bewegingen , die géén duidelijk doel hebben en 

ophouden bij afleiding , bijvoorbeeld spelen met de vingers , fladderen met de handen , zichzelf 

steeds aanraken , bekloppen of wrijven. Classificatiecriterium voor autismespectrumstoornis , 

stereotiepe-bewegingsstoornis, intoxicatie door een stimulantium, katatonie en frontotemporale 

dementie ; treedt op bij psychosespectrumstoornissen en verstandelijke beperking 

Psychomotorische stoornis , bestaande uit plotselinge, snelle, herhaalde, niet-ritmisch optredende 

stereotiepe samentrekkingen van kleine spiergroepen (bijvoorbeeld van een ooglid) of van grotere 

groepen spieren (bijvoorbeeld het opzij trekken van het hoofd met optrekken van de schouder). 

Complexe motorische tics worden beschou wd als een dranghandeling; bijvoorbeeld: het ruiken 

aan voorwerpen, springen, stampen en aanraken . Classificatiecriterium voor ticstoornissen 



Mutisme 

Nachtmerrie 

Negatieve 

symptomen 

Negativisme 

Neologisme 

Negatiewaan 

Obsessies 

Onoplettendheid 

Onthechting 

Ontremd gedrag 

Ontrouwwaan 

Ontsporing (van 

het denken) 

Onttrekkings-

symptomen 
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Stoornis in de gesproken taal, gekenmerkt door het (vrijwel) ontbreken van gesproken taal. Classi-

ficatiecriterium voor katatonie; treedt op bij neurocognitieve stoornissen, als katatoon symptoom 

bij psychosespectrumstoornissen en depressieve episode, en als conversieverschijnsel 

Extreem angstige droom die door de betrokkene wordt herinnerd . Classificatiecriterium voor 

nachtmerriestoornis 

Zie alogie, anhedonie , apathie, gedachtearmoede, initiatiefverlies, spraakarmoede, vlak affect . 

Classificatiecriterium voor psychosespectrumstoornissen 

Zie motorisch negativisme 

Stoornis in de taalvorming (en mogelijk ook in de vorm van het denken) , bestaande uit een 

woordnieuwvorming: een door de patiënt zelf bedacht, onbestaand woord dat betekenisloos kan 

zijn (classificatiecriterium voor afasie) of een eigen , bijzondere betekenis voor de patiënt heeft 

(treden op bij psychosespectrumstoornissen) 

Zie depressieve wanen 

Stoornis in de inhoud van het denken of de voorstelling, gekenmerkt door zich herhalende 

gedachten (dwanggedachten) of voorstellingen (dwangvoorstellingen) die zich tegen de wil van de 

patiënt opdringen en die hij beleeft als egodystoon (niet-eigen). De patiënt kan ze niet of slechts 

met zeer grote inspanning van zich afzetten. Obsessies zijn vrijwel altijd beangstigend en hebben 

vaak een sterk driftmatige inhoud in de zin van seksuele, agressieve, 'vieze' of anderszins sociaal 

onwenselijke gedachten en impulsen. Classificatiecriterium voor obsessieve-compulsieve stoornis 

Stoornis in de aandacht, gekenmerkt door afdwalen van de taak, gebrek aan doorzettingsvermo-

gen, moeite om de aandacht ergens bij te houden en ongestructureerd te werk gaan. Classificatie-

criterium voor ADHD 

Stoornis in de stemming, gekenmerkt door vermindering tot ontbreken van gevoelens voor de 

omgeving, in het bijzonder de naasten. Classificatiecriterium voor stressstoornissen en schizoï-

de-persoon I ij kheidsstoorn is 

Sociaal onaangepast, impulsief gedrag, veroorzaakt door uitvallen van frontotemporale hersen-

functies. Classificatiecriterium voor frontotemporale dementie; treedt op bij persoonlijkheidsver-

andering door een somatische aandoening 

Zie paranoïde wanen 

Stoornis in de samenhang van het denken , zich uitend in onderbreking van de gesproken taal 

door een opmerking die geen enkel verband lijkt te hebben met de voorafgaande (derailment). 

Engelsen gebruiken hiervoor ook de fraaie term knight's move (paardensprong) . Classificatiecrite-

rium voor psychosespectrumstoornissen 

De voor elk middel kenmerkende somatische en psychiatrische symptomen na staking of min-

dering van gebruik dat fors en langdurig is geweest. Classificatiecriterium voor stoornissen in 

middelgebruik 

Oordeels- en kritiek- Stoornissen in het oordeelsvermogen, gekenmerkt door zelfoverschatting en gebrek aan zelfkri-

stoornissen 

Overgedetailleerd-

heid 

Overwaardig 

denkbeeld 

Palilalie 

t iek. Treden op bij neurocognitieve stoornissen, manische episode en intoxicaties 

Stoornis in de samenhang van het denken, die zich uit in het zich verliezen in details, zonder 

echter de draad van het verhaal helemaal te verliezen . Treedt op bij neurocognitieve stoornissen, 

schizotypische-persoonlijkheidsstoornis en dwangmatige-persoonlijkheidsstoornis. 

Een denkbeeld dat een dusdanig onredelijk grote plaats in het denken van de patiënt inneemt dat 

deze verhinderd wordt normaal rationeel te denken en te handelen. Het wordt door de patiënt zelf 

niet ervaren als eigenaardig of zinloos. In tegenstelling tot de waan is het overwaardig denkbeeld 

niet gebaseerd op onjuiste of onlogische veronderstellingen. Treedt op bij emotionele stoornissen 

Stoornis in de gesproken taal , gekenmerkt door het explosief herhalen door de patiënt van een 

eigen woord of lettergreep. Treedt op bij psychosespectrumstoornissen en bij ticstoornissen 
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Paniekaanval 

Para/iele 

handelingen 

Paranoïde 

denkbeelden 

Een plotseling optredende, begrensde periode van intense angst of gevoel van onbehagen, 

gepaard gaande met cardio vasculaire , autonome, gastro-intestinale of neurologische angst-equi -

valenten en/ of met derealisatie, de angst de zelfbeheersing te verliezen , gek te worden of dood te 

gaan 

Vorm van drangmatig gedrag, gekenmerkt door seksueel afwijkende hande lingen 

Stoornis in de inhoud van het denken, gekenmerkt door overwaardige wantrouwige en achter-

dochtige denkbeelden zonder gegronde reden over bedrog , benadeling , bedreiging, onbetrouw -

baarheid, agressiviteit of ontrouw door anderen . Classificat iecriterium voor into xicatie door een 

hallucinogeen en paranoïde- , schizotypische - en borderline-persoonlijkheidsstoornis 

Paranoïde wanen Vergiftigingswaan, achtervolgingswaan (de overtuiging dat je tegen de patiënt samenspant , of dat 

de patiënt bedrogen of bespioneerd wordt) en jaloersheidswaan of ontrouwwaan (de overtuiging 

dat de partner seksuele betrekkingen met anderen heeft). Classificatiecriterium voor de waan-

stoornis; treden op bij schizofrenie 

Paranormale waan Zie grootheidswanen 

Parasietenwaan Zie somatische wanen 

Perseveratie Zie motorische perseveratie en verbale perseveratie 

Piekeren Stoornis in de inhoud van het denken , gekenmerkt door het aanhoudend zich opdringen van 

pijnlijke, onplezierige of onaangename gedachten, waaraan de patiënt zich niet kan onttrekken, 

en waarvan de emotionele betekenis niet in verhouding staan tot het onde rwerp waarover wordt 

gepiekerd. Treedt op bij (het begin van) depressieve episode , angststoornissen, obsessieve-com-

pulsieve stoornis en hypochondrie 

Poseren Katatone bewegingsstoorni s, waarbij spontaan en actief ingen omen ongewone houdingen lang-

durig en tegen de zwaartekracht in worden volgehouden (posturing). Classificatiecriterium voor 

katatonie 

Posttraumatische Zie anterograde amnesie 

amnesie 

Preoccupatie 

Prikkelbare 

stemming 

Stoorn is in de inhoud van het denken , gekenmerkt door het niet kunnen loslaten van een 

gedachte, een overtuiging , een belangstell ing of een krachtig verlangen . Classificatiecriterium voor 

autismespectrumstoorni s, ziekteangststoorni s en morfod ysfore stoornis 

Stoornis in de stemming , gekenmerkt door lichtgeraaktheid, boze ongeduldigheid, opvliegend heid 

en eenvoudig op te roepen agressiviteit. Classificatiecriterium voor (hypo)manische episode , 

premenstrue le stemmingsstoornis, gegeneraliseerde-angststoornis , acute en posttraumati-

sche-stressstoornis , cafeïne-intoxicatie, onttrekkingssyndromen, gokstoorn is, borderl ine-persoon -

lijkheidsstoornis en antisocia le-persoonlijkheidsstoornis 

Psychomotorische Psychomotorische hyperacti viteit en versnelling die duidelijk voortkomen uit onrust , spanning 

agitatie of angst. Classificatiecriterium voor katatonie , (hypo)manis che en depre ssieve episode , onttrek-

kings syndromen en into xicaties 

Psychomotorische Stoorn is in de psychomotoriek, gekenmerkt door overmatige willekeurige motorische activ iteit , 

hyperactiviteit meestal onproductief en herhalend . Classificatiecriterium voor ADHD 

Psychomotor ische Stoornis in de psychomotoriek , gekenmerkt door de subjectiev e ervaring van zich vertraagd , 

remming tegengehouden voelen in de bewegingen . Classificatiecriterium voor depressie ve episode 

Psychomotorische Stoornis in de psychomotoriek, gekenmerkt door de observeerbare traagheid van en gebrek aan 

vertraging bewegingen . Classificatiecriterium voor depressieve episode, intoxicaties en onttrekkingssyn-

droom van een stimulantium; treedt op bij psychosespectrumstoornissen en neurocognitieve 

stoornissen 

Psychomotorische Stoornis in de psychomotoriek , gekenmerkt door de observeerbare toegenomen snelheid van de 

versnelling bewegingen . Treedt op bij (hypo)mani sche episode 



Purgeergedrag 
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Drangmatig gedrag bestaande uit zelf -opgewekt braken of misbruik van laxantia, diuretica of 

klysma's. Classificatiecriterium voor boulimia nervosa 

Retrograde amnesie Stoornis in het langetermijngeheugen, gekenmerkt door het onvermogen om de gedurende een 

bepaalde periode vóór een acute hersenaandoening (bijvoorbeeld een schedeltrauma of elektro-

convulsieve therapie) opgeslagen gebeurtenissen op te roepen 

Ritualistisch gedrag Vorm van dwangmatig gedrag, gekenmerkt door het vasthouden aan eenzelfde, vaste opeenvol-

ging van handelingen. Classificatiecriterium voor autismespectrumstoornis en frontotemporale 

dementie 

Rumineren 

Rusteloosheid 

Schuldwaan 

Sensorische 

hyperreactiviteit 

Sensorische 

hyporeactiviteit 

Slaapaanvallen 

Stoornis in de inhoud van het denken, waarbij de patiënt voortdurend een al dan niet reëel pro-

bleem moet overpeinzen, wikken en wegen, zonder dat als regel een constructieve oplossing 

wordt bereikt (letterlijk 'herkauwen'). Treedt op bij obsessieve-compulsieve stoornis 

De subjectief ervaren onrust, angst of spanning die leidt tot psychomotorische agitatie. Classifica-

tiecriterium voor gegeneraliseerde-angststoornis, tabaksonttrekkingssyndroom en gokstoornis 

Zie depressieve wanen 

Stoornis in de zintuiglijke waarneming, gekenmerkt door overgevoeligheid voor zintuiglijke prik-

kels, met inbegrip van temperatuur en pijn. Classificatiecriterium voor autismespectrumstoornis 

Stoornis in de zintuiglijke waarneming, gekenmerkt door een geringe gevoeligheid voor zintuig-

lijke prikkels, met inbegrip van temperatuur en pijn. Classificatiecriterium voor autismespectrum-

stoornis 

Onweerstaanbare aanvallen van een verkwikkende slaap die dikwijls gepaard gaan met kataplexie. 

Classificatiecriterium voor narcolepsie 

Stemmingsincon- Wanen die voor wat betreft de inhoud van de overtuigingen niet passen bij de stemming of het 

gruente wanen affect van de patiënt (bijvoorbeeld een uitverkorenheidswaan bij een normaal of vlak affect) 

Stemmings- Frequent optredende, snelle veranderingen in de stemming, die spontaan of met slechts een 

schommelingen geringe aanleiding optreden, met een pathologische intensiteit. Classificatiecriterium voor pre-

menstruele stemmingsstoornis 

Sociaal disfunc- Gedrag dat inadequaat en soms schadelijk is voor de relatie van de patiënt met de buitenwereld : 

tioneren partner , gezin, werk, school, en dergelijke . Voorbeelden zijn: zei/verwaarlozing , sociaal isolement , 

overmatige sociale activiteit en andere significante beperkingen in sociaal of beroepsmatig functi-

oneren of het functioneren op andere belangrijke terreinen 

Sociaal-emotionele Beperking in het sociaal-emotionele vermogen om sociaal contact te maken, sociale interacties te 

wederkerigheid, initiëren en erop in te gaan, en interesses of emoties te delen 

beperking in 

Sociaal-fobische 

(-angstige) 

symptomen 

Vrees voor situaties, waarin de aandacht van andere mensen ertoe kan leiden dat je je bekeken, 

uitgelachen of anderszins vernederd voelt, zoals spreken voor een gehoor of het gebruik maken 

van een openbaar toilet. Classificatiecriterium voor sociale-angststoornis en schizotypische-per-

soo n I ij kheid sstoorn is 

Sociaal-cognitieve Beperking van het vermogen tot het waarnemen van, denken over en zich inleven in en het reage-

functies , stoornis ren op de gedachten, gevoelens en motieven van anderen. Classificatiecriterium voor neurocogni-

in de lieve stoornissen 

Sociale Beperking in het sociaal-emotionele vermogen om verbale taal en non-verbale middelen in de 

communicat ie, dagelijkse context te gebruiken en te begrijpen , aangepast aan de luisteraar en aan de situatie, 

beperking in met toepassing van de regels voor gespreksvoering en het vertellen van verhalen; zie ook Taal-

pragmatiek , stoornis in de 

Somatische angst- Lichamelijke klachten en verschijnselen die symptomen (kunnen) zijn van een angststoornis 

equivalenten 

Somatische 

hallucinaties 

Zie hallucinaties 
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Somatische wane n Wanen die wo rden gekenme rkt door de overtuiging dat er lichamelij k iets ernsti gs aan de hand 

is: dysmorfe waan (een lelijke, ont sierende afwijki ng), ziekteangstwaan (een ernstige, dode lijk e 

ziekte), paras ietenwaan (besmetting door een parasiet in of onder de hu id) of zwangersc haps-

waan. Classificatiecrite rium voor waan stoornis , treden op bij schizofrenie en bij de morfo dysfo re 

stoornis 

Sombere stemming Stoornis in de stemming die is te omsc hr ijven als mat , gedrukt , verdrietig , bedroefd, neerslach-

tig , huilerig, moedeloos , hopeloos , wanhopig of radeloos. Classificatiecriterium voor depressie-

ve-stemmingsstoornissen , acute en posttraumatische-stressstoornis , cafeïne-into xicatie , intoxica-

tie door een hallucinogeen of opioïde en onttrekkingssyndromen 

Somno lentie 

Sopor 

Specifiek-fobische 

symptomen 

Sperrung 

Spraakarmoede 

Spreekdrang 

Stereotiep gedrag 

Stereotiep 

taalgebruik 

Stereotypieën 

Stupor 

Suïcidepoging 

Taal, stoornissen 

in de 

Taal pragmatiek , 

stoornis in de 

Tachyfrenie 

Tactiele 

hallucinaties 

Tangentialiteit 

Theatraal affect 

Zie bewustzijnsda ling 

Zie bewustzijnsdaling 

Vrees voo r een specifieke situatie of een specifiek object , zoals dieren, hoogten, storm, injec ti es, 

bloed, vliegtuigen, liften. Classificatiecri terium voor specifieke fo bie 

Zie gedachtestop 

Stoornis in de gesproken taal (en vermoedelijk ook in de vorm van het denken), gekenmerk t door 

een beperkte hoeveelheid spontane gesproken taal, met korte en concrete antwoorden op vragen. 

Treedt op als negatief symptoom bij psychosespectrumstoornissen 

Stoornis in de gesproken taal, gekenmerkt door een subjectief ervaren , zich voortdurend opdrin-

gende, egosyntone impuls om te spreken. Classificatiecriterium voor (hypo) manische episode 

Zie motorische stereotypieën 

Stoornis in de taalvorming (en mogelijk in de vorm van het denken) , gekenmerkt door het voort-

durend gebruik van dezelfde , wat eigenaardige woorden. Classificatiecriterium voor autismespec-

trumstoornis en schizotypische-persoonlijkheidsstoornis ; treedt op bij psychosespectrumstoor-

nissen 

Zie motorische stereotypieën 

Toestand van (vrijwel) complete bewegingloosheid en mutisme bij een schijnbaar helder bewust-

zijn. De ogen zijn open en lijken de gebeurtenissen te volgen. Classificatiecriterium voor katato-

nie. Treedt op als katatoon symptoom bij psychosespectrumstoornissen , depressieve episode en 

paniekstoornis en als conversiestoornis . Dikwijls is er echter een somatische oorzaak 

Min of meer impulsief zelfbeschadigend gedrag teneinde een verandering in de psychische toe-

stand of de levensomstandigheden te bereiken. Classificatiecriterium voor depressieve episode en 

borderline-persoon I ij kheid sstoorn is 

Zie afasie , dysgrafie , dyslexie, begripsstoornis , circumlocutie , herhalingsstoornis , woordvindings-

stoornissen . Classificatiecriterium voor delirium en neurocognitieve stoornissen 

Stoornis in de sociale communicatie , gekenmerkt door het verminderd vermogen om taal aan te 

passen aan de context en aan de behoeften van de luisteraar. Classificatiecriterium voor sociale 

(pragmatische) communicatiestoornis ; treedt op bij autismespectrumstoornissen 

Versneld denken , zich uitend in versnelde spraak , met woordenvloed (zie ook gejaagd denken). 

Treedt op bij (hypo)manische episode 

Zie hallucinaties 

Stoornis in de samenhang van het denken , waarbij de patiënt als het ware steeds langs het onder-

werp van de vragen van de psychiater heen praat. Hij lijkt de vraag wel te begrijpen maar gaat 

er niet op in en geeft een antwoord met een andere inhoud (vorbeireden). Treedt op bij psycho-

sespectru mstoorn issen 

Stoornis in de intensiteit van de expressie van het affect , gekenmerkt door een levendige mimiek , 

dramatische gebaren , een sterk modulerende spraak en een woordkeuze met veel superlatieven 

en zelfdramatisering. Classificatiecriterium voor histrionische-persoonlijkheidsstoornis 
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Theatrale mimiek Overdreven, nadrukkelijke , dramatische gelaatsuitdrukkingen. Classificatiecriterium voor histrioni -

sche-per soon I ij kheid sstoo rn is 

Theatrale gestiek 

Theory of mind , 

beperking in de 

Tics 

Tolerantie 

Overdreven, nadrukkelijke , dramatische gebaren. Classificatiecriterium voor histrionische-per-

soon I ij kheid sstoorn is 

Beperking in het sociaal-cognitieve vermogen om het gedrag van een ander te kunnen begrijpen in 

relatie tot gedachten, gevoelens en motieven van die ander 

Zie motorische tics en vocale tics 

Behoefte aan steeds meer van een middel om hetzelfde effect te bereiken en verminderd effect bij 

voortgeze t gebruik van dezelfde hoeveelheid van het middel . Classificatiecriterium voor stoornis-

sen in middelengebruik 

Twijfelzucht Stoornis in de inhoud van het denken, gekenmerkt door een zich opdringende, ongewenste, nei-

ging tot twijfelen. Treedt op bij obsessieve-compulsieve stoornis 

Veiligheidsgedrag Een subtiele vorm van actief vermijdingsgedag (bijvoorbeeld altijd kalmerenede medicijnen bij 

zich hebben) met als doel vrees voor beangstigende situaties te voorkomen . Treedt op bij fobische 

stoornissen en ziekteangststoornis 

Verbale perseveratie Stoornis in de gesproken taal, gekenmerkt door het voortdurend herhalen van dezelfde woorden, 

gedachten of onderwerpen. Treedt op bij neurocognitieve stoornissen 

Vergiftigingswaan 

Verhoogd associa-

tief denken 

Verhoogde afleid-

baarheid 

Zie paranoïde wanen 

Stoornis in de samenhang van het denken, waarbij de gesproken taal voortdurend onderbroken 

wordt door nieuwe associaties. Treedt op bij (hypo)manische episode 

Stoornis in de selectiviteit van aandacht waarbij de patiënt voortdurend wordt afgeleid door 

gebeurtenissen waar je normaal tijdens het status-mentalisonderzoek niet op zou letten . Gaat 

meestal samen met een verhoogde waakzaamheid (hypervigiliteit van de aandacht). Classificatie-

criterium voor (hypo)manische episode 

Vermijdingsgedrag (Sterke) inperking van (sociale) activiteiten, omdat de patiënt zo veel mogelijk, passief of actief 

Vernauwd 

bewustzijn 

Verzanden 

Viscerale halluci-

naties 

Visuele agnosie 

of in gedachten, probeert te voorkomen dat hij in een situatie geraakt, waarin de psychiatrische 

symptomen ondraaglijk zouden kunnen worden . Classificatiecriterium voor fobische stoornissen, 

acute en posttraumatische-stressstoornis en ziekteangststoornis 

Zie bewustzijnsvernauwing 

Stoornis in de samenhang van het denken, waarbij de gesproken taal aanvankelijk nog wel logisch 

en begrijpelijk is, maar langzamerhand incoherent wordt (loss of goal) 

Zie hallucinaties 

Stoornis in de perceptueel-motorische functies, gekenmerkt door het onvermogen om voorwer-

pen te herkennen en te benoemen ondanks intacte zintuigfunctie en zonder aanzienlijk geheugen-

verlies, terwijl de patiënt nog wel in staat is uiterlijke kenmerken of de functie ervan te beschrijven 

of het voorwerp kan benoemen na het (met gesloten ogen) betast te hebben. Classificatiecriterium 

voor neurocognitieve stoornissen 

Visuele hallucinaties Zie hallucinaties 

Visuospatiële func- Stoornis in de perceptueel-motorische functies, gekenmerkt door het onvermogen om ruimtelijke 

ties, stoornis in de informatie visueel te beoordelen. Classificatiecriterium voor delirium 

Vlak affect Stoornis in de expressie van het affect, gekenmerkt door een verminderd of nauwelijks moduleren 

met de emotionele betekenis voor de patiënt van het onderwerp dat aan de orde is. Classificatie-

criterium voor psychosespectrumstoornissen, intoxicatie door een stimulantium en schizoïde-per-

soonlijkheidsstoornis; treedt op bij depressieve episode 
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Vocale tics 

Vrees 

Waakzaamheid, 

overmatige 

Waan achtig 

denkbeeld 

Wanen 

Wasachtige 

buigzaamheid 

Woede-

uitbarstingen 

Woordvindings-

stoornissen 

Wijdlopigheid 

Zelfdepreciatie 

Ziekteangst 

Zondewaan 

Zwangerschaps-

waan 

Stoornissen in de gesproken taal , bestaande uit plotselinge , snelle, herhaalde, niet ritmisch optre-

dende stereotiepe vocalisaties, die worden beleefd als ongewenst. Voorbeelden van eenvoudige 

vocale tics zijn: kuchen, keelschrapen, grommen, snuffen en blaffen . Een voorbeeld van een com-

plexe vocale tic , die te beschouwen is als een dranghandeling, is coprolalie. Classificatiecriterium 

voor ticstoornissen 

Emotionele respon s op een werkelijke of vermeende naderende dreiging , gepaard gaande met 

sympathische arousal met autonome symptomen als hartkloppingen, zweten en trillen en met 

vermijdingsgedrag, ontsnappingsgedrag of vluchtgedrag (zie ook angst). Classificatiecriterium 

voor fobische stoornissen 

Zie hypervigiliteit 

Stoornis in de inhoud van het denken, bestaande uit een denkbeeld dat in strijd is met de werke-

lijkheid , waarbij de patiënt echter een zekere twijfel ervaart of wat hij denkt ook echt waar is 

Stoornissen in de inhoud van het denken , bestaande uit persoonlijke , fundamentele overtuigin-

gen die in strijd met de werkelijkheid en oncorrigeerbaar zijn, ondanks afdoende bewijs van het 

tegendeel. De overtuigingen worden door anderen in de (sub)cultuur van de patiënt beschouwd 

als onmogelijk, ongeloofwaardig of onjuist. Het denken, de emoties en het gedrag van de patiënt 

worden er meestal sterk door beïnvloed. Zie beïnvloedingswanen , betrekkingswanen, depressieve 

wanen, grootheidswanen, paranoïde wanen en somatische wanen. Classificatiecriterium voor 

waanstoornis en psychosespectrumstoornissen 

Zie flexibilitas cerea 

Gedragsstoornis , bestaande uit een emotionele uitbarstingen, meestal bij kinderen of bij emo-

tionele nood , gekenmerkt door huilen, schreeuwen, opstandigheid, boze tirades, weerstand 

tegen pogingen tot sussen en soms slaan. Classificatiecriterium voor acute en posttraumati-

sche-stressstoornis, periodiek explosieve stoornis en borderline-persoonlijkheidsstoornis 

Taalstoornis, gekenme rkt door het niet spontaan op de juiste woo rden kunnen komen. Gaat dik-

wij ls gepaard met circumlocutie. Classificatiecriterium voor frontotemporale dementie 

Stoornis in de samenhang van het denken , gekenmerkt door het onvermogen om in de gesproken 

taal bijzaken van hoofdzaken te onderscheiden, het zich verliezen in details (overgedetailleerd-

heid). zonder echter de draad van het verhaal helemaal te verliezen. Treedt op bij schizotypi-

sche-persoonlijkheidsstoornis en bij dwangmatige persoonlijkheidsstoornis 

Stoornis in de zei/inschatting, gekenmerkt door het overwaardig denkbeeld niets waard te zijn, 

niet belangrijk te zijn. Classificatiecriterium voor premenstruele stemmingsstoornis 

Preoccupatie met het hebben of krijgen van een ernstige ziekte , gepaard gaand met een hoge 

mate van angst over de gezondheid. Classificatiecriterium voor somatisch-symptoomstoornis en 

ziektea n gststoorn is 

Zie depressie ve wanen 

Zie somatische wanen 



Personalia 

R.A. (Alexander) Achilles, psychiater spoedeisende psychiatrie, Mentrum, Amsterdam. 
Prof.dr. T.A.M.J. (Thérèse) van Amelsvoort, psychiater, hoogleraar transitiepsychiatrie, Maastricht UMC, 

Maastricht , Mondriaan, Virenze, Koraalgroep, Limburg. 
Prof.dr. C. (Chris) Baeken, psychiater, afdeling psychiatrie , Universitair Ziekenhuis Gent en UZ Brussel, 

Brusse l. 
Prof.dr. A.J.L.M. (Ton) van Balkom, psychiater, hoogleraar psychiatrie , afdeling psychiatrie , VUmc en 

GGZ inGees t, Amsterdam. 
Prof.dr. A.T.F. (Aartjan) Beekman, psychiater , hoogleraar psychiatrie, hoofd afdeling psychiatrie , VUmc 

en lid Raad van Bestuur , GGZ inGeest , Amsterdam. 
R.J. (Vos) Beerthuis, psychiater, GGZ inGeest, Bennebroek. 
Dr. A.I.L. (Ann) Berens , psychiater , zorglijn persoonlijkheidsstoornissen , Psychiatrisch Ziekenhuis 

Duffel. 
Dr. N. (Nico) van Beveren , psychiater , Delta Psychiatrisch Centrum, Rotterdam. 
Dr. T.K. (Tom) Birkenhäger, psychiater zorglijn depressieve stoornissen , afdeling psychiatrie, Erasmus 

Medisch Centrum , Rotterdam. 
Dr. M.H. (Mario) Braakman, psychiater en cultureel antropoloog , hoofdopleider psychiatrie en klinische 

geriatrie, Pro Persona , Wolfheze. 
Prof.dr. W. (Wim) van den Brink , arts-epidemioloog, hoogleraar verslavingszorg , afdeling psychiatrie, 

Academisch Medisch Centrum bij de Universiteit van Amsterdam. 
Prof.dr. J.K (Jan) Buitelaar , psychiater , hoogleraar psychiatrie en kinder- en jeugdpsychiatrie , hoofd 

afdeling psychiatrie , RadboudUMC , Karakter Universitair Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie, 
Nijmegen. 

G. (Gerty) Casteelen, psychiater , zelfstandig gevestigd, Utrecht. 
Dr. D.C. (Daniëlle) Cath, psychiater , faculteit sociale wetenschappen , Universiteit Utrecht. 
Prof.dr . S. (Stephan) Claes, psychiater, hoogleraar psychiatrie, KU Leuven, diensthoofd 

volwassenenpsychiatrie UPC KU Leuven. 
Prof.dr. P. (Patrick) Cras, neuroloog, hoogleraar neurologie en hoofd afdeling neurologie , Universiteit 

van Antwerpen . 
Prof.dr. P. (Pim) Cuijpers, hoogleraar klinische psychologie , hoofd afdeling klinische psychologie en 

vice-directeur EMGO lnstitute for Health and Care Research, Vrije Universiteit, Amsterdam. 
Dr. I. (Ilse) De Volder, neuroloog , afdeling psychiatrie, neurologie, multidisciplinair slaapcentrum UZ 

Antwerpen en lesgever Collaborative Antwerp Psychiatrie Research Institute (CAPRI), Universiteit 
Antwerpen. 

Dr. N. (Nienke) Dekker, psychiater , GGZ Rivierduinen, Leiden. 
Prof.dr . Ph.A.E.G. (Philippe) Delespaul , klinisch psycholoog, hoogleraar innovatie in de GGZ, afdeling 

psychiatrie, Universiteit Maastricht en GGZ Mondriaan, Maastricht. 
Dr. A. (Astrid) Denayer, psychiater, UZ Leuven. 
Prof.dr. D.A.J.P. (Damiaan) Denys, psychiater, hoogleraar-afdelingshoofd psychiatrie, AMC-UvA, 

Amsterdam. 
Dr. A. (Annemiek) Dols, psychiater , senior onderzoeker, GGZ inGeest, Amsterdam. 
Prof.dr. G. (Geert) Dom, psychiater , PC Broeders Alexianen , Boechout , Universitair ziekenhuis 

Antwerpen en Collaborative Antwerp Psychiatrie Research lnstitute (CAPRI), Universiteit Antwerpen. 



734 Personalia 

Dr. N. (Nel) Draijer, klinisch psycholoog/psychotherapeut , universitair hoofddocent, afdeling psychiatrie, 
VUmc en GGZ inGeest, Amsterdam. 

Prof.dr. R. (Richard) van Dyck, psychiater , emeritus hoogleraar psychiatrie, afdeling psychiatrie, VUmc 
en GGZ inGeest, Amsterdam. 

A.M. (Guus) Eeckhout, psychiater, VUmc , Amsterdam . 
Prof.dr. A.A. (Annemarie) van Elburg, psychiater en kinder- en jeugdpsychiater , Medisch Manager 

Altrecht Eetstoornissen Rintveld; hoogleraar klinische psychopathologie, Faculteit Sociale 
Wetenschappen , Universiteit Utrecht. 

Prof.dr. C.M. (Christina) van der Feltz-Cornelis, psychiater-epidemioloog en inhoudelijk leidinggevende, 
Topklinisch Centrum voor Lichaam Geest en Gezondheid , GGz Breburg; bijzonder hoogleraar 
sociale psychiatrie, Academische Werkplaats Geestdrift , Departement Tranzo, Faculteit der Sociale 
Wetenschappen , Tilburg University. 

E.M. (Esther) van Fenema , psychiater , afdeling psychiatrie , Leids Universitair Medisch Centrum 
(LUMC), Leiden. 

Dr. M. (Martijn) Figee, psychiater , afdeling psychiatrie, AMC-UvA, Amsterdam. 
Drs. A.M. (Adrienne) Freeve, gz-psycholoog, Arkin Basis GGz, Amsterdam. 
Prof.dr. R.J. (Rutger Jan) van der Gaag, psychiater, hoogleraar klinische kinder- en jeugdpsychiatrie, 

RadboudUMC , Karakter Universitair Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie , Nijmegen . 
Prof.dr . L. (Loes) Gabriëls , psychiater, ingenieur , afdeling psychiatrie , UZ Leuven. 
Prof.dr. K. (Kris) Goethals , psychiater , directeur Universitair Forensisch Centrum , Universitair 

Ziekenhuis Antwerpen en docent Collaborative Antwerp Psychiatrie Research Institute (CAPRI), 
Universiteit Antwerpen . 

Prof.dr. L. (Lieuwe) de Haan, psychiater , hoogleraar psychotische stoornissen , afdeling psychiatrie , AMC-
UvA, Amsterdam. 

Prof.dr . P.N. (Peter) van Harten, psychiater , bijzonder hoogleraar psychiatrie , Universiteit Maastricht , 
directeur Innova , Instituut voor opleiding, onderzoek en innovatie in GGz Centraal , Amersfoort. 

Prof.dr . C. (Kees) van Heeringen, psychiater , gewoon hoogleraar psychiatrie , vakgroep psychiatrie en 
medische psychologie , Universiteit Gent. 

H. (Hansje) Heller, psychiater , afdeling ziekenhuispsychiatrie, VUmc, Amsterdam. 
Prof.dr. A.M. (Albert) van Hemert, psychiater , hoogleraar-afdelingshoofd psychiatrie , plaatsvervangend 

opleider psychiatrie , afdeling psychiatrie, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Leiden. 
Prof.dr . M.W. (Michiel) Hengeveld, psychiater, emertitus hoogleraar-afdelingshoofd en opleider 

psychiatri e, afdeling psychiatrie , Erasmus Medisch Centrum , Rotterdam. 
Prof.dr . O.A. (Odile) van den Heuvel, psychiater , hoogleraar neuropsychiatrie, afdeling psychiatrie en 

afdeling anatomie & neurowetenschappen , VUmc , Amsterdam. 
Dr. G. (Gunter) Heylens, psychiater, coördinator centrum voor seksuologie en gender , Universitair 

Ziekenhuis Gent. 
Prof.dr. A. (Adriaan) Honig , psychiater , bijzonder hoogleraar ziekenhuispsychiatrie , VUmc; Onze Lieve 

Vrouwe Gasthuis (OLVG), Amsterdam. 
Prof.dr. W.J.G. (Witte) Hoogendijk, psychiater , hoogleraar-afdelingshoofd psychiatrie, afdeling 

psychiatrie , Erasmus Medisch Centrum , Rotterdam. 
Prof.dr . M.H. (Rien) van IJzendoorn, pedagoog, hoogleraar gezinspedagogiek , Universiteit Leiden , 

hoogleraar algemene pedagogiek , Erasmus Universiteit Rotterdam , en lid managementteam 
Generation R Erasmus Medisch Centrum , Rotterdam . 

Prof.dr. R.S. (René) Kahn, psychiater , hoogleraar psychiatrie, hoofd afdeling psychiatrie , UMC Utrecht. 
Dr. C.C. (Cees) Kan, psychiater /psychotherapeut, afdeling psychiatrie, RadboudUMC, Nijmegen . 



F.A.M. (Ine) Klijn, psychiater, afdeling psychiatrie, UMC Utrecht. 
Prof.dr. J.J .L. (Jac) van der Klink, bedrijfsarts en psycholoog, hoogleraar psychische gezondheid 

en duurzame inzetbaarheid in arbeid, Tilburg University/TSB/Tranzo, tevens verbonden aan 
Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH) en Ascender , Utrecht. 

Personalia 735 

Prof.dr. G.F. (Frank) Koerselman , psychiater, emeritus hoogleraar psychiatrie en psychotherapie, 
afdeling psychiatrie, UMC Utrecht. 

Dr. C.G. (Kees) Kooiman , psychiater en psychoanalytisch psychotherapeut, GGZ Rivierduinen en 
afdeling psychiatrie, Erasmus Universiteit , Rotterdam. 

Prof.dr. R.W. (Ralph) Kupka, psychiater , hoogleraar bipolaire stoornissen, afdeling psychiatrie, VUmc en 
GGZ inGeest , Amsterdam; tevens Altrecht , Utrecht. 

Dr. M.P. (Mijke) Lambregtse-van den Berg, psychiater en kinder- en jeugdpsychiater, Erasmus Medisch 
Centrum , Rotterdam. 

Prof.dr. J.J.D.M. (Jacques) van Lankveld, psycholoog , hoogleraar klinische psychologie, faculteit 
psychologie en onderwijswetenschappen , Open Universiteit, Heerlen. 

Dr. A.F.G. (Albert) Leentjens , psychiater, universitair hoofddocent, afdeling psychiatrie , Maastricht 
Universitair Medisch Centrum+ (MUMC+), Maastricht. 

Prof.dr. G.M.D. (Gilbert) Lemmens , psychiater , systeemtherapeut, en hoofddocent psychiatrie , 
Universi teit Gent; diensthoofd psychiatrie , Universitair Ziekenhuis Gent ; opleider systeemtherapie , 
Universiteit Gent. 

Prof.dr. R.J.L. (Ramón) Lindauer , kinder- en jeugdpsychiater en systeemtherapeut, hoogleraar kinder- en 
jeugdpsychiatrie , afdelingshoofd kinder- en jeugdpsychiatrie AMC-UvA en Collaborative Antwerp 
Psychiatrie Research lnstitute (CAPRI), Universiteit Antwerpen . 

Prof.dr. H .J.C. (Hjalmar) van Marle, psychiater, hoogleraar forensische psychiatrie , afdeling psychiatrie , 
Erasmus Medisch Centrum , Rotterdam. 

Prof.dr. R.C. (Roos) van der Mast , psychiater , hoogleraar ouderenpsychiatrie , afdeling psychiatrie , Leids 
Universitair Medisch Centrum (LUMC), Leiden en Collaborative Antwerp Psychiatrie Research 
lnstitute (CAPRI), Universiteit Antwerpen. 

Dr. H.J.G.M. (Harold) van Megen , psychiater , psychotherapeut en opleider psychiatrie GGz Centraal , 
locatie Veldwijk. 

Prof.dr. M. (Manuel) Morrens, psychiater, Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel en hoofddocent Collaborative 
Antwerp Psychiatrie Research Institute (CAPRI), Universiteit Antwerpen. 

Prof.dr . C.L. (Niels) Mulder , psychiater, hoofd opleiding en onderzoek , BavoEuropoort ; bijzonder 
hoogleraar OGGz , afdeling psychiatr ie, Erasmus Medisch Centrum , Rotterdam . 

M.N. (Maurits) Nijs, psychiater , programmadirecteur onderwijsbureau NVvP, Utrecht. 
Dr. L.J.M. (Lonneke) van Nimwegen, psychiater, afdeling psychiatrie, AMC-UvA, Amsterdam . 
Prof.dr. M. (Miranda) Olff, psycholoog , hoogleraar psychotrauma , afdeling psychiatrie , AMC-UvA en Arq 

Psychotrauma Expert Group , Diemen. 
Dr. D.B. (Desirée) Oosterbaan , psychiater , afdeling psychiatrie , RadboudUMC, Nijmegen. 
Prof.dr. J. (Jim) van Os, psychiater , hoogleraar-afdelingshoofd psychiatrie , afdeling psychiatrie , 

Universiteit Maastricht en Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (MUMC+), Maastricht. 
Prof.dr. R.C. (Richard) Oude Voshaar, psychiater, hoogleraar ouderenpsychiatri e, Universitair Medisch 

Centrum Groningen (UMCG), Groningen . 
J. (Jorine) van der Pas, master ofscience neuroscience and cognition (life sciences) , Universiteit Utrecht. 
Prof.dr. G. (Guido) Pieters , psychiater, Universitair Psychiatrisch Centrum , Katholieke Universiteit 

Leuven en hoogleraar psychiatrie , Katholieke Universiteit Leuven. 
Dr. Y. (Yolande) Pijnenburg , neuroloog , afdeling neurologie , Alzheimercentrum , VUmc , Amsterdam. 



736 Personalia 

Mr.dr. E. (Emke) Plomp, psychiater, crisisdienst, afdeling acute psychiatrie, Altrecht, Zeist; 
gezondheidsjurist , juridisch adviseur, PSYCHOLEX, Barendrecht. 

E.M. (Esther) Pluijms, psychiater , Erasmus Medisch Centrum , Rotterdam. 
Dr. J. (Jos) Prickaerts , neurobioloog, afdeling psychiatrie en neuropsychologie van de 'School for Mental 

Health and Neuroscience (MHeNS) ', Maastricht University, Maastricht. 
H.S. (Hester) Roelfsema , arts in opleiding tot geneeskundig specialist psychiatrie , afdeling psychiatrie, 

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam. 
Prof.dr. B.G.C. (Bernard) Sabbe, psychiater, diensthoofd psychiatrie en gewoon hoogleraar Universiteit 

Antwerpen en Vrije Universiteit Brussel ; coördinator van het Collaborative Antwerp Psychiatrie 
Research Institute (CAPRI), Universiteit Antwerpen. 

Dr. A. (Annemiek) Schadé, psychiater, GGZ inGeest , Amsterdam. 
Dr. D.J.F. (Anneke) van Schaik, psychiater, afdeling psychiatrie , GGZ inGeest en VUmc , Amsterdam. 
Prof.dr. A.H . (Aart) Schene , psychiater, hoogleraar-afdelingshoofd psychiatrie, afdeling psychiatrie, 

RadboudUMC, Nijmegen . 
Prof.dr. R.A. (Robert) Schoevers , psychiater , hoogleraar-afdelingshoofd psychiatrie , afdeling psychiatrie, 

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Groningen. 
Prof.dr. P. (Pascal) Sienaert , psychiater , zorgpad stemmingsstoornissen, Academisch Centrum voor ECT 

en Neurostimulatie (AcCENT), Universitair Psychiatrisch Centrum, KU Leuven. 
Prof.dr. !.E.C. (Iris) Sommer , hoogleraar psychiatrie , UMC Utrecht. 
Drs. J.A. (Jaap) Spaans, klinisch psycholoog /psychotherapeut , Altrecht , Utrecht. 
Prof.dr. M.L. (Max) Stek, psychiater , hoogleraar ouderenpsychiatrie , VUmc, Amsterdam; hoofd afdeling 

ouderenpsychiatrie GGZ inGeest , Amsterdam. 
Dr. B. (Berend) Terluin, huisarts, afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde , EMGO 

Intstitute for Health and Care Research , VUmc, Amsterdam. 
Dr. M.M. (Moniek) Thunnissen , psychiater , zelfstandig gevestigd in praktijk voor psychiatrie, 

psychotherapie , training en consultatie , Bergen op Zoom. 
Prof.dr. W. (Willem) van Tilburg , psychiater , emeritus-hoogleraar klinische psychiatrie, VUmc en GGZ 

inGeest , Amsterdam . 
C.M.G. (Karin) Tobias-Dillen , klinisch psycholoog, hoofd behandelprogramma Eetstoornissen, GGz 

Centraal, locatie Rembrandthof, Hilversum. 
J.P. (Jolien) Tuijl, psychiater , Bronovo Ziekenhuis, Den Haag. 
Prof.dr. F. (Filip) Van Den Eede, psychiater en medisch coördinator, Universitair Ziekenhuis Antwerpen 

(UZA); deeltijds hoofddocent Collaborative Antwerp Psychiatrie Research lnstitute (CAPRI), faculteit 
geneeskunde en gezondheidswetenschappen, Universiteit Antwerpen. 

Dr. A. (Ann) Van Gastel , psychiater , afdeling psychiatrie, multidisciplinair slaapcentrum , UZ Antwerpen 
en lesgever Collaborative Antwerp Psychiatrie Research lnstitute (CAPRI), Universiteit Antwerpen. 

Prof.dr. G.A.M. (Greet) Vanaerschot , klinisch psycholoog en cliëntgericht-experiëntieel psychotherapeut , 
hoofddocent psychotherapie en coördinator opleidingen psychotherapie , hoofddocent opleiding 
psychotherapie, RINO, Utrecht ; Collaborative Antwerp Psychiatrie Research Institute (CAPRI), 
Universiteit Antwerpen . 

Prof.dr. J. (Joris) Vandenberghe , psychiater , biomedisch wetenschapper , coördinator dienst 
Liaisonpsychiatrie, UZ Gasthuisberg, Leuven; Universitair Centrum Geestelijke Gezondheidszorg-
Vlaams Brabant Oost. 

Prof.dr. M. (Mathieu) Vandenbulcke , ouderenpsychiater , UZ Leuven. 
Prof.dr. M.J.P.M. (Marc) Verbraak , klinisch psycholoog , bijzonder hoogleraar 

gezondheidszorgpsychologie , hoofdopleider gz-psychologen , Radboud Centrum Sociale 
Wetenschappen, Radboud Universiteit , Nijmegen en hoofd zorgprogramma jeugd, Pro Persona GGZ , 
Arnhem. 



Personalia 737 

Prof.dr . F.R.J. (Frans) Verhey, psychiater, professor ouderenpsychiatrie/neuropsychiatrie, Alzheimer 
Centrum Limburg en School for Mental Health and Neuroscience, Maastricht University Medica! 
Center, Maastricht. 

Prof.dr . R.). (Robbert-Jan) Verkes, psychiater-klinisch farmacoloog, hoogleraar forensische psychiatrie, 
RadboudUMC en Pompestichting/ProPersona GGz, Nijmegen. 

Prof.dr. M. (Myriam) Vervaet, docent medische psychologie, faculteit Geneeskunde en hoofd Centrum 
voor Eetstoornissen, Universitair Ziekenhuis Gent. 

Prof.dr. S. (Sako) Visser, bijzonder hoogleraar afdeling klinische psychologie , Universiteit van 
Amsterdam; klinisch psycholoog/psychotherapeut VUmc en GGZ inGeest, Amsterdam. 

Dr. I.M. (Irene) van Vliet, psychiater, chef de (poli)clinique , afdeling psychiatrie, Leids Universitair 
Medisch Centrum (LUMC), Leiden. 

Dr. N.C.C. (Nienke) Vulink, psychiater, MBA, afdeling psychiatrie , Academisch Medisch Centrum, 
Amsterdam. 

Prof.dr. N.J.A. (Nic) van der Wee, psychiater , hoogleraar psychiatrie , afdeling psychiatrie , Leids 
Universitair Medisch Centrum (LUMC), Leiden . 

A. (Lex) Wunderink, psychiater, psychosencluster, UMC Groningen. 
Dr. W. (Willeke) van Zeist , psychiater, hoofd consultendienst ouderenteam, UMC Groningen. 





Zakenregister 

A 

aandacht 
achteruitgang in complexe 719 
complexe 80 
definitie 80 
hypervigiliteit van de 724 
hypotenaciteit van de 724 
hypovigiliteit van de 724 
symptoom 38 
verdeelde 80 

aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitstoornis 
(ADHD) 550 

algemene psychiatrische anamnese 30 
bij oudere adolescenten en volwassenen 551 
comorbide ticstoornis 554 
middelgerelateerde en verslavingsstoornissen 

516 
psychostimulantia 196 

aandachtsstoornissen , korte neuropsychiatrische 
screeningstest 34 

aanpassingsstoornis 408 
arbeid 636 
DSM-5-classificatie 409 
DSM-5-criteria 409 
geschiedenis 674 
met angst 363 
met sombere stemming 332 
versus PTSS 400 

abasie 
conversiestoornis 433 
definitie 717 

abstractievermogen 38 
definitie 714 
verminderd 34 

acamprosaat , alcoholgebruik 519 
acathisie 

bijwerking antipsychotica 180 
neurologische behandeling 248 

accommodatieproblemen 
bijwerking antidepressiva 188 
bijwerking antipsychotica 181 

acidose , oorzaak van angststoornissen 362 

actietendens 133 
systeem 135 

acting-out 215 
persoonlijkheidsstoornis 543 

acute dystonie 
bijwerkingen antipsychotica 180 
neurologische behandeling 248 

acute hemorragische pancreatitis, bijwerking 
valproïnezuur 186 

acute intermitterende porfyrie, oorzaak van angst-
stoornissen 362 

acute opname, spoedeisende psychiatrie 579 
acute stressstoornis 

DSM-5-criteria 396 
versus aanpassingsstoornis 408 

Addison , ziekte van 
oorzaak van depressieve-stemmingsstoornis 

331 

oorzaak van persoonlijkheidsverandering 538 
afasie 

definitie 717 
dementie 263 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

affect 
definitie 714 
inadequaat 276 

definitie 7 2 5 
vaststellen van psychiatrische symptomen 

38 
ingeperkt (definitie) 725 
labiel 

definitie 726 
vaststellen van psychiatrische symptomen 

38 
theatraal (definitie) 730 
vlak 

definitie 731 
vaststellen van psychiatrische symptomen 

38 
affectieve functies 37 

anamnese 30 
definitie 714 
en angst 105 
en anhedonie 103 



740 Zakenregister 

en cond itionering 108 
rangsc hikking in status men talis 37 
vastste llen van psychiatrische symptomen 38 

affectieve symptomen , depressieve stoornis 324 
affectregulatie , persoon lijkhei dsstoornis 540 
afhankelijke-persoonlijkheidsstoornis 534 

DSM-5-criteria 534 
afhankelijke persoonlijkheidstrekken , vaststellen 

van psychiatrische symptomen 38 
afonie (definitie) 717 
afstandelijkheid (definitie) 717 
afweermechanismen 129 

definitie 714 
ageren 130 
agitatie 

bijwerking antidepressiva 188 
psychomotorische 

depressieve stoornis 325 
serotoninesyndroom 190 

agomelatine , werkingsmechanisme 
antidepressiva 186 

agorafobie 356 
DSM-5-criteria 356 

agorafobische symptomen 
definitie 717 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

agrafie 
korte neuropsychiatrische screeningstest 34 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

agranulocytose 
bijwerking valproïnezuur 186 

agressie 
definitie 717 
dementie 268 
posttraumatische-stressstoornis 400 
spoedeisende psychiatrie 579 
verstandelijke beperking 654 
Wet Bopz 691 

agressiehanteringstherapie 621 
aids , druggebruik 517 
alcohol 

angststoornissen 361 
arbeid 635 
benzodiazepine en ademdepressie 191 
crisisinterventie 518 
delirium 241 
depressieve stoornis 328 
onttrekkingsdelirium 242 , 519 

onttrekkings insult 519 
onttrekkingssymptomen 193 
stoornissen in het gebru ik van alcohol 195 
stoornissen in het gebruik van mi ddelen 

indica toren 512 
screeningsinstrumenten 5n 

symptomen van onttrekking en intoxicatie 510 
alcoholgerelateerde stoornissen 153 
alexie, vaststellen van psychiatrische symptomen 

38 
algemeen psychiatrisch ziekenhuis (APZ), 

geschiedenis 680 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten , 

geschiedenis 679 
algoritme voor het vastste llen van de hoofd-

classificatie (diagnostisch algoritme) 50 
allergische reacties , bijwerking valproïnezuur 

186 
alogie 

definitie 717 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

alprazolam , benzodiazepine 191 
alter, dissociatieve identiteitsstoornis 417 
Alzheimer , ziekte van 

depressieve stoornis 585 
oorzaak van depressieve-stemmingsstoornis 

331 
ambulante behandeling , forensische psychiatrie 

620 
ambulante psychiatrie, geschiedenis 663 
amenorroe 

bijwerking antipsychotica 181 
bijwerking valproïnezuur 186 
depressieve stoornis 324 

amfetamine 
angststoornissen 361 
depressieve stoornis 328 
symptomen van onttrekking en intoxicatie 510 

amisulpride , aanbevolen dosering antipsychotica 
290 

amitriptyline 
depressieve stoornis 336 
doseringsschema bij depressieve stoornis 336 
etnische verschillen 630 
peri-partumpsychiatrie 598 
werkingsmechanisme antidepressiva 186 

amnesie 
definitie 717 



differenti ële diagno stiek 42 1 
dissociatieve fugue 419 

amn estisch synd room 264 
amok, dissociatieve trancestoornis 422 
amygdala 

angs tstoorn issen 365 
posttraumatische-s tresss toorn is 401 

anamnese 29 
algemene psychiatrische 30 
onderschei d met soma tische specialismen 21 

anemie 
anorexia nervosa 455 
oorzaak van depressieve-stemmingsstoornis 

331 

anergie (definitie) 717 
anesthesie van het gevoelsleven 324 

definitie 718 
angst 

arbeid 641 
definitie 718 
depressieve stoornis 324 
en affectieve functies 10 5 
-hiërarchie 370 
normale 353 
peri partum 594 
-respons 66 
serotoninesyndroom 190 
-thermometer 370 
versus vrees 3 53 

angstige stemming (definitie) 718 
angststoornissen 353 

comorbiditeit 
dissociatieve identiteitsstoornis 421 

conditionering 108 
depersonalisatie en derealisatie 422 
diagnostisch algoritme 50 
differentiatie 360 
door aanpassingsstoornis 410 
door een middel /medicatie 361 
door een somatische aandoening 362 
DSM-5-classificatie 353 
jaarprevalentie 149 
middelgerelateerde en verslavingsstoornissen 

513 
repetitieve transcraniële magnetische stimula-

tie (rTMS) 200 
transculturele psychiatrie 625 

Zakenregister 741 

anhedonie 
algemen e psychiat rische anamn ese 30 
bipolaire stoorn is 309 
definiti e 718 
depressieve stoornis 324 
en affectieve functie 103 
vaststellen van psychiatrische symp tomen 38 

anorexia nervosa 451 
DSM-5-criteria 451 

anorexie 
bijwerking antidepressiva 188 
definitie 718 

anterograde am nesie 
definitie 718 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

anticholinerg delirium, centraal 242 
anticholinergica , depressieve stoornis 328 
anticipatieangst 354 
anticonceptie bij psychiatrische aandoeningen 

596 
anticonceptiva, depressieve stoornis 328 
anticonvulsiva, bipolaire stoornissen 185 
antidepressiva 186 

angstsklachten bij onttrekking 361 
angststoornissen 

doseringsschema 368 
boulimia nervosa 460 
depersonalisatiestoornis 42 5 
depressieve stoorn is 335 
indicaties 177 
peri-partumpsychiatrie 598 
seksuele disfuncties 4 7 4 
spoedeisende psychiatrie 581 
suïcidaal gedrag 349 
tics 557 
tricyclische 

Afrikaanse afkomst 631 
etnische verschillen 630 

werkingsmechanisme 186 
antihypertensiva , seksuele disfuncties 4 7 4 
antiparkinsonmiddelen , spoedeisende psychiatrie 

581 
antipsychiatrie 672 
antipsychotica 

autismespectrumstoornis 560 
bipolaire stoornissen 3n 
depressieve stoornis 328 
indicaties 177 
peri-partumpsychiatrie 598 



742 Zakenregister 

seksuele disfuncties 474 , 479 
spoedeisende psychiatrie 581 
suïcidaal gedrag 349 
tics 557 

antisociale gedragingen, stoornis van Gilles de la 
Tourette 554 

antisociale-persoonlijkheidsstoornis 530 
DSM-5-criteria 530 

antisociale persoonlijkheidstrekken , vaststellen 
van psychiatrische symptomen 38 

anurie, bijwerking lithium 183 
angstsklachten bij onttrekking 361 
bij somatisch-symptoomstoornis 439 

apathie 
definitie 718 
dementie 259 
schizofrenie 275 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

applied relaxation, angststoornissen 373 
applied tension , angststoornissen 373 
appraisal 

aanpassingsstoornis 412 
stressor 129 

apraxie 
constructieve 38 
definitie 718 
ernstige dementie 256 
ideomotorische 724 
kleding- 725 
korte neuropsychiatrische screeningstest 34 

arbeid 
aanpassingsstoornis 636 
en depressie 641 
-songeschiktheid 

aanpassingsstoornissen 410 
spanningsklachten 636 
-stherapie 666 
-strajectbegeleiding 

begeleiding psychosociale behandeling 229 
-szorg 

begeleiding psychosociale behandeling 229 
werkstress 636 

arginine vasopressine 
depressieve stoornis 333 
hypotha lamus-hypofyse-bijnier-as (HPA-as) 59 

aripiprazol 
aanbevolen dosering antipsychotica 290 
tics 561 

aritmie , oorzaak van angststoornissen 362 
armoedewaan 720 
arousal 83 
arts-patiëntrelatie 

forensische psychiatrie 614 
persoonlijkheidsstoornissen 536 
transculturele psychiatri e 626 

asiel, geschiedenis 662 
assertive community treatment 681 
associatief denken , verhoogd 

definitie 731 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

assumpties , basale - 136, 540 
astasie (definitie) 718 
astma 

oorzaak van angststoornissen 362 
oorzaak van slaapstoornis 471 

ataque de nervios, dissociatieve trancestoornis 
422 

ataxie 
bijwerking lithium 183 
bijwerking valproïnezuur 186 
delirium 244 
serotoninesyndroom 190 

atomoxetine 
ADHD 560 
noradrenalineheropnameremmer 196 
peri-partumpsychiatrie 599 

atrofische vaginitis , seksuele disfuncties 480 
attention deficit disorder (ADD) 551 
attributie 93 
autismespectrumstoornis 54 7 

behandeling 559 
comorbiditeit 555 
diagnostiek 554 
DSM-5-criteria 548 
etiopathogenese 557 
prevalentie 5 57 
verstandelijke beperking 649 
versus eetstoornis 455 

autobiografisch geheugen 418 
definitie 715 

automutilatie 500 
autismespectrumstoornis 555 
borderline-persoonlijkheidsstoornis 531 
boulimia nervosa 459 
definitie 718 
stoornis van Gilles de la Tourette 554 



B 

beeldvormend onderzoek van de hersenen 47 
begeleid wonen 681 
begripstoornis 

definitie 718 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

behandeling 
aandach tsdefi ciën tie-/ h yperacti vi tei tstoornis 

560 
aanpassingsstoornissen 412 
acute stressstoornis 404 
adviesgesprek 172 
angststoornissen 368 
autismespectrumstoornis 559 
bipolaire stoornissen 309 
cliëntgerichte experiëntiële therapie 212 
delirium 247 
dementie 267 
depressieve stoornis 334 
dissociatieve stoornissen 424 
drangstoornissen 502 
eetstoornissen 459 
elektroconvulsieve therapie (ECT) 197 
e-mental health 214 
farmacologische 177 
genderdysforie 490 
intoxicatie 195 
nagebootste stoornissen 447 
neurobiologische 177 
obsessieve-compulsieve stoornis 387 
onderscheid met somatische specialismen 25 
onttrekking 195 
ontwikke lingsstoornissen 559 
persoonlijkheidsstoornissen 541 
posttraumatische-stressstoornis 403 
psycho-educatie 172 
psychosespectrumstoornissen 286 
psychosociale 228 
psychotherapie 2n 
richtlijnen 2 5 
seksuele disfuncties 481 
slaap-waakstoornissen 472 
somatisch-symptoomstoornis 438 
stemmingsstabilisatoren 182 
stoornis in het gebruik van middelen 516 
stoornis van Gilles de la Tourette 561 
suïcidaal gedrag 348 
verslaving 195 

behande lplan, basisvoorwaarden 293 
Behavioral Approach System 309 
behaviorisme 139 
beïnvloedingswanen (definitie) 719 

Zakenregister 743 

beknopte eclectische psychotherapie , PTSS 404 
Belgische Bond voor Geesteshygiëne 678 
belle indifférence 532 

definitie 719 
beloop 

aanpassingsstoornissen 410 
angststoornissen 359 
bipolaire stoornissen 303 
delirium 242 
dementie 255 
depressieve stoornis 327 
dissociatieve identiteitsstoornis 420 
drangstoornissen 500 
eetstoornissen 453 
genderdysforie 487 
morfodysfore stoornis 382 
nagebootste stoornissen 445 
obsessieve-compulsieve stoornis 381 
ontwikkelingsstoornissen 554 
persoonlijkheidsstoornissen 535 
posttraumatische-stressstoornis 398 
schizofrenie 279 
slaap-waakstoornissen 469 
somatisch-symptoomstoornissen 434 
stoornis in het gebruik van middelen 510 
suïcidaal gedrag 345 
verslavingsstoornissen n7 
verzamelstoornis 382 

bemoeizorg 159 
flexible assertive community treatment 231 
geschiedenis 681 
openbare geestelijke gezondheidszorg 231 

benigne transaminasestijging , bijwerking van 
valproïnezuur 186 

benzodiazepinen 
alcoholonttrekking 519 
angstklachten 193 
angststoornissen 361 
bijwerkingen 192 
delirium 249 
depersonalisatiestoornis 425 
depressieve stoornis 328 
eigenschappen 191 
indicaties 177 
-intoxicatie 520 



744 Zakenregister 

klinische toepassing 193 
middelengebruik szo 
-onttrekkingsdelirium 242 
-onttrekkingssymptomen 194 
peri-partumpsychiatrie 599 
slaap-waakstoornissen 193, 472 
spoedeisende psychiatrie 581 
symptomen van onttrekking en intoxicatie 510 
werking 189 

beperkte neurocognitieve stoornis 253 
als stadium 255 
DSM-5-criteria 255 

beroepsgeheim 616 
beroepsprofiel psychiater 703 
beroepsuitoefening psychiater 700 
besluiteloosheid (definitie) 719 
betekenisvolle gevoelens 137 

versus basale emoties 134 
betekeniswetenschappelijke benadering 23, 60 

stresskwetsbaarheidsmodel 23, 58 
betrekkingsidee (definitie) 719 
betrekkingswaan 

definitie 719 
morfodysfore stoornis 379 
psychofarmaca 595 

bewegingsonrust , serotoninesyndroom 190 
bewindvoering 230 
bewusteloosheid, bijwerking lithium 183 
bewustzi jn , definitie 80 
bewustzijnsdaling 

algemene psychiatrische anamnese 30 
bijwerking lithium 183 
definitie 719 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

bewustzijnsvernauwing 
algemene psychiatrische anamnese 30 
definitie 719 

Big Five, model persoonlijkheidsstoornissen 539 
bijnierdisfunctie, oorzaak van angststoornissen 

362 
biografische anamnese 35 
biologische klok no 

slaap-waakstoornissen 467 
biopsychosociaal model 507 
bipolaire depressieve episode 312 
bipolaire-stemmingsstoornissen 

definitie 297 
diagnostiek 304 

door een middel /medicatie 306 
door een somatische aandoening 306 
DSM-5-classificatie 297 
middelgerelateerde en verslavingsstoornissen 

513 
bipolaire stoornissen 

anticonvulsiva 185 
behandeling 309 
beloop 303 
bij depressieve klachten 302 
depressieve episode 301 
differentiële diagnostiek 305 
epidemiologie 307 
erfelijkheid 73 
etiopathogenese 308 
hypomanische episode 299 
manische episode 299 
omgevingsfactoren 309 
onderscheid met depressieve stoornis 301 
peri-partumpsychiatrie 594 
ra pid cycling 312 
repetitieve transcraniële magnetische stimula-

tie (rTMS) 200 
spoedeisende psychiatrie 577 
stemmingsstabilisatoren 182 
suïcidaal gedrag 349 

bizarre wanen (definitie) 719 
blocking , gedachtes top 72 3 
bloeddruk 

alcohol 512 
-regulatie 188 
systolische en diastolische 288 

bloeddrukwisseling , serotoninesyndroom 190 
boosheid 30 
borderline-persoonlijkheidsstoornis 

automuti latie 500 , 540 
beloop 535 
cluster B-persoonlijkheidsstoornissen 530 
comorbiditeit 

dissociatieve identiteitsstoornis 421 
DSM-5-criteria 531 
impulsiviteit 556 
primitieve afweermechanismen 131 
suïcidaal gedrag 349 
verlatingsangst 541 
versus bipolaire stoornis 305 
zelfdestructiviteit 537 



borderline persoonlijkheidstrekken, vaststellen 
van psychiatrische symptomen 38 

borstvoeding, psychofarmaca 595 
botopbouw, anorexia nervosa 451 
boulimia nervosa 451 

DSM-5-criteria 452 
bradycardie 

anorexia nervosa 451 
bijwerking antidepressiva 188 

bradyfrenie 
definitie 719 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

brain derived neurotrophic factor (BDNF), depres-
sieve stoornis 333 

braken 
bijwerking lithium 183 
bijwerking valproïnezuur 186 
rISICO S 454 

bromazepam , benzodiazepine 191 
buikpijn, bijwerking lithium 183 
buprenorfine , heroïnegebruik 521 
bupropion 

nicotinegebruik 186, 518 
werkingsmechanisme antidepressiva 186 

burn-out 636 
aanpassingsstoornis 409 
cognitieve gedragtherapie 641 
definitie 636 

buspiron, gegeneraliseerde-angststoornis 369 
b-vitaminen , delirium 249 

C 

cachexie, versus anorexia nervosa 455 
cafeïne 

angststoornissen 361 
slaapstoornissen 469 

CanMEDS-competenties 700 
cannabis 

angststoornissen 361 
delirium 241 
psychosespectrumstoornis 285 
symptomen van onttrekking en intoxicatie 5ro 
verslaving 5n , 520 

carbamazepine 
etnische verschillen 630 
peri-partumpsychiatrie 599 

cardiazolshocktherapie, geschiedenis 665 
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case (definitie) 148 
catechol-O-methyltransferase (COMT) 70 

22qn.2-deletiesyndroom 650 
categoriale benadering 539 
categoriale classificatie 48 

kritiek op 537 
category fallacy 62 5 
centraal anticholinerg delirium 242 
Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg 

(CGGZ), geschiedenis 680 
cerebrovasculair accident (CVA), oorzaak van 

persoonlijkheidsverandering 538 
cerebrovasculaire aandoening , oorzaak van de-

pressieve-stemmingsstoornis 331 
Charles Bonnet , syndroom van 95 
child guidance clinics 669 
chloordiazepoxide 

alcoholonttrekking 519 
benzodiazepine 191 
spoedeisende psychiatrie 581 

cholinesteraseremmers 
delirium 249 
dementie 178 

chronischevermoeidheidssyndroom 431 
cimetidine, depressieve stoornis 328 
circadiaan ritme no 
circadiane-ritme-slaap-waakstoornissen , 

DSM-5-criteria 467 
circulaire vraag 221 
circumlocutie 

definitie 719 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

citalopram 
angststoornis 369 
doseringsschema bij depressieve stoornis 336 
obsessieve-compulsieve stoornis 388 
werkingsmechanisme antidepressiva 186 

classificatie 
diagnostisch algoritme 50 
DSM-5 

aanpassingsstoornissen 409 
angststoornissen 353 
bipolaire-stemmingsstoornissen 297 
delirium 239 
dementie 253 
depressieve-stemmingsstoornissen 32 3 
dissociatieve stoornissen 417 
drangstoornissen 495 
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eetstoornissen 450 
middelgerelateerde en verslavings-

stoornissen 507 
neurobiologische ontwikkelingsstoornissen 

bij volwassenen 547 
obsessieve-compulsieve en verwante 

stoornissen 377 
psychosespectrumstoornissen 273 
psychotraumagerelateerde stoornissen 395 
seksuele disfuncties 475 
slaap-waakstoornissen 465 
somatisch-symptoomstoornis en verwante 

stoornissen 431 
symptomen 48 
versus diagnose 146 

classificatiesystemen 
Diagnostic and statistica! manual of men tal 

disorders (DSM) 49 
International statistica! classification of disea-

ses , injuries and causes of death (!CD) 49 
cliëntgerichte psychotherapie, geschiedenis 673 
cliëntgerichte therapie , geschiedenis 2rr 
cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie 212 
clomipramine 

angststoornissen 368 
depressieve stoornis 336 
doseringsschema bij depressieve stoornis 336 
etnische verschillen 630 
obsessieve-compulsieve stoornis 388 
peri-partumpsychiatrie 598 
werkingsmechanisme antidepressiva 186 

clorazepinezuur , benzodiazepine 191 
clozapine 

aanbevolen dosering antipsychotica 290 
delirium 249 
farmacologische eigenschappen 180 
peri-partumpsychiatrie 598 
psychosespectrumstoornissen 287 
werkzaamheid 287 

cluster A-persoonlijkheidsstoornissen 528 
cluster B-persoonlijkheidsstoornissen 530 
cluster C-persoonlijkheidsstoornissen 533 
coagulopathie , bijwerking valproïnezuur 186 
cocaïne 

angststoornissen 361 
depressieve stoornis 328 
-intoxicatie 522 
psychosespectrumstoornissen 280 

stoornis in het gebruik van 5rr 
symptomen van onttrekking en intoxicatie 510 

cognitieve flexibiliteit (definitie) 714 
cognitieve functies 37 

anamnese 30 
definitie 714 
rangschikking in status mentalis 37 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 
veroudering 604 

cognitieve gedragstherapie 102, 212 
ADHD 560 
angststoornissen 370 
anorexia nervosa 460 
arbeid 642 
depressieve stoornis 316, 338 
depressieve stoornissen 169 
forensische psychiatrie 621 
geschiedenis 674 
impulsbeheersingsstoornissen 502 
middelgerelateerde en verslavingsstoornissen 

52 3 
obsessieve-compulsieve stoornis 388 
parafilie 502 
persoonlijkheidsstoornissen 542 
posttraumatische-stressstoornis 404 
psychose 291 
psychosespectrumstoornissen 2 79 
seksuele disfuncties 483 
slaap-waakstoornissen 472 
somatisch-symptoomstoornis 439 
suïcidaal gedrag 349 

cognitieve psychologie 674 
cognitie versus gedrag 2rr 
cognitieve symptomen 

bipolaire stoornis 304 
depressieve stoornis 324 
schizofrenie 276 

cognitieve therapie 
angststoornis 371 
geschiedenis 2rr 

cognitieve veranderingen , bijwerking 
valproïnezuur 186 

coherentie , centrale 457 
collaborative stepped care 571 
coma 

bijwerking lithium 183 
serotoninesyndroom 190 

communicatie (definitie) 714 



community reinforcement approach (CRA) 523 
competenties medisch specialist 700 
complementaire tegenoverdracht 218 
conatieve functies 37 

anamnese 30 
definitie 714 
diagnostisch algoritme 50 
rangschikking in status mentalis 37 
vaststellen van psychiatrische symptomen 

38 
conatieve symptomen, depressieve stoornis 325 
concentratie (definitie) 714 
concentratiestoornis 

bijwerking lithium 183 
definitie 720 

concordante tegenoverdracht 218 
concretisme 

definitie 720 
formele denkstoornissen 275 
vaststellen van psychiatrische symptomen 

38 
conditionering 138 

angststoornis 365 
en affectieve functie ro8 
en behandeling 219 
klassieke 93, roo , 139 
secundair cognitief-affectief functioneren 

138 
confabulatie 

definitie 720 
vaststellen van psychiatrische symptomen 

38 
connectiviteit 86 
constructieve apraxie (definitie) 720 
consultatief-psychiatrisch verpleegkundige 588 
consultatieve psychiatrie 571, 586 
consultmodel, eerstelijn en ggz 683 
contingentiemanagement 52 3 
controleherstel, aanpassingsstoornis 413 
controleverlies , dissociatieve identiteitsstoornis 

418 
conversiestoornis 433 

comorbiditeit 
dissociatieve identiteitsstoornis 421 

DSM-5-criteria 433 
lichamelijke oorzaak 47 

COPD 
oorzaak van angststoornissen 362 
oorzaak van slaapstoornis 471 

coping 129 
aanpassingsstoornis 412 
-capaciteit 638 
definitie 61 
ouderen 605 

coprofilie 498 
coprolalie 

definitie 720 
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stoornis van Gilles de la Tourette 553 
vaststellen van psychiatrische symptomen 

38 
copropraxie 

definitie 720 
stoornis van Gilles de la Tourette 553 
vaststellen van psychiatrische symptomen 

38 
copy number variation 

ADHD 558 
autismespectrumstoornis 5 57 

coronair lijden, oorzaak van angststoornissen 
362 

corticosteroïden, depressieve stoornis 328 
corticostriatothalamocorticale circuit 

diepe-hersenstimulatie 203 
neurobiologie 67 
obsessieve-compulsieve en verwante stoor-

nissen 377 
corticosubcorticale netwerken , stress 60 
cortisol 

angststoornis 365 
posttraumatische-stressstoornis 401 
zwangerschap 597 

coverte cognitieve vermijding 354 
Creutzfeldt-Jakob , ziekte van 263 

dementieën 253 
crisisinterventie 

alcoholintoxicatie 518 
benzodiazepinenintoxicatie 520 
cocaïne-intoxicatie 522 
G HE-intoxicatie 522 
heroïne-intoxicatie 520 

criteria (DSM-5) 
aanpassingsstoornissen 409 
acute stressstoornis 396 
ADHD bij oudere adolescenten en 

volwassenen 551 
afhankelijke-persoonlijkheidsstoornis 534 
agorafobie 356 
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angststoorn is door een middel/medicatie 361 
angststoornis door een somatische aandoening 

362 
anorexia nervosa 451 
antisociale -persoonlijkheidsstoornis 530 
autismespectrumstoornis 548 
beperkte neurocognitieve stoornis 255 
bipolaire-stemmingsstoornis door een middel/ 

medicatie 306 
bipolaire-stemmingsstoornis door een somati-

sche aandoening 306 
borderline-persoonlijkheidsstoornis 531 
boulimia nervosa 452 
circadiane-ritme-slaap-waakstoornissen 467 
conversiestoornis 433 
delirium 239 
depersonalisatie-/ derealisatiestoornis 42 o 
depressieve episode 301, 32 3 
depressieve-stemmingsstoornis door een mid-

del/medicatie 328 
depressieve-stemmingsstoornis door een 

somatische aandoening 330 
dissociatieve amnesie 418 
dissociatieve identiteitsstoornis 418 
drangstoornissen 496 
dwangmatige-persoonlijkheidsstoornis 534 
eetbuistoornis 452 
erectiestoornis 4 77 
gegeneraliseerde-angststoornis 3 5 9 
genderdysforie 487 
genitopelvienepijn- /penetratiestoornis 4 78 
gokstoornis 509 
histrionische-persoonlijkheidsstoornis 532 
hypersomnolentiestoornis 466 
hypoactief-seksueelverlangenstoornis bij de 

man 477 
hypomanische episode 300 
insomniastoornis 465 
katatonie 279 
kortdurende psychotische stoornis 278 
manische episode 298 
morfodysfore stoornis 380 
nachtmerriestoornis 468 
nagebootste stoornis opgedrongen aan iemand 

anders 445 
nagebootste stoornis opgelegd aan zichzelf 

444 
narcistische-persoonlijkheidsstoornis 532 

narcolepsie 466 
non -rems laa p-arousalstoornissen 4 6 8 
obsessieve-compu lsieve of verwante stoornis 

door een mid del/medicatie 383 
obsessieve -compulsieve of verwante stoornis 

door een somatische aandoening 383 
obsessieve-compulsieve stoornis 378 
orgasmestoornis bij de vrouw 477 
paniekaanval 355 
paniekstoornis 355 
parafiele stoornissen 497 
paranoïde-persoonlijkheidsstoornis 529 
persisterende depressieve stoornis 326 
persoonlijkheidsstoornis 527 
persoonlijkheidsverandering door een somati-

sche aandoening 538 
posttraumatische-stressstoornis 3 97 
premenstruele stemmingsstoornis 326 
psychische factoren die somatische aandoenin-

gen beïnvloeden 434 
psychotische stoornis door een middel /medi-

catie 282 
psychotische stoornis door een somatische 

aandoening 282 
remslaapgedragsstoornis 468 
schizoaffectieve stoornis 2 77 
schizofrenie 274 
schizofreniforme stoornis 277 
schizoïde -persoonlijkheidsstoornis 52 9 
schizotypische-persoonlijkheidsstoornis 530 
seksuele-interesse /opwindingsstoornis bij de 

vrouw 476 
slaapstoornis door een middel /medicatie 470 
sociale-angststoornis 357 
sociale (pragmatische) communicatiestoornis 

549 
somatisch-symptoomstoornis 431 
specifieke fobie 358 
stoornis in het gebruik van een middel 508 
ticstoornissen 553 
uitgebreide neurocognitieve stoornis (demen-

tie) 253 
vermijdende-persoonlijkheidsstoornis 533 
vertraagde ejaculatie bij de man 477 
verzamelstoornis 380 
voortijdige ejaculatie 478 
waanstoornis 278 
ziekteangststoornis 4 32 



cue-exposure, verslaving n7 
Cultural Formulation Interview (CFI) 627 
culturele verschillen, persoonlijkheidsstoornis 

537 
cultuur 

en uitingsvorm stoornis 626 
-verschil en psychiatrie 624 

cultuurgebonden stoornis 422 
curatele 230 
Cushing , ziekte van, oorzaak van depressie-

ve-stemmingsstoornis 331 
cyclothyme stoornis 297 
cytokinen, delirium 247 
cytostatica, depressieve stoornis 328 

D 

daily hassles (dagelijkse zorgen) 61 
deafferente hallucinatie 95 
debriefing (posttraumatische-stressstoornis) 403 
declaratieve geheugen , hersenstructuren 86 
deconditioneren, behandeling 219 
decorumbesef (definitie) 714 
decorumverlies 

definitie 720 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

deeltijdbehandeling (geschiedenis) 681 
<leep brain stimulation 25, 67, 202 

depressieve stoornis 338 
obsessieve-compulsieve stoornis 389 

default mode network 68 
afbeelding 82 

degeneratie (geschiedenis) 666 
de-institutionalisering 672 
delict (verband met psychiatrische stoornis) 617 
delirium 238 

centraal anticholinerg 242 
DSM-5-classificatie 239 
DSM-5-criteria 239 
eerste symptomen 243 
geschiedenis 67 4 
middelgerelateerde en verslavingsstoornissen 

513 
stil - 243 
-tremens 242 
versus dementie 244 
versus depressieve stoornis 245 

dementia paralytica (geschiedenis) 663 

dementia praecox (geschiedenis) 663 
dementieën 

DSM-5-classificatie 253 
geschiedenis 674 
lewylichaampjes 179 
neurobiologische behandeling 178 
oorzaak van slaapstoornis 471 
pseudo- 264 
versus delirium 244 
versus depressieve stoornis 330 

denken 
definitie 714 
en wanen 100 
gejaagd (definitie) 723 
geremd (definitie) 720 
inefficiëntie van het - 32 5 

definitie 725 
ontsporing van het - (definitie) 727 

depersonalisatie 419 
acute stressstoornis 396 
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algemene psychiatrische anamnese 30 
als symptoom versus als stoornis 423 
definitie 720 
dissociatieve identiteitsstoornis 418 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

depersonalisatie-/ derealisatiestoornis 419 
automutilatie 500 
DSM-5-criteria 420 

depressiegeinduceerde dementie 264 
depressieve episode 

bipolair versus unipolair 301 
DSM-5-criteria 301, 323 

depressieve pseudodementie 264 
depressieve stemming, algemene psychiatrische 

anamnese 30 
depressieve-stemmingsstoornissen 

door een middel/medicatie 328 
door een somatische aandoening 330 
DSM-5-classificatie 323 
jaarprevalentie 149 

depressieve stoornis 
5G-schema 339 
aanpassingsstoornis 410 
arbeid 635 
comorbiditeit 

angststoornis 368 
dissociatieve identiteitsstoornis 421 

diepe -hersenstimulatie 204 
elektroconvulsieve therapie (ECT) 197 
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en somatische aandoening 585 
genetische overeenkomst met bipolaire 

stoornis 308 
middelgerelateerde en verslavingsstoornissen 

513 
peri-partumpsychiatrie 593 
preventie 169 
prognose myocardinfarct 586 
repetitieve transcraniële magnetische 

stimulatie (rTMS) 200 
seizoensgebonden 198 
serotonine 68 
subklinische depressiviteit 150 
subtypen 328 
transculturele psychiatrie 62 5 
versus angststoornissen 363 
versus delirium 245 
versus dementie 264 

depressieve wanen 
definitie 720 
stemmingscongruente 325 

derealisatie 
acute stressstoornis 396 
algemene psychiatrische anamnese 30 
definitie 720 
depersonalisatiestoornis 419 
dissociatieve identiteitsstoornis 418 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

descriptieve classificatie 48 
!CD en DSM 49 

descriptieve diagnose 48 
desensitisatie , systematische 2n 
desoriëntatie 

definitie 720 
delirium 239 
korte neuropsychiatrische screeningstest 34 
serotoninesyndroom 190 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

devalueren 130 
afweermechanismen 131 

dexamethason 
PTSS 402 
-suppressietest 333 

dextroamfetamine 
ADHD 560 
cocaïnegebruik 522 

dhat, transculturele psychiatrie 625 
diabetes mellitus 

boulimia nervosa 453 

oorzaak van depressieve-stemmingsstoornis 

331 

oorzaak van slaapstoornis 471 
diagnose 48 

structuur- (forensische psychiatrie) 617 
versus classificatie (verschil) 146 

Diagnostic and statistica! manual of men tal disor-
ders (DSM) 49 

eerstelijnsversie 567 
diagnostiek 

aan da ch tsdefici ën tie-/h yperacti vi tei tsstoornis 

555 
aanpassingsstoornissen 410 
angststoornissen 360 
autismespectrumstoornis 5 54 
bipolaire-stemmingsstoornissen 304 
delirium 24 3 
dementie 257 
depressieve stoornis 327 
dissociatieve stoornissen 421 
drangstoornissen 500 
eetstoornissen 454 
genderdysforie 488 
nagebootste stoornissen 446 
obsessieve-compulsieve stoornissen 382 
onderscheid met somatische specialismen 21 
persoonlijkheidsstoornissen 536 
posttraumatische stressstoornis 398 
schizofrenie 281 
seksuele disfuncties 479 
slaap-waakstoornissen 469 
somatisch-symptoomstoornissen 4 34 
stoornis in het gebruik van middelen 5n 
stoornis van Gilles de la Tourette 555 
suïcidaal gedrag 346 
verschil met somatische specialismen 29 

dialectische gedragstherapie , persoonlijkheids-
stoornis 542 

diarree 186 
bijwerking antidepressiva 188 
bijwerking lithium 183 
serotoninesyndroom 190 

diazepam 
alcoholonttrekking 519 
benzodiazepine 191 
cocaïnegebruik 522 
delirium 249 
spoedeisende psychiatrie 581 



Diensten Geestelijke Gezondh eidszorg, geschie-
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differentieeldiagnostisch proces 50 
differen tiële diagnostiek 

aanpassin gsstoorn is 4n 
angststoorni ssen 36! 
bipolaire stoornisse n 305 
delirium 244 
demen tie 263 
depressieve stoorn issen 328 
dissocia tieve stoornissen 421 
drangs toorn issen 501 
eetstoorn issen 4 5 5 
gender dysforie 488 
nagebootste stoornissen 447 
obsessieve-compulsieve stoornissen 382 
ontwikkelingsstoorn issen 5 5 5 
persoonlijkhei dsstoornissen 537 
posttraumatische-stressstoornis 399 
psychosespec trumstoornis 282 
seksuele disfuncties 479 
slaap-waakstoornissen 469 
somatisch-symptoomstoornissen 4 3 6 
stoornis in he t gebruik van middelen 513 
suïcidaal gedrag 346 

dimens ionale classificatie 48 , 273, 537 
persoonlijkheidspathologie 539 

disease (versus illness) 24 
disinhibitie, obsessieve-compulsieve en verwante 

stoornissen 377 
dis percep ties 

definitie 720 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

dissimuleren (definitie) 721 
dissociatie 

alledaagse 416 
psychotraumagerelateerde stoornis 401 

dissociatieve amnesie 416, 418 
als symptoom 419 
DSM-5-criteria 418 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

dissociatieve fugue 419 
definitie 721 

dissociat ieve identiteiten (definitie) 721 
dissociatieve identite itsstoornis 417 

dissociatieve amnesie als symptoom 419 
DSM-5-criteria 418 
fugu e 419 

dissociatieve stoorn issen 416 
DSM-5-classificatie 417 

disulfiram , alcoholgebruik 519 
diur etica, boulimi a nervosa 454 
dolhui s (geschiedenis) 661 
donepezil, ziekte van Alzheimer 267 
dopamin e 

angststoorni s 365 
depress ieve stoornis 333 
en wanen 100 
psychostimulantia 196 
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dopamine hypothese van schizofren ie 70 
dopaminerge systeem 

obsess ieve-compulsieve en verwante stoornis-
sen 385 

projectiesystemen in de hersenen 70 
dorst, bijwerking lithium 183 
dosulepine, werkingsmechanisme anti depressiva 

186 
downsyndroom 650 
doxepine , werkingsmechanisme antidepressiva 

186 
draagkracht 144, 527 

sociale steun 169 
draaglast 527 
drang 501 

anorexia nervosa 451 
versus dwang 501 

dranggedachten 
definitie 721 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 
versus dwanghandeling 383 

dranghan delingen 
drangmatig gedrag (definitie) 721 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

drangstoornissen 494 
criteria 496 
definitie 495 
DSM-5-classificatie 495 
en nagebootste stoornis 445 

drangsymptoom , comorbide ticstoornis 554 
driefasenmodel, behandeling 424 
DSM-III, geschiedenis 671 
dualisme 23 
duizelighei d 

bijwerking antipsychotica 181 
bijwerking lithium 183 
bijwerking valproïnezuur 186 
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duloxetine 186 
dwangbehandeling , forensische psychiatrie 692 
dwanggedachten 

algemene psychiatrische anamnese 30 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

dwanghandelingen 
algemene psychiatrische anamnese 30 
definitie 719 
impulssregulatie 120 
obsessieve-compulsieve stoornis 378 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 
versus tics 5 57 

dwangmatige-persoonlijkheidsstoornis 534 
DSM-5-criteria 534 

dwangopname 
bipolaire stoornissen 299 
wet betreffende de bescherming van de per-

soon van de geesteszieke (WBPG) 694 
dwangstoornissen 

comorbide ticstoornis 554 
diagnostisch algoritme 50 

dwang versus drang 501 
dwangvoorstelling , vaststellen van psychiatrische 

symptomen 38 
dysartrie 

bijwerking lithium 183 
delirium 244 

dysfore reactie, bijwerkingen antipsychotica 181 
dysfore stemming (definitie) 721 
dysgrafie (definitie) 721 
dyslexie (definitie) 721 
dysmorfe waan 379 
dysnomie 

definitie 721 
delirium 244 
dementie 258 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

dystonie , acute, bijwerkingen antipsychotica 180 

E 

ecg-veranderingen, bijwerking lithium 183 
echolalie 

definitie 721 
schizofrenie 279 
stoornis van Gilles de la Tourette 553 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

echomimie 
definitie 722 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

echopraxie 
definitie 722 
stoornis van Gilles de la Tourette 553 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

economische gevolgen, psychiatrische stoornis-
sen 158 

ecstasy 
delirium 241 

eerste lijn 566 
en ggz 683 

eetbuien 
algemene psychiatrische anamnese 30 
anorexia nervosa 451 
boulimia nervosa 452 
definitie 722 

eetbuistoornis, DSM-5-criteria 452 
eetlust , toename, bijwerking valproïnezuur 186 
eetlust, verminderde, bijwerking lithium 183 
eetstoornissen 450 

comorbiditeit, dissociatieve identiteitsstoornis 
421 

DSM-5-classificatie 450 
lichaamsbeleving 97 

egodystoon, obsessieve-compulsieve stoornis 378 
egosyntoon , drangstoornis 501 
elektroconvulsieve therapie (ECT) 197 

depressieve stoornis 204, 337 
geschiedenis 665, 678 
maligne neurolepticasyndroom 182 

elektro-encefalografie (eeg), geschiedenis 666 
embolie , vasculaire dementie 266 
e-mental health 214 
emotieperceptie 

beperking in (definitie) 722 
definitie 714 

emotieregulatie 220 
emotieschema 128, 136, 212, 214, 220 

cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie 218 
emotionele stoornissen 21 

classificatie 22 
definitie 713 
hiërarchie van psychiatrische stoornissen 38 

empathie 
definitie 217 
en theory of mind 92 



empathisch vermogen 
beperking in (definitie) 722 
definitie 714 

encefalitis, oorzaak van persoonlijkheids-
verandering 538 

endocriene stoornissen, etiologie delirium 246 
endometriose, seksuele disfuncties 480 
endometritis, seksuele disfuncties 480 
epidemiologie 146 

aanpassingsstoornissen 4n 
analytische 146, 153 
angststoornissen 363 
basisprincipes van psychische klachten 147 
beschrijvende 146, 148 
bipolaire stoornissen 307 
delirium 245 
dementie 264 
depressieve-stemmingsstoornissen 332 
dissociatieve stoornissen 422 
drangstoornissen 501 
eetstoornissen 456 
genderdysforie 489 
kwalitatieve, categoriale benadering 152 
kwantitatieve, dimensionele benadering 152 
nagebootste stoornissen 447 
obsessieve-compulsieve stoornissen 384 
onderscheid met somatische specialismen 24 
ontwikkelingsstoornissen 557 
persoonlijkheidsstoornissen 538 
posttraumatische-stressstoornis 400 
schizofrenie 284 
seksuele disfuncties 480 
slaap-waakstoornissen 470 
somatisch-symptoomstoornissen 437 
stoornis in het gebruik van middelen 514 
suïcidaal gedrag 347 

epigenetica 75 
epilepsie 

lichamelijke oorzaak van psychiatrische 
stoornis 47 

oorzaak van angststoornissen 362 
oorzaak van depressieve-stemmingsstoornis 

331 

oorzaak van persoonlijkheidsverandering 538 
oorzaak van slaapstoornis 471 
temporale , dissociatieve stoornis 421 

epileptisch insult, etiologie delirium 246 
epistemologie 2 3 
equivalentdenken 137 

erectiestoornis 
bijwerking antipsychotica 181 
DSM-5-criteria 477 

erfelijkheid 72 
geschiedenis 666 

Erklären, versus Verstehen 23 
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erythema palmare , indicator alcoholgebruik 512 
escitalopram 186 

angststoornis 369 
doseringsschema bij depressieve stoornis 336 
obsessieve-compulsieve stoornis 388 
werkingsmechanisme antidepressiva 186 

etiologie 19 
etiopathogenese 

aandach tdeficientie-/hyperactivitei tstoornis 
558 

aanpassingsstoornissen 4n 
angststoornissen 364 
autismespectrumstoornis 5 57 
bipolaire stoornissen 308 
delirium 245 
dementie 265 
depressieve stoornis 332 
dissociatieve stoornissen 42 3 
drangstoornissen 502 
eetstoornissen 4 5 6 
genderdysforie 489 
nagebootste stoornissen 447 
obsessieve-compulsieve stoornissen 384 
persoonlijkheidsstoornissen 539 
posttraumatische-stressstoornis 401 
schizofrenie 284 
seksuele disfuncties 480 
slaap-waakstoornissen 471 
somatisch-symptoomstoornissen 437 
stoornis in het gebruik van middelen 514 
stoornis van Gilles de la Tourette 559 
suïcidaal gedrag 348 
verschil met somatische ziekten 21 

etnische dichtheid 625 
eufore stemming (definitie) 722 
eugenetica , geschiedenis 666 
euthyroid sick syndrome 451 
evidence-based practice (definitie) 214 
evidence-based psychiatrie , geschiedenis 672 
excoriatiestoornis 380 
executieve functies 88 

definitie 714 
heteroanamnese 3 6 
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motorische 715 
stoornissen in de (definitie) 722 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

exhibitionismestoornis 497 
expansief gedrag (definitie) 722 
experiëntiële exposure 221 
experiëntiële psychotherapie, cliëntgerichte 212 
expliciet geheugen 715 
exploratie 220 , 221 

definitie 713 
status-mentalisonderzoek 37 

explosieve stoornis , periodieke 499 
exposure 

angststoornis 370 
experiëntiële 221 
obsessieve-compulsieve stoornis 389 
posttraumatische-stressstoornis 404 
seksuele disfuncties 481 
-therapie 222 
virtuele 207 

expressed emotion , bipolaire stoornissen 309 
externaliseren 130 
extinctie no 

angststoornis 364 , 366, 370 
en conditionering ro8 
-leren ro7 
vreescondition ering ro9 

extramuralisering 681 
extrapiramidale symptomen 180 

bijwerkingen antipsychotica 180 
bijwerking valproïnezuur 186 
serotoninesyndroom 190 

eye movement and desensitization reprocessing 
(EMDR), posttraumatische-stressstoornis 405 

F 

facultatief symptoom 48 
false memory 424 
farmacologische behandeling 177 

geschiedenis 670 
indicaties 177 

feitelijk geheugen 715 
fencyclidine 

intoxicatie 72 5 
psychosespectrumstoornissen 283 

fenelzine, MAO-remmer 188 

feochromocytoom, oorzaak van angststoornissen 
362 

fetisjismestoornis 497 
fibromyalgie 

antidepressiva 439 
somatisch-symptoomstoornis 431 

fight, flight, freeze 
acute stressstoornis 395 
angststoornis 353 

hersenvreescircuit 364 
dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) 423 

flashback (definitie) 722 
Flexibele Assertive Community Treatment (FACT) 

231 
flexibilitas cerea (definitie) 722 
flufenazine , farmacologische eigenschappen 180 
flumazenil , benzodiazepinenintoxicatie 520 
flunitrazepam , benzodiazepine 191 
fluoxetine 186 

angststoornis 369 
boulimia nervosa 460 
doseringsschema bij depressieve stoornis 336 
obsessieve-compulsieve stoornis 388 
peri-partumpsychiatrie 598 
werkingsmechanisme antidepressiva 186 

fluvoxamine 186 
angststoornis 369 
doseringsschema bij depressieve stoornis 336 
obsessieve-compulsieve stoornis 388 
werkingsmechanisme antidepressiva 186 

fobie 
algemene psychiatrische anamnese 30 
specifieke , behandeling 368 

fobische symptomen 
algemene psychiatrische anamnese 30 
definitie 722 

focale neurocognitieve stoornissen 264 
forensische psychiatrie 612 
forensisch-psychiatrische praktijk 6!4 
formele denkstoornissen , psychosespectrum-

stoornissen 275 
fragiele-X-syndroom 651 
freezing 

acute stressstoornis 395 
angststoornissen 365 
dissociatieve stoornissen 42 3 
persoonlijkheid en gehechtheid 124 

frontaal syndroom , geschiedenis 666 



fron tostriatale circui t, ADHD 559 
frontotemporale dementie 266 

taalvariant 264 
frotteurismestoornis 498 
fugueac htig zwerven 422 
fugue, dissociatieve identit eitss toornis 418 
functione le kernspintomografie (fMRI) 47 
functionele stoornissen 589 
fysiopathogenese (definitie) 713 
fysiotherapie 

G 

seksuele disfuncties 483 
somatisch-symptoomstoornissen 440 

GABA (gamma-aminoboterzuur) 71 
angststoornis 365 
angststoornissen 365 
bipolaire stoornissen 18 5 
obsessieve-compulsieve stoornissen 377 
onttrekkingssymptomen n7 

galactorroe, bijwerking antipsychotica 181 
galantamine, ziekte van Alzheimer 267 
gastro-oesofageale reflux, oorzaak van slaapstoor-

nis 471 
gedachte-armoede (definitie) 722 
gedachtebelemmering (definitie) 722 
gedachte-inbrenging (definitie) 722 
gedachteluidworden (definitie) 722 
gedachteonttrekking (definitie) 722 
gedachtestap 275 

definitie 723 
gedachte-uitzending (definitie) 723 
gedachtevlucht (definitie) 723 
Gedankenlautwerden 719 
gedesorganiseerd gedrag (definitie) 723 
gedesorganiseerd spreken (definitie) 723 
gedragsexperiment 372 
gedragspatroon , algemene psychiatrische anam-

nese 30 
gedragsstoornissen 21 

classificatie 22 
definitie 713 
hiërarchie van psychiatrische stoornissen 38 
versus bipolaire of depressieve stoornis 555 

gedragstherapie 
ADHD 560 
angststoornis 370 
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depersonali satiestoornis 425 
geschiedenis , 673, 2n 
nicotinegebruik 518 
somatisch-symptoomstoorni s 4 39 
stoorni s van Gilles de la Tour ette 561 

gedwongen opname 
psychoses pectru mstoornissen 293 
wetgeving 683, 690 

geestelijke gezondheidszorg 676 
plaats psychiater in 703 

gegeneraliseerde -angststoornis 3 58 
DSM-5-criteria 359 
versus specifieke fobie 357 
versus vermijden de-persoonlijkheidsstoornis 

363 
gehechtheid 123 
gehechtheidsrepresentatie 124 

gedesorganiseerde 125 
gehechtheidsstijl 141 
geheimhouding 614 
geheugen 85 

algemene psychiatrische anamnese 30 
angststoornissen , hippocampus 365 
autobiografisch 418 
definitie 715 
dissociatieve amnesie 418 
dissociatieve identiteitsstoornis 418 
expliciete 8 5 
impliciete 85, 418 
-problemen 422 
-stoornissen 240 

bijwerking lithium 183 
werkgeheugen , veroudering 604 

gejaagd denken (definitie) 723 
gekristalliseerde intelligentie 605 
gemaskeerde psychiatrische problemen 568 
gender (definitie) 715 
genderdysforie 486 

DSM-5-criteria 487 
genderidentiteit (definitie) 715 

interactie met voeding en MAO-remmers 189 
generativiteit 133 
genetische dispositie versus invloeden uit de 

omgeving 23 
genetische syndromen, gedragsfenotypen 649 
genitopelvienepijn-/penetratiestoornis 4 78 

DSM-5-criteria 478 
gen-omgevingsinteractie 75 
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geschiedenis van de psychiatrie 660 
gespannenheid, algemene psychiatrische anam-

nese 30 
gestalttherapie 54 3 
gestichtspsychiatrie, geschiedenis 663 
gestiek (definitie) 715 
gevolgenmodel 440 
gewelddadig gedrag, screening 580 
geweld, spoedeisende psychiatrie 579 
gewichtstoename 

bijwerking antidepressiva 188 
bijwerking antipsychotica 181 
bijwerking lithium 183 
bijwerking valproïnezuur 186 

gewichtsverlies, depressieve stoornis 324 
gewrichtsafwijkingen , oorzaak van slaapstoornis 

471 

gezinstherapie 216 
geschiedenis 673 

gezinsverpleging , geschiedenis 661 
Gilles de la Tourette , stoornis van 552 

diepe-hersenstimulatie 204 
glaucoom , bijwerking antipsychotica 181 
glucocorticoïdenreceptor 

bipolaire-stemmingsstoornissen 308 
depressieve stoornis 3 3 3 
HPA-as 75 
posttraumatische-stressstoornis 401 

glutamaat 71 
angststoornis 365 
angststoornissen 365 
delirium 247 
obsessieve-compulsieve stoornissen 377 
ontrekkingssymptomen n7 

gnosis (definitie) 715 
goede ggz, eisen aan 677 
gokstoornis, DSM-5-criteria 509 
grandiositeit (definitie) 723 
grimasseren (definitie) 723 
groepstherapie, geschiedenis 673, 679 
grootheidswanen 

bipolaire stoornissen 299 
definitie 72 3 
psychosespectrumstoornissen 277 

gynaecologische neoplasma 's, oorzaak van 
seksuele disfuncties 480 

gynaecomastie, bijwerking antipsychotica 181 

H 

haaruitval, bijwerking valproïnezuur 186 
habituatie 82 

angstrespons ro6 
angststoornis 370 
posttraumatische-stressstoornis 404 

hallucinaties 274 
algemene psychiatrische anamnese 30 
definitie 72 3 
dissociatieve identiteitsstoornis 418 
hypnagoge 466 
hypnopompe 724 
post-partumpsychose 594 
psychosespectrumstoornissen 2 73 
serotoninesyndroom 190 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

haloperidol 180 
aanbevolen dosering antipsychotica 290 
bijwerking 422 
cocaïnegebruik 522 
delirium 242, 248 
depersonalisatie 422 
peri-partumpsychiatrie 598 
spoedeisende psychatrie 581 

harm avoidance ro6 
hartfalen , oorzaak van angststoornissen 362 

persoonlijkheidsstoornis 540 
hechtingstheorie 141 
hedonie (definitie) 715 
hedonische regulatie n6 
hemodialyse , bij intoxicaties 185 
hepatitis 

oorzaak van depressieve-stemmingsstoornis 

331 

hepatosplenomegalie , alcohol 512 
herbelevingen 

definitie 72 3 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

herhalingsstoornis 
definitie 724 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

hermeneutisch verklaringsmodel 617 
heroïne 

delirium 241 
-intoxicatie 520 
stoornissen in het gebruik van middelen 196, 

5n 



symptomen van onttrekking en intoxicatie 510 
hersenatrofie, bij ouderen 603 
hersenonderzoek , geschiedenis 663 
hersentumor 

oorzaak van angststoornissen 362 
oorzaak van depressieve-stemmingsstoornis 

331 

oorzaak van persoonlijkheidsverandering 538 
hersenveroudering 603 
hersenvreescircuit 364 
herstelbeweging 673 
herstel, psychosociale behandeling 228 
heteroanamnese 35 
hiërarchie 

diagnostische 50 
symptomen 37 

hippocampus 
angststoornissen 365 
-atrofie 260 
dissociatieve stoornissen 423 
expliciet geheugen 86 
posttraumatische-stressstoornis 401 
structurele netwerken 65 
veranderingen door stress 57 
waarneming en hallucinaties 93 

histrionische-persoonlijkheidsstoornis , 
DSM-5-criteria 532 

hiv 
druggebruik 517 
intraveneus druggebruik 512 
oorzaak van depressieve -stemmingsstoornis 

331 

homoseksualiteit , geschiedenis 674 
hoofdpijn 

bijwerking antidepressiva 188 
bijwerking valproïnezuur 186 
oorzaak van slaapstoornis 471 

hormonale functies , stoornissen, anorexia nervo-
sa 455 

hospitalisatie 543 
huidaandoeningen , bijwerking lithium 183 
huisarts 

aanpassingsstoornis 409 
depressieve stoornis 327 
diagnostisch classificatiesysteem voor de - 567 
herkenning van psychiatrische stoornissen 

568 
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kernboodschappen Vlaamse aanbevelingen 
huisarts diagnostiek en behandeling depres-
sie 570 

Nederlandse huisartsenstandaard Depressie 
569 

poortwachtersfunctie ggz 566 
posttraumatische-stressstoornis 398 
samenwerking met psychiater 571 
somatisch-symptoomstoornis 437 
stoornissen in het gebruik van middelen 514 
suïcidepreventie 570 

huiselijk geweld, periodiek explosieve stoornis 

499 
humanistische psychotherapie 2n 
hunkering 

behandeling 186, 195 
continueringsfase n7 
definitie 724 
en fase verslaving n6 , n7 
neurobiologische proces 67 
terugvalfase n8 

Huntington , ziekte van 
dementie n5 
oorzaak van angststoornissen 362 
oorzaak van persoonlijkheidsverandering 538 

hyperactiviteit, algemene psychiatrische anamne-
se 30 

hyperammoniëmie , bijwerking valproïnezuur 
186 

hyperarousal , posttraumatische-stressstoornis 
398 

hyperoraliteit (definitie) 724 
hyperorexie (definitie) 724 
hyperparathyreoïdie 

oorzaak van angststoornissen 362 
oorzaak van depressieve-stemmingsstoornis 

331 
hyperreflexie 

bijwerking lithium 183 
serotoninesyndroom 190 

hypersomnolentie (definitie) 724 
hypersomnolentiestoomis, DSM-5-criteria 466 
hypertensieve crisis 

en MAO-remmer 189 
en MAO-remmers 188 
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hyperthyreoïdie 
oorzaak van depressieve-stemmingsstoornis 

331 
oorzaak van persoonlijkheidsverandering 538 

hyperventilatie 
oorzaak van angststoornissen 362 
-provocatie 372 

hypervigilantie (definitie) 724 
hypnagoge hallucinaties (definitie) 724 
hypnopompe hallucinaties (definitie) 724 
hypnose 

dissociatie 417 
geschiedenis 673 

hypnosedatie , bijwerking antipsychotica 181 
hypnotica 

angstsklachten bij onttrekking 361 
indicaties 177 

hypoactief-seksueelverlangenstoornis bij de man , 
DSM-5-criteria 477 

hypofyseaandoeningen , oorzaak van angststoor-
nissen 362 

hypoglykemie , anorexia nervosa 455 
hypomanische episode 299 

DSM-5-criteria 300 
hypopituïtarisme, oorzaak van depressieve-stem-

mingsstoornis 331 
hypotenaciteit 

van de aandacht 
definitie 724 
delirium 239, 264 

vaststellen van psychiatrische symptomen 38 
hypotensie 

anorexia nervosa 451 
bijwerking antidepressiva 188 
bijwerking antipsychotica 181 

hypothalamus-hypofyse-bijnieras (HPA-as) 
angststoornis 365 
bipolaire-stemmingsstoornis 308 
delier 247 
depressieve stoornissen 333 
figuur 59 
persoonlijkheidsstoornis 539 
posttraumatische-stressstoornis 401 
suïcidaal gedrag 348 

hypothyreoïdie 
bijwerking lithium 183 
depressie post partum 596 
oorzaak van depressieve-stemmingsstoornis 

331 

oorzaak van slaapstoornis 471 
schijnbare , anorexia nervosa 451 

hypovigiliteit 
definitie 724 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

hypovolemie , oorzaak van angststoornissen 362 
hypoxie 

oorzaak van angststoornissen 362 
oorzaak van delirium 24 3 

ICD-rn-classificatie , geschiedenis 664 
idealiseren 130 
identiteit 

definitie 715 
dissociatieve (definitie) 721 

identiteitsstoornis (definitie) 724 
ideografisch verklaringsmodel 617 
ideomotorische apraxie 

definitie 724 
vaststellen van psychiatrische symptomen 40 

idiosyncratisch taalgebruik (definitie) 724 
ikka-shinju 626 
illness (versus disease) 24 
illusoire vervalsing 

definitie 724 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 
voorbeeld 94 

imaginaire exposure 221 
imipramine 

depressieve stoornis 335 
doseringsschema bij depressieve stoornis 336 
peri-partumpsychiatrie 598 
werkingsmechanisme antidepressiva 186 

imitatie 138 
immigrant , psychosespectrumstoornis 57 
impaired response inhibition and salience attribu-

tion-model (1-RISA) n9 
impaired response inhibition , stoornissen in het 

gebruik van middelen n9 
imperatieve hallucinaties 274 
impliciet geheugen 418 
impulsbeheersing , stoornissen in de 499 

algemene psychiatrische anamnese 30 
geschiedenis 674 

impulsief gedrag 
definitie 72 5 

versus drang 501 



impulsregulatie 120 
inadequaat affect (definitie) 725 
inattentie 551 
inbewaringstelling (IBS) 691 
incest 

definitie 498 
psychotraumagerelateerde stoornis 395 

incoherentie 
algemene psychiatrische anamnese 30 
definitie 72 5 
schizofrenie 274 

Individual Placement and Support 229 
Individuele Rehabilitatiebenadering 229 
indometacine 

bijwerking 422 
depressieve stoornis 328 

inefficiëntie van het denken (definitie) 725 
infecties 

etiologie delirium 246 
oorzaak psychosespectrumstoornis 282 
oorzaak van verstandelijke beperkingen 648 

influenza , oorzaak van depressieve-stemmings-
stoornis 331 

informatieverwerkingssysteem , emotioneel 133 
ingeperkt affect (definitie) 725 
inhibitie leren 370 
initiatiefverlies (definitie) 725 
innerlijke conflicten , verdrongen 2n 
insomnia (definitie) 725 
insomniastoornis , DSM-5-criteria 465 
Instellingen ter Bescherming van de Maatschap-

pij (België) 621 
Instituut voor Multidisciplinaire Psychotherapie 

678 , 679 
insulinecomatherapie , geschiedenis 665 
insult 

bijwerking lithium 183 
serotoninesyndroom 190 

integrale geneeskunde 704 
integratieve psychotherapie 703 
intellectuele functies (definitie) 715 
intelligentie 

definitie 715 
-quotiënt (IQ), verstandelijke beperking 646 
vaststellen 38 
vloeiende en gekristalliseerde 605 

interesseverlies 
algemene psychiatrische anamnese 30 
definitie 725 

interferon , delirium 247 
interleukinen, delirium 247 
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internaliserend temperament, angststoornis 364 
International Classification of Primary Care 

(ICPC) 
eerste lijn 567 

International statistica! classification of diseases, 
injuries and causes of death (ICD) 49 

eerstelijnsversie 567 
internering 620 
internetinterventie , preventie 169 
interoceptieve vermijding 354 
interpersoonlijke oriëntatie (definitie) 715 
interpersoonlijke psychotherapie , depressieve 

stoornis 339 
interpersoonlijke sensitiviteit (definitie) 725 
intoxicatie 

auto- 241 
-delirium 240 

intracardiale geleidingsstoornissen , bijwerking 
ant idepressiva 188 

intracraniële aandoeningen , etiologie delirium 
246 

intrusie[ gedrag (definitie) 725 
irritable heart , psychotrauamgerelateerde stoornis 

395 
ischemie , ouderen 608 
ischemische hartziekt en, oorzaak van slaapstoor-

nis 471 
isoleren van affect 130 

jaloersheidswaan 277 
joint attention 83 
justitiële jeugdinrichting , rapportage 616 

K 

katalepsie (definitie) 725 
kataplexie (definitie) 725 
katatonie 278 

DSM-5-criteria 279 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

kernsymptoom 324 
definitie 48 

kinderen van ouders met psychiatrische proble-
men (KOPP-kinderen) 169 

kindling effect, depressieve stoornis 327 
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kindlingtheorie , anticonvulsiva 185 
klassieke conditionering ro8 
kledingapraxie (definitie) 725 
kleptomanie 499 

en drang 501 
klinimetrie 258 

psychiatrische diagnostiek 46 
kooldioxide , psychosespectrumstoornis 283 
koolmonoxide , psychosespectrumstoornis 283 
koortskuur, geschiedenis 665 
KOPP-kinderen 169 
koro, transculturele psychiatrie 625 
kortdurende psychotische stoornis , DSM-5-

criteria 2 78 
korte neuropsychiatrische screeningstest 34 
kortetermijngeheugen 715 

stoornissen in het (definitie) 726 
kraambedpsychose 594 
kraamtranen 593 
krankzinnigengesticht , geschiedenis 661 
krankzinnigenwet 662 
kwaliteit van leven 158 
kwetsbaarheid 18 

L 

labiel affect (definitie) 726 
lamotrigine, anticonvulsiva 185 
langetermijngeheugen 715 

stoornissen in het 726 
latah 

dissociatieve trancestoorni s 422 
transculturele psychiatrie 625 

leertheorie , obsessieve-compulsieve stoornis 386 
leertherapie , opleiding tot psychiater 702 
leervermogen (definitie) 715 
lethargie 

definitie 726 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

letselschade, forensische psychiatrie 613 
leukocytose , bijwerking lithium 183 
leukopenie 

anorexia nervosa 455 
levensfasen , stadia van Erikson 132 
levensprevalentie 149 
leverafwijking, anorexia nervosa 455 
levercirrose , druggebruik 517 
leverfalen , bijwerking valproinezuur 186 

lewylichaampjes , ziekte van Parkinson 266 
liaisonpsychiatrie 571, 586 
lichaam-geestprobleem 81 
lichaamsbeleving 96 

definitie 715 
gestoorde , algemene psychiatrische anamnese 

30 
stoornis in de (definitie) 726 

lichamelijke oorzaken van psychiatrische stoor-
nissen 47 

lichamelijk onderzoek 34 
lichte bewustzijnsdaling , vaststellen van 

psychiatrische symptomen 40 
lichttherapie 198 

depressieve stoornis 328 
liegen , pathologisch 499 
LifeChart , bipolaire stoornis 316 
life review 605 
lithium 

Afro-Amerikanen 631 
bijwerkingen 183 
bi polaire stoornis 3 n 
depressieve stoornis 337 
etnische verschillen 630 
peri-partumpsychiatrie 599 
suïcidaal gedrag 349 

littekens , intraveneus druggebruik 512 
longembolie , oorzaak van angststoornissen 362 
longfunctiestoornissen , nicotine 512 
loodvergiftiging , oorzaak van persoonlijkheids-

verandering 538 
lorazepam 

benzodiazepine 191 
delirium 242 
spoedeisende psychiatrie 581 

lormetazepam, benzodiazepine 191 
lupus erythematodes 

oorzaak van depressieve-stemmingsstoornis 

331 

oorzaak van persoonlijkheidsverandering 538 
luxerende factoren , in de etiopathogenese 23 

M 

maag-darmkrampen , bijwerking antidepressiva 
188 

maagzweer , oorzaak van slaapstoorni s 471 
maatschappelijk werker 566 



machtiging tot voortgezet verblijf 690 
magerzucht , anorexia nervosa 451 
magisch denken (definitie) 726 
magnetic resonance imaging (MRI) 259 
maligne neurolepticasyndroom (MNS) 242 , 289 

bijwerkingen antipsychotica 182 
maligniteiten buiten de hersenen , oorzaak van 

depressieve-stemmingsstoornis 331 
manie 299 

bipolaire stoornissen 3n 
secundaire 305, 306 

maniërismen 279 
geschiedenis 664 

manische episo de, DSM-5-criteria 298 
MAO-remmers 

depressieve stoornis 328 
indicaties 189 
interactie met voeding en geneesmiddelen 189 

maprotiline, werkingsmechanisme antidepressiva 
186 

masochisme , seksueel 498 
Masters en Johnson , therapievorm 474 
masturbatietraining 483 
materiewetenschappelijke benadering 23, 59 

stresskwetsbaarheidsmodel 23, 58 
Maudsley, therapiemodel 460 
Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB) 669 

geschiedenis 678 
meetinstrumenten 

Composite International Diagnostic Interview 
(CID!) 149 

Confusion Assessment Method (CAM) 243 
Delirium Observatie Screening Scale (DOSS) 

2 43 
genera! health questionnaire , 12 items (GHQ-

12) 151 
korte neuropsychiatrische screeningstest 34 
mini-mental state examination (MMSE) 

ouderen 606 
polysomnografie , slaapstoornissen 464 
psychiatrische ernstinstrumenten 46 
psychopathy checklist revised 619 
structured clinical interview for DSM-IV 

disorders, section for dissociative identity 
disorder (SCID-D) 421 

melancholische kenmerken , depressieve stoornis 
328 

melatonine IIl 
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melatonine-serotonineagonist , werkingsmecha-
nisme antidepressiva 186 

memantine 
dementie 178 
ziekte van Alzheimer 267 

meningitis , oorzaak van persoonlijkheidsverande-
ring 538 

menstruele stemmingsstoornis , pre- 326 
mentale tics 553 
mental hygiene movement 669 
mentaliseren 137, 221 

beperking in het vermogen tot (definitie) 726 
definiti e 715 
emoties 137 
en gehechtheidsst ijl 142 

mentalization-based therapy 542 
metabool syndroom n1, 288 
metacognitie 358, 372 
methadon 

heroïnegebruik 521 
palliatief 521 
stoornis in het gebruik van middelen 196 

methodisch dualisme 23 
methyldopa , depressieve stoornis 328 
methylfenidaat 

ADHD 560 
cocaïnegebruik 522 
peri-partumpsychiatrie 599 
psychostimulantia 196 

mictiestoornissen 
bijwerking antidepressiva 188 
bijwerking antipsychotica 181 

middelenafhankelijkheid 
algemene psychiatrische anamnese 30 
delirium 240 
indicatoren 512 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

middelengebruik 
comorbiditeit 

dissociatieve identiteitsstoornis 421 
middelen , stoornis in het gebruik van 

geschiedenis 674 
middelgerelateerde en verslavingsstoornissen, 

DSM-5-classificatie 507 
migranten 

depressieve stoornis 625 
psychosespectrumstoornis 285 
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mimiek 
definitie 715 
geringe of afwezige 275 

mini-menta l state examination (MMSE) 
demen tie 255 
ziekte van Alzheimer 267 

mirtazapine 186 
doseringsschema bij depressieve stoornis 336 
werkingsmechanisme antidepressiva 186 

mishandeling 
bipolaire stoornis 309 
borderline-persoonlijkheidsstoornis 531 
dissociatieve identiteitsstoornis 42 3 
posttraumatische-stressstoornis 402 
psychosespectrumstoornis 285 

misidentificatie 
definitie 726 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

misselijkheid 
bijwerking antidepressiva 188 
bijwerking lithium 183 
bijwerking valproïnezuur 186 
serotoninesyndroom 190 

modafinil, psychostimulantium 196 
moeder-kindinteractie , psychiatrische stoornissen 

peri partum 596 
moeheid 

bijwerking antipsychotica 181 
bijwerking valproïnezuur 186 

monoaminerge neurotransmittersystemen , anti-
depressiva 186 

morbus 19 
morfine , palliatief 521 
morfodysfore stoornis 98 , roo , 379, 382 

DSM-5-criteria 380 
farmacologie 388 
onderscheid van anorexia nervosa 455 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

motivatie (definitie) n6 
motiverende gespreksvoering 517 
motoriek, psycho- n3 
motorische executieve functies (definitie) 715 
motorische inertie (definitie) 726 
motorische maniërismen (definitie) 726 
motorische perseveratie (definitie) 726 
motorische stereotypieën (definitie) 726 
motorische tics 

definitie 726 

vaststellen van psychiatrische symptomen 38 
motorisch negativisme (definitie) 726 
multiple sclerose 

diagnostiek, somatisch-symptoomstoornis 436 
oorzaak van depressieve -stemmings stoornis 

331 

musculodysfoor 379 
mutism e (definitie) 727 
myocardinfarct , oorzaak van depressieve-stem -

mingsstoornis 331 
myoklonie 

delirium 244 
serotoninesyndroom 190 

N 

N3-slaap n2 
nachtmerrie (definitie) 727 
nachtmerriestoornis, DSM-5-criteria 468 
nagebootste stoornis 444 

dissociatieve identiteitsstoornis 421 
opgedrongen aan iemand anders 

DSM-5-criteria 445 
opgelegd aan iemand anders 444 
opgelegd aan zichzelf 444 

DSM-5-criteria 444 
versus conversiestoornis 436 

naloxon , heroïnegebruik szo 
naltrexon, alcoholgebruik 519 
narcistische-persoonlijkheidsstoornis 532 

DSM-5-criteria 532 
narcistische persoonlijkheidstrekken , vaststellen 

van psychiatrische symptomen 38 
narcolepsie 466 

DSM-5-criteria 466 
National Institute ofMental Health (NIMH) 670 
necrofilie 498 
Nederlandse huisartsenstandaard Depressie 569 
Nederlandse Vereniging voor Ambulante Geeste-

lijke Gezondheidszorg (NVAGG), geschiede-
nis 679 

negatieve symptomen 
psychosespectrumstoornissen 275 
secundaire 276 
verwarring met bijwerking 102 

negatiewaan 325, 720 
neglectsyndroom 84 



neologisme 
de fini tie 7 2 7 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 
hedonie 103 

neurasthenie, geschiedenis 667 
neuroanatom ische netwerken 64 
neuro biologische ontwikkelingss toornissen 

bij volwassenen, DSM-5-classificatie 547 
classificatie 22 
definitie 713 

neurochiru rgie, obsessieve-comp ulsieve stoornis 
389 

neurocognitieve stoornissen 
beperkte 253, 263 
classificatie 22 
definitie 713 
diagnostisch algoritme 50 
focale 264 
hiërarchie van psychiatrische stoornissen 38 
uitgebreide (dementie) 252 

neuro-imaging , geschiedenis 672 
neurologische functie (definitie) 19 
neurologische motorische symptomen, pseudo-

433 
neuropathologie , geschiedenis 663 
neurose , geschiedenis 663 
neuroticisme 

angststoornis 364 
depressieve stoornis 333 

neustussenschotschade , cocaïne 512 
nicotine 

angststoornissen 361 
angstsymptomen 361 
depressieve stoornis 328 
-verslaving 674 
-vervangende middelen 518 

nitrazepam , benzo diazepine 191 
N-methyl-D-aspartaat (NMDA)-glutamaatrecepto-

rantagonist 178 
non-remslaap 1rr 

-arousalstoornissen , DSM-5-criteria 468 
noradrenaline 

angststoornis 3 6 5 
depressi eve stoornis 333 
psychostimu lantia 196 

nora drena line -dopamineheropnameremmer 186 
noradrenalineheropnameremmer (NRI) 

werkingsmechanisme antidepressiva 186 
nortri ptyline 
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depressieve stoorn is 336 
doserings schema bij depressieve stoorni s 336 
peri-partump sychiatrie 598 
werkin gsmechanisme antid epressiva 186 

novelty seeking 106 
eetstoornis 456 
verslaving rr6 

nu cleus accumbens rr6 
nystagmus 

0 

bijwerking lithium 183 
bijwerking valproïnezuur 186 

observatie 
definitie 713 
status-menta lisonderzoek 37 
definitie 501 
obsessieve-compulsieve stoornis 378 

obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen 

377 
DSM-5-classificatie 377 
versus autismespectrumstoornis 555 

obsessieve-compulsieve of verwante stoornis door 
een middel / medicatie, criteria 383 

obsessieve-compulsieve of verwante stoornis door 
een somatische aandoening, criteria 383 

obsessieve-compulsieve stoornis 
depersonalisatie 422 
diepe-hersenstimulatie 203 
DSM-5-criteria 378 
klinische subtypen 379 
repetitieve transcraniële magnetische stimula-

tie (rTMS) 200 
versus drangstoornis 501 
versus eetstoornis 4 5 5 
versus ziekteangst 4 3 6 

obstipatie 
bijwerking antidepressiva 188 
bijwerking antipsychotica 181 

oedeem , bijwerking lithium 183 
olanzapine 

aanbevolen dosering antipsychotica 290 
farmacologische eigenschappen 180 
obsessieve-compulsieve stoornis 388 
spoedeisende psychiatrie 581 

oligurie , bijwerking lithium 183 
ondercura telestelling 613 
onderhoudende factoren , in de etiopathogenese 
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22 
onoplettendheid (definitie) 727 
onthechting 

definitie 727 
depressieve stoornis 324 

ontremd gedrag (definitie) 727 
ontrouwwaan 277 
ontsporing (van het denken) (definitie) 727 
onttrekkingsdelirium 242 
onttrekkingsdelirium , alcoholgebruik 519 
onttrekkingsinsult , alcoholgebruik 519 
onttrekkingssymptomen (definitie) 727 
ontwijkende persoonlijkheidstrekken, vaststellen 

van psychiatrische symptomen 38 
ontwikkelingsstoornis 547 
ontwikkelingsstoornis , diagnostisch algoritme 50 
ontwikkelingstaak 133 
ontwikkelingstaak , stadia van Erikson 132 
onverklaarde lichamelijke klachten, algemene 

psychiatrische anamnese 30 
oordeels- en kritiekstoornissen (definitie) 727 
oordeelsvermogen 

definitie 715 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

operante conditionering ro8 , 140 
definitie 109 

operante techniek 221 
opioïden 

angststoornissen 361 
-antagonist 521 
-intoxicatie 195 
overdosis 520 
palliatief 521 
-receptoren 521 
-verslaving 195 

opleiding 
tot psychiater (België) 702 
tot psychiater (Nederland) 700 

oppositioneel-opstandige gedragsstoornis , 
comorbiditeit ADHD 555 

orgasmestoornis 
bij de vrouw, DSM-5-criteria 477 
bijwerking antidepressiva 188 

oriëntatie (definitie) 715 
orthostatische hypotensie 

bijwerking antidepressiva 188 
bijwerking antipsychotica 181 

ouderen 

delirium 242 
externe locus of control 605 

ouderenpsychiatrie 602 , 603 
ouderlijke zorg , persoonlijkheidsstoornis 540 
outreachend hulp verlenen 574 
overdracht , psychodynamische psychotherapie 

212 
overdrachtsrelatie 218 
overgedetailleerdheid (definitie) 727 
overlevingsschuld , posttraumatische-

stressstoornissen 400 
overspannenheid 

aanpassingsstoornis 409 
arbeid 636 
surmenage 636 
versus aanpassingsstoornis 4n 

overwaardig denkbeeld (definitie) 727 
oxazepam 

benzodiazepine 191 
peri-partump sychiatrie 599 

oxytocine , depressieve stoornis 333 

p 

paddo 's, angststoornissen 361 
palfium 521 
palilalie 

definitie 727 
stoornis van Gilles de la Tourette 553 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

paniekaanval 353, 354 
algemene psychiatrische anamnese 30 
definitie 728 
door somatische stoornis 

versus paniekstoornis 362 
DSM-5-criteria 355 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

paniekstoornis 
DSM-5-criteria 355 
met of zonder agorafobie 354 
versus paniekaanvallen 362 
versus specifieke fobie 357 
versus ziekteangststoornis 436 

parafie le handelingen (definitie) 728 
parafiele stoornissen , DSM-5-criteria 497 
parafilie 

algemene psychiatrische anamnese 30 
versus parafiele stoornis 496 



paranoïde denkbeelden (definitie) 728 
paranoïde-persoonlijkheidsstoornis 529 

DSM-5-criteria 529 
paranoïde persoonlijkheidstrekken, vaststellen 

van psychiatrische symptomen 38 
paranoïde wanen (definitie) 728 
parasietenwaan 730 
parkinsonisme , bijwerkingen antipsychotica 180 
Parkinson, ziekte van 

en depressie 585 
oorzaak van angststoornissen 362 
oorzaak van depressieve-stemmingsstoornis 

331 

oorzaak van slaapstoornis 471 
parotisklier , boulima nervosa 454 
paroxetine 186 

angststoornis 369 
doseringsschema bij depressieve stoornis 336 
obsessieve-compulsieve stoornis 388 
peri-partumpsychiatrie 598 
werkingsmechanisme antidepressiva 186 

passieve agressiviteit 130 
pathogenetisch effect van cultuur 626 
pathoplastisch 

definitie 527 
effect van cultuur 626 

pathose lectief effect van cultuur 626 
pedofilie 498 
penfluridol , aanbevolen dosering antipsychotica 

290 
penitentiaire inrichting voor jeugdigen (PIJ) 620 

rapportage 616 
percept , lichaams- 96 
perceptueel-motorische functies (definitie) 715 
perfectionisme 

eetstoornissen 457 
obsessieve-compulsieve stoornis 387 
persoonlijkheidsstoornis 534 

perfenazine 
aanbevolen dosering antipsychotica 290 
farmacologische eigenschappen 180 

perifere neuropathie, alcohol 512 
peri-partumdepressie 593 
peri partum, psychiatrische stoornis 592 
perseveratie 90 
persisterende depressieve stoornis 325 

DSM-5-criteria 326 
effectiviteit psychotherapie 338 

persoonlijkheid en gehechtheid 123 
persoonlijkheidsstoornissen 526 

classificatie 22 
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cluster C, versus angststoornis 363 
comorbide autismespectrumstoornis 555 
diagnostisch algoritme 50 
DSM-5-criteria 527 
versus stemmingsstoornissen 331 

persoonlijkheidstrekken (definitie) 716 
persoonlijkheidsverandering door een somatische 

aandoening , DSM-5-criteria 538 
Pfeiffer, ziekte van, oorzaak van depressieve-stem-

mingsstoornis 331 
piekeren 

definitie 728 
dwangmatig, vaststellen van psychiatrische 

symptomen 38 
Pieter Baan Centrum 616 
pijnstillers , delirium 241 
pimozide 

aanbevolen dosering antipsychotica 290 
farmacologische eigenschappen 180 
tics 56! 

piramidebaanstoorn issen , oorzaak van 
slaapstoornis 471 

pneumothorax, oorzaak van angststoornissen 362 
podiumvrees 357 
polydipsie, bijwerking lithium 183 
polyfarmacie en delirium 245 
polyurie , bijwerking lithium 183 
poortwachtersfunctie , ggz 684 
poortwachter , Wet verbetering 637 
porfyrie , acute 

intermitterende , oorzaak van angststoornissen 
362 

poseren (definitie) 728 
positronemissietomografie (PET) 47 
postcontusioneel syndroom , oorzaak van 

angststoornissen 362 
postencefalitis , oorzaak van angststoornissen 362 
postnatale depressie , lekenterm 593 
post-partumdepressie 593 
post-partumpsychose 594 

etiopathogenese 596 
suïcidaliteit 5 94 

posttraumatische-stressstoornis 396 
complexe 400 , 405 
depersonalisatie en derealisatie 422 



766 Zakenregister 

dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) als vorm 
van 423 

DSM-5-criteria 397 
HPA-as 76 
peri partum 594 
repetitieve transcraniële magnetische stimula-

tie (rTMS) 200 
transculturele psychiatrie 625 
versus aanpassingsstoornis 408 

prader-willisyndroom 653 
praxis (definitie) 716 
predisponerende factoren 18 

delirium 24 5 
depressieve stoornis 333 
in de etiopathogenese 23 
verstandelijke beperking 648 

prefrontale lobotomie, geschiedenis 665 
premenstruele stemmingsstoornis , DSM-5-

criteria 326 
preoccupatie (definitie) 728 
presenteïsme 636 
prevalentie 

ADHD 557 
angststoornissen 363 
autismespectrumstoornis 557 
bipolaire stoornissen 307 
definitie 149 
delirium 245 
dementie 264 
depressieve-stemmingsstoornissen 3 32 
drangstoornissen 501 
eetstoornissen 456 
genderdysforie 489 
levens- 149 
obsessive-compulsieve stoornis 384 
posttraumatische-stressstoornis 400 
psychiatrische stoornissen in de algemene 

bevolking 566 
schizofrenie 284 
seksuele disfuncties 480 
slaapstoornissen 470 
somatisch-symptoomstoornis 4 37 
stoornissen in het gebruik van middelen 514 
waanstoornis 277 

preventie 
aanpassingsstoornissen 412 
definitie 167 
delirium 247 

depressieve stoornis 327 
eetstoornissen 459 
peri-partumstoornissen 596 
posttraumatische-stressstoornis 403 
respons-

angststoornis 370 
obsessieve -compulsieve stoornis 389 

stoornis in het gebruik van middelen 516 
stressmanagement 170 
van suïcide 345, 570 

prikkelbaarheid 
algemene psychiatrische anamnese 30 
bijwerking antidepressiva 188 

prikkelbare stemming 
algemene psychiatrische anamnese 30 
definitie 728 
depressieve stoornis 324 

primaire psychiatrische stoornis 34 
probatie 620 
probleemgerichte therapie (problem solving 

therapy) 334, 440 
procedureel geheugen , dissociatieve amnesie 418 
proces, emotioneel (Panksepp) 133, 539 
proces-uitkomstonderzoek 213 
profiel psychiater 703 
projecteren 130 
projectieve identificatie 130 
protocol , behandel- , voor specifieke stoornis 213 
pseudologia fantastica, pathologisch liegen 499 
psychiatrie d'urgence 670 
psychiatrisch-consultatieve dienst (PCD) 586 
psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis 

(PAAZ) 588 
geschiedenis 680 
middelgerelateerde en verslavingsstoornissen 

514 
psychiatrische diagnostiek (definitie) 713 
psychiatrische stoornis (definitie) 713 
psychiatrische universiteitskliniek, geschiedenis 

663 
psychiatrisch-medische unit 588 
psychiatrisch ziekenhuis 230 

middelgerelateerde en verslavingsstoornissen 

514 
psychische factoren die somatische aandoeningen 

beïnvloeden , DSM-5-criteria 434 
psychische functies 19 

definitie 713 



overzicht functies 37 
psychoactieve stoffen 

angststoornis 361 
depressieve stoornis 328 
middelgerelateerde en verslavingsstoornissen 

510 
psychoanalyse 

geschiedenis 2n 
geschiedenis psychotherapie 2n 

psychodynamische psychotherapie 212 
psychodynamische therapie, dissociatieve 

stoornis 424 
psycho-educatie 172 

ADHD 560 
angststoornissen 368 
autismespectrumstoornis 560 
bipolaire stoornissen 3n 
dementie 269 
depressieve stoornis 316, 334 
eetstoornis 460 
forensische psychiatrie 620 
middelgerelateerde en verslavingsstoornissen 

516 
peri-partumpsychiatrie 596 
posttraumatische-stressstoornis 404 
psychosespectrumstoornis 286 
slaap-waakstoornis 472 
stressstoornissen 403 
verstandelijke beperking 654 

psychofarmaca 177 
behandeling optimaliseren 47 
definitie 176 
effecten op zwangerschap , bevalling en borst-

voeding 598, 599 
geschiedenis 670 
indicaties 178 
invloed op seksuele functioneren 479 
meest gebruikt in psychiatrie 177 
peri-partumpsychiatrie 596 
spoedeisende psychiatrie 581 
transculturele psychiatrie 629 
verstandelijke beperking 654 

psychologisch onderzoek 47 
psycholoog , eerstelijns- 566 
psychomotoriek 

definitie 716 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

psychomotorische agitatie (definitie) 728 
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psychomotorische hyperactiviteit (definitie) 728 
psychomotorische kenmerken, depressieve stoor-

nis 325 
psychomotorische remming (definitie) 728 
psychomotorische stoornis 726 

delirium 240 
psychomotorische versnelling (definitie) 728 
psychomotorische vertraging (definitie) 728 
psychopathie 531 
psychopathogenese (definitie) 713 
psychopathy checklist revised (PCL-R) 619 

bij autismespectrumstoornis 555 
bijwerking valproïnezuur 186 

psychosespectrumstoornissen 
classificatie 22 
diagnostisch algoritme 50 
DSM-5-classificatie 273 
hiërarchie van psychiatrische stoornissen 38 
jaarprevalentie 149 
middelgerelateerde en verslavingsstoornissen 

513 
recht België 695 
repetitieve transcraniële magnetische stimula-

tie (rTMS) 200 
verstandelijke beperking 649 

psychostimulantia 196 
ADHD 196 

indicaties 177 
peri-partumpsychiatrie 599 

psychotherapeutisch onderzoek 46 
psychotherapie 2II 

definitie 210 
effecten van behandeling 224 
indicaties en contra-indicaties 215 

psychotische kenmerken 
bipolaire stoornissen 299 
depressieve stoornis met 325 

psychotische stoornissen 
definitie 713 
door een middel /medicatie , DSM-5-criteria 

282 
door een somatische aandoening, DSM-5-cri-

teria 282 
kortdurende , versus acute stressstoornis 400 

psychotisch symptoom , persoonlijkheidsstoornis 
528 

psychotrauma 394 
acute stressstoornis 395 
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angststoornis 367 
dissiociatieve amnesie 418 
posttraumatische-stressstoornis 396 
vroeg 75 

psychotraumagerelateerde stoornissen 394 
DSM-5-classificatie 395 

pupillen 
cocaïne 512 
heroïne 512 

purgeergedrag 
anorexia nervosa 451 
definitie 729 

pyromanie 499 
en drang 501 

Q 

qualia 81 
quetiapine 

R 

aanbevolen dosering antipsychotica 290 
bipolaire stoornissen 312 
farmacologische eigenschappen 180 
obsessieve-compulsieve stoornis 388 

rabbitsyndroom , bijwerking antipsychotica 181 
rapid cycling 299 , 303, 312 

ultra 305 
rapportage 

forensische psychiatrie 615 
pro Justitia 614 

rassenhygiëne , geschiedenis 666 
rationaliseren 130 
realiteitsbesef , vaststellen van psychiatrische 

symptomen 38 
reattributie 439 
reboxetine 186 

werkingsmechanisme antidepr essiva 186 
recht 

forensische psychiatrie 613 
gezondheids- 688 

rechtbank 612 
rechterlijke machtiging (RM) 690 
reclassering 620 
recovery 82 
referentiekaders , psychotherapeutische 212 
Regionale Instellingen voor Ambulante Geeste-

lijke Gezondheidszorg (Riaggs}, geschiedenis 
680 

regressie 54 3 
rehabilitatie 

geschiedenis 681 
psychosociale behandeling 228 

reminiscentie 605 
remming, depressieve stoornis 325 
remslaap 1n 

-gedragsstoornis 464 
DSM-5-criteria 468 

non- 1n 
non-remslaap-arousalstoornissen 464 

repetitieve transcraniële magnetische stimulatie 
(rTMS) 200 

reserpine , depressieve stoornis 328 
resilience ro6 
responsieve status, minimaal (MRS) 82 
responspreventie 221 

angststoornis 370 
retrograde amnesie 

definitie 729 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 
werkgeheugen 86 

retrograde geheugen , anamnese 30 
reumatoïde artritis , oorzaak van depr essieve-stem-

mingsstoornis 331 
richtlijnen , Nederlandse Vereniging voor Psychi-

atrie 25 
rigiditeit , veroudering 605 
rijdende psychiater , geschiedenis 670 
risico 

attributief, depressieve stoornis 150 
relatief , depressieve stoornis 151 

risicotaxatie , forensische psychiatrie 619 
risperidon 

aanbevolen dosering antipsychotica 290 
farmacologische eigenschappen 180 
obsessieve-compulsieve stoornis 388 
spoedeisende psychiatrie 581 
tics 561 

ritualistisch gedrag (definitie) 729 
rivastigmine , ziekte van Alzheimer 267 
rogeriaanse attitude 213 
roken , middelgerelateerde en verslavingsstoornis-

sen 514 
rouwreactie versus depressieve stoornis 332 
rumineren 378 



definitie 729 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

rustelooshei d 

s 

bijwerking antidepressiva 188 
definitie 729 

sadisme, seksueel 498 
salience 101, n6 

antipsychotica 179 
attribution n9 

saliëntienetwerk 67, 68 
scatologie 498 
schema, cognitief-affectief 129, 135 

tegenoverdracht 218 
schema-focused therapy 

persoonlijkheidsstoornis 54 3 
schemata, werk- 540 
schildkliersymptoom, oorzaak van angststoornis-

sen 362 
schizoaffectieve stoornis 

DSM-5-criteria 277 
versus bipolaire type 305 
versus schizofrenie 281 

schizofrene psychose , geschiedenis 664 
schizofrenie 

comorbide autismespectrumstoornis 555 
culturele verschillen 62 5 
dopaminehypothese 70 
DSM-5-criteria 274 
factoren van minder gunstig beloop 280 
genetische overeenkomst met bipolaire stoor-

nis 308 
geschiedenis 663, 668 
versus dissociatieve identiteitsstoornis 421 
versus schizoaffectieve stoornis 281 

schizofreniforme stoornis , DSM-5-criteria 277 
schizoïde-persoonlijkheidsstoornis, D S M-5-crite-

ria 529 
schizoïde persoonlijkheidstrekken, vaststellen van 

psychiatrische symptomen 38 
schizotypische-persoonlijkheidsstoornis, 

DSM-5-criteria 530 
schizotypische persoonlijkheidstrekken , vaststel-

len van psychiatrische symptomen 38 
schuldwaan 325 

definitie 720 
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SCL-90 (Symptom Checklist) 
psychiatrische ernstins trumenten 641 

secun daire appraisal 129 
sedatie 

bijwerking antidepressiva 188 
bijwerking valproïnezuur 186 

sedativum 
angstsklachten bij onttrekking 361 

seksuee l geweld, psychotraumagerelateerde 
stoornis 395 

seksueel-masochismestoornis 498 
seksueel misbruik 

dissociatieve amnesie 42 3 
dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) 423 

seksueel-sadismestoornis 498 
seksuele disfuncties 

bijwerking antidepressiva 188 
bijwerking antipsychotica 181 
DSM-5-classificatie 475 
middelgerelateerde en verslavingsstoornissen 

513 
seksuele-interesse/opwindingsstoornis bij de 

vrouw, DSM-5-criteria 476 
selectieve serotonineheropnameremmers (SS-

RI s) 186 
Afrikaanse afkomst 631 
autismespectrumstoornis 560 
bipolaire stoornis 312 
boulimia nervosa 460 
depressieve stoornis 335 
drangstoornissen 502 
etnische verschillen 6 3 o 
obsessieve-compulsieve stoornis 388 
parafilie 502 
peri-partumpsychiatrie 598 
posttraumatische-stressstoornis 404 

selectiviteit , bewustzijn 80 
seniele plaques, ziekte van Alzheimer 262 
sensitisatie, angstrespons ro6 
sensorische hyperreactiviteit (definitie) 729 
sensorische hyporeactiviteit (definitie) 729 
sentience 81 
serotonerg systeem, obsessieve-compulsieve en 

verwante stoornissen 385 
serotonine (5HT) 

5HT-1a receptor 69 
angststoornis 3 6 5 
depressieve stoornis 68 , 333 
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suïcidaliteit 69 
serotonineantagonist-heropnameremmer (SARI) 

186 
serotonineheropnameremmer (SRI), obsessie-

ve-compulsieve stoornis 388 
serotonine-noradrenalineheropnameremmers 

(SNRI's) 186 
serotoninesyndroom 190, 242 
sertraline 186 

angststoornis 369 
doseringsschema bij depressieve stoornis 336 
obsessieve-compulsieve stoornis 388 
peri-partum psychiatrie 5 9 8 
werkingsmechanisme antidepressiva 186 

set-shifting 457 
shared decision making 

psychotherapie 217 
somatische-symptoomstoornis en verwante 

stoornissen 438 
shell shock 395 
simulatie 436 
single photon emission computed tomography 

(SPECT) 47 
slaap 

circadiaan ritme no 
-kuur , geschiedenis 665 

slaapaanvallen (definitie) 729 
slaapapneu , oorzaak van depressieve-stemmings-

stoornis 331 
slaapstoornis 

comorbiditeit 
dissociatieve identiteitsstoornis 421 

door een middel / medicatie , DSM-5-criteria 

47° 
middelgerelateerde en verslavingsstoornissen 

513 
slaapsymptoom , depressieve stoornis 324 
slaap-waakritme 240 
slaap-waakstoornissen 

benzodiazepine 193 
DSM-5-classificatie 465 
lichttherapie 199 

slapeloosheid, bijwerking antidepressiva 188 
slaperigheid 

bijwerking antidepressiva 188 
bijwerking antipsychotica 181 
bijwerking lithium 183 

slokdarmvarices, druggebruik 517 
sociaal-cognitieve functies 91 

definitie 716 
stoornis in de (definitie) 729 

sociaal disfunctioneren (definitie) 729 
sociaal-economische status (SES) en 

epidemiologie 153 
sociaal-emotionele functies (definitie) 716 
sociaal-emotionele wederkerigheid 

beperking in (definitie) 729 
definitie 716 

sociaal-fobische (-angstige) symptomen (definitie) 

72 9 
sociaalpsychiatrische dienst (SPD), geschiedenis 

678 
sociaalpsychiatrisch verpleegkundige , spoedeisen-

de psychiatrie 574 
social defeat 625 
sociale anamnese 35 
sociale-angststoornis 356 

comorbide vermijdende-persoonlijkheidsstoor-
nis 537 

DSM-5-criteria 357 
versus vermijdende -persoonlijkheidsstoornis 

363 
sociale communicatie 

beperking in (definitie) 729 
definitie 716 

sociale fobie , vaststellen van psychiatrische symp-
tomen 38 

sociale interacties , beperkingen in, algemene 
psychiatrische anamnese 30 

sociale (pragmatische) communicatiestoornis , 
DSM-5-criteria 549 

sociale-vaardigheidstraining 92 
angststoornis 373 

sociotherapie , geschiedenis 679 
socratische dialoog 221 

angststoornis 371 
depressieve stoornis 339 

soldier ' s heart 3 9 5 
somatisatie 431 
somatische aandoeningen 

angststoornis 361 
depressieve-stemmingsstoornis 328 
dissociatieve stoornis 421 
eetstoornis 455 
obsessieve-compulsieve en verwante stoornis 

382 



relatie met psychiatrische stoornissen 585 
somatische anamnese 34 
somatische angstequivalenten (definitie) 729 
somatische behandelmethoden, geschiedenis 

665 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

somatische symptomen 
depressieve stoornis 324 
diagnostisch algoritme 50 

somatische wanen (definitie) 730 
somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke 

klachten (SOLK) 431 
somatisch-symptoomstoornis 

5G-schema 435 
comorbide dissociatieve stoornis 417 
DSM-5-criteria 431 
en verwante stoornissen , DSM-5-classificatie 

431 

sombere stemming 
definitie 730 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

somnolentie 
serotoninesyndroom 190 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

sopor 
definitie 719 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

spanningsklachten , arbeid 636 
speciële anamnese 29 
specifieke fobie 

DSM-5-criteria 358 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

specifiek-fobische symptomen 357 
definitie 730 

spierfasciculaties , bijwerking lithium 183 
spierhypertonie, bijwerking lithium 183 
spierpijn , oorzaak van slaapstoornis 471 
spierrigiditeit, serotoninesyndroom 190 
spierzwakte, bijwerking lithium 183 
splitsen 130 
spoedeisende psychiatrie 574 
spraakarmoede (definitie) 730 
spraak (definitie) 716 
spreekdrang (definitie) 730 
stadia van Erikson 132 
status mentalis 37 

definitie 713 
onderzoek 38 

Zakenregister 771 

stemming 
angstige , vaststellen van psychiatrische 

symptomen 38 
definitie 716 
dysfore, vaststellen van psychiatrische 

symptomen 38 
eufore, vaststellen van psychiatrische 

symptomen 38 
sombere 

vaststellen van psychiatrische 
symptomen 38 

stemmingscongruent 305 
stemmingsincongruente wanen (definitie) 729 
stemmingsschommelingen (definitie) 729 
stemmingsstabilisatoren 182 

bipolaire stoornis 3n 
indicaties 177 
peri-partumpsychiatrie 599 
spoedeisende psychiatrie 581 

stemmingsstoornissen 
anhedonie ro5 
bipolaire - 297 
depressieve- 323 
diagnostisch algoritme 50 
rangschikking in status mentalis 37 

stepped care 571 
collaborative - 571 

stereotiep taalgebruik (definitie) 730 
stereotypieën 278 

motorische - (definitie) 726 
stimulantia 

ADHD 560 
Stimulus-Organisme-Respons-Consequent-model 

(SORC-model) 141 
Stimulus- Respons-Consequent- model 

(SRC-model) 141 
stoornis 

genderdysforie als 488 
versus ziekte 20 

stoornis in het gebruik van een middel 
conditionering 366 
DSM-5-criteria 508 

stoornissen in de executieve functies , korte neuro-
psychiatrische screeningstest 34 

stoornissen in het kortetermijngeheugen , korte 
neuropsychiatrische screeningstest 34 

stoornis versus symptomen 150 
streptokokkeninfectie , dwangsymptomen 382 
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aanpassingsstoornis 412 
arbeid 636 

stresskwetsbaarheidsmodel 57 
angststoorn is 367 
en etiologische factoren 22 
psychotrauma 403 
seksuele disfunctie 481 
somatisch-symptoomstoornis en verwante 

stoornissen 437 
suïcidaal gedrag 345 

stressor 61 
stressstoornis 

acute 395 
diagnostisch algoritme 50 

structuurdiagnose , forensische psychiatrie 617 
stupor 

definitie 730 
depressieve stoornis 325 
schizofrenie 278 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

subassertiviteit , aanpassingsstoornissen 412 
subklinische depressiviteit 150 
subtype , depressieve stoornis 328 
suïcidaal gedrag 344 

algemene psychiatrische anamnese 30 
anorexia nervosa 459 
boulimia nervosa 454, 459 
depressieve stoornis 325 
dissociatieve identiteitsstoornis 421 
genderdysforie 487 
morfodysfore stoornis 382 
persoonlijkheidsstoornis 530 
post-partumdepressie 593 
posttraumatische-stressstoornissen 400 
spoedeisende psychiatrie 580 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

suïcidecontract , non- 349 
suïcidepoging 

definitie 730 
onderscheid met suïcide 344 

suïcidepreventie , eerste lijn 570 
suïcide (zelfmoord , zelfdoding) , definitie 344 
sulpiride , farmacologische eigenschappen 180 
surmenage 

aanpassingsstoornis 409 
arbeid 636 

sydenhamchorea 382 

syfilis, oorzaak van depressieve-
stemmingsstoornis 331 

symptoom 
facultatief 48 
kern- 48 

syndroom 
22q1r.2-deletie- 650 
amnestisch- 264 
definitie 19 
dementie 252 
-diagnose 48 
fragiele-X- 651 
katatonie 273 
maligne neuroleptica- 182, 289 
metabool rr1, 288 
neglect- 84 
onttrekkings- 194 
postcontusioneel - 362 
rabbit- 181 
serotonine- 190 
van Charles Bonnet 95 
van Down 650 
van Münchhausen 444 
van Prader-Willi 653 
van Urbach-Wiethe 365 
versus ziekte 265 
williams- 652 

systeem , emotioneel (Panksepp) 133, 539 
systeemmodel 143 
systeemtheoretisch model 61 
systeemtherapie 213, 216 

geschiedenis 212 

T 

taalpragmatiek , stoornis in de (definitie) 730 
taal, stoornissen in de (definitie) 730 
tachycardie 

bijwerking antidepressiva 188 
bijwerking antipsychotica 181 
serotoninesyndroom 190 

tachyfrenie 
definitie 730 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

tachypnoe , serotoninesyndroom 190 
tandradfenomeen , serotoninesyndroom 190 
tangentialiteit 

definitie 730 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 



tardieve dyskinesie 
bijwerking antipsychotica 181 
tics 557 

tegenoverdracht 218 
persoonlijkheidsstoornis 541 

temazepam 
benzodiazepine 191 
peri-partumpsychiatrie 599 

tenaciteit, bewustzijn 80 
terbeschikkingstelling (tbs) 6zo 

rol psychiater bij rapportage 616 
toerekeningsvatbaarheid 618 

testosteronantagonist, parafilie 502 
tests , status-mentalisonderzoek 37 
theatraal affect (definitie) 730 
theatrale gestiek (definitie) 731 
theatrale mimiek (definitie) 731 
theatrale persoonlijkheidstrekken , vaststellen van 

psychiatrische symptomen 38 
theory of mind (ToM) 92 

beperking in de (definitie) 731 
definitie 716 
ontwikkelingsstoornissen 558 

thought-action fusion 379, 386 
thuiszorg , psychiatrische , geschiedenis 681 
ticgerelateerde obsessieve-compulsieve stoornis 

381 
tics 

algemene psychiatrische anamnese 30 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 
vocale 732 

ticstoornissen 552 
DSM-5-criteria 553 

toename eetlust , bijwerking valproïnezuur 186 
toerekeningsvatbaarheid 

forensische psychiatrie 617 
gradaties 618 

tolerantie (definitie) 731 
tolk 628 
topiramaat , alcoholgebruik 520 
toxische stoffen 

angststoornis 361 
depressieve stoornis 328 

toxoplasmose , oorzaak van depressieve-stem-
mingsstoornis 331 

tractus-mentalisanamnese 30 
traitement mora! 661 
trancestoornis , dissociatieve 422 
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transcraniële magnetische stimulatie (TMS) 199 
depressieve stoornis 338 

transculturele psychiatrie 624 
transference-focused psychotherapy 543 
transgenerationele aspecten, psychiatrische stoor-

nissen peri partum 597 
transgenerationele psychiatrie 592 
transiënte globale amnesie 421 
transpireren , serotoninesyndroom 190 
transvestiestoornis 497 

versus genderdysforie 488 
tranylcypromine , MAO-remmer 188 
trauma capitis 

door alcoholgebruik 242 
oorzaak van depressieve-stemmingsstoornis 

331 

oorzaak van psychosespectrumstoornis 283 
oorzaak van stemmingsstoornis 307 
oorzaak van verstandelijke beperking 648 

trazodon 186 
werkingsmechanisme antidepressiva 186 

tremor 
bijwerking antidepressiva 188 
bijwerking lithium 183 
bijwerking valproïnezuur 186 
serotoninesyndroom 190 

triade, cognitieve 338 
trias psychica 37 
trichobezoar 380 
trichotillomanie 380 
tricyclische antidepressiva (TCA s) 

obsessieve-compulsieve stoornis 388 
peri-partumpsychiatrie 598 

trombo-embolie 
vasculaire dementie 266 

trombopathie, bijwerking valproïnezuur 186 
twijfelzucht (definitie) 731 

u 

uitgebreide neurocognitieve stoornis (dementie) 
252 

DSM-5-criteria 253 
unipolaire depressi eve episode 301 
Urbach-Wiethe, syndroom van 365 
urine-incontinentie, serotoninesyndroom 190 
urofilie 498 
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valproïnezuur 185 
benzodiazepinenmisbruik 520 
bijwerkingen 186 
peri-partumpsychiatrie 599 

varenicline , nicotinegebruik 518 
vasculaire dementie 266 
vegetatieve status , persisterende (PVS) 82 
veiligheidsgedrag 356 

definitie 731 
venlafaxine 186 

angststoornis 369 
depressieve stoornis 335 
doseringsschema bij depressieve stoornis 336 
werkingsmechanisme antidepressiva 186 

verbaal geheugen 304 
verbale perseveratie (definitie) 731 
verdringing 130 
verhoogde afleidbaarheid 

definitie 731 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

verkrachting , psychotraumagerelateerde stoornis 

395 
vermijdende-persoonlijkheidsstoornis 533 

DSM-5-criteria 533 
versus gegeneraliseerde-angststoornis 363 
versus sociale-angststoornis 363 

vermijdingsgedrag 354 
algemene psychiatrische anamnese 30 
definitie 731 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 
werkverzuim als 637 

verminderd abstractievermogen , korte neuropsy-
chiatrische screeningstest 34 

verminderde eetlust , bijwerking lithium 183 
vermoeidheid , bijwerking lithium 183 
veroudering 603 
verschoningsrecht , forensische psychiatrie 616 
verslaving rr9 

diepe-hersenstimulatie 204 
Verstehen , versus Erklären 23 
vertraagde ejaculatie bij de man , DSM-5-criteria 

477 
vervreemding , depersonalisatie 419 
verwardheid 

bijwerking antidepressiva 188 

bijwerking antipsychotica 181 
serotoninesyndroom 190 

verzamelstoornis 380 
DSM-5-criteria 380 

verzanden (definitie) 731 
verzuim , ziekte- 637 
vestibulaire disfunctie , oorzaak van angststoornis-

sen 362 
video-interactie begeleid ing , peri-partum psychia-

trie 600 
vigiliteit , bewustzijn 80 
visueel-constructievermogen (definitie) 716 
visuele agnosie (definitie) 731 
visuospatiële functies 

definitie 716 
stoornis in de (definitie) 731 

visus stoornissen 
bijwerking antidepressiva 188 
bijwerking antipsychotica 181 

vitaal kenmerk , depressieve stoornis 328 
vitamine B12-tekort, oorzaak van depressie-

ve-stemmingsstoornis 331 
vitamine B-complex, alcoholgebruik 519 
Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (vvp) 

profielbeschrijving psychiater 703 
vlak affect (definitie) 731 
vloeiende intelligentie 605 
vluchten 133 
vocale tics 

definitie 732 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 

voeding , interactie met MAO-remmers en genees-
middelen 189 

voorstelling (definitie) 716 
voortijdige ejaculatie , DSM-5-criteria 478 
voorwaardelijke machtiging 690 
voorwaardelijk sepot 620 
voorzorgmodel , geschiedenis 670 
vortioxetine 186 

werkingsmechanisme antidepressiva 186 
voyeurismestoornis 497 
vrees 

-conditionering 109 
definitie 732 
-systeem 105 
versus angst 3 53 
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waakzaamheid 80 
definitie 716 

waanachtig denkbeeld (definitie) 732 
waanstoornis 277 

DSM-5-criteria 278 
waarneming 

definitie 716 
waarnemingsstoornis, delirium 240 
wanen 274 

algemene psychiatrische anamnese 30 
armoede- 720 
bipolaire stoornis 305 
definitie 732 
dysmorfe 379 
en denken 100 
negatie- 720 
parasieten- 730 
schuld- 325 
somatische 730 
stemmingscongruente depressieve 325 
stemmingsincongruente 729 
vaststellen van psychiatrische symptomen 38 
versus depersonalisatie 420 
versus dwangsymptoom 383 
ziekteangst- 730 
zonde- 720 
zwangerschaps- 730 

werkdiagnose 50 
werkgeheugen , 85 

als executieve functie 90 
executieve functies 89 
functionele netwerken 68 
hersenstructuren 86 

werkstress 636 
Wet betreffende de bescherming van de persoon 

van de geesteszieke (WBPG, België) 613 
Wet betreffende de internering van personen met 

een geestesstoornis (België) 6!3 
Wet betreffende de rechten van de patiënt 

(WRvP, België) 248 
Wet betreffende de voorlopige bewindvoering 

van de goederen van personen die wegens 
hun geestestoestand onbekwaam zijn die te 
beheren (België) 613 
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Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische 
ziekenhuizen (Wet BOPZ, Nederland) 690 

forensische psychiatrie 613 
Wet op de beroepen in de individuele gezond-

heidszorg (Wet BIG, Nederland) 616 
Wet op de geneeskundige behandelingsovereen-

komst (WGBO, Nederland) 248 
forensische psychiatrie 614 

Wet verbetering poortwachter , Nederland 637 
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 

(WIA, Nederland) 637 
forensische psychiatrie 613 

wijdlopigheid (definitie) 732 
williamssyndroom 652 
wilsbekwaamheid , somatische behandeling 586 
winkelen, drangmatig 499 
wittestofafwijkingen , ouderen 608 
woede-uitbarstingen (definitie) 732 
woordenschat (definitie) 716 
woordvindingsstoorn issen (definitie) 732 
woordvindingssymptomen 38 

y 

years lived with disability (YLD) 156, 157 

z 

zedendelinquenten , terugvalpreventieprogramma 
621 

zeefvraag 30, 46 
zeitgeber no , 308 
zelfbewustzijn (definitie) 717 
zelfbindingsmachtiging 690 
zelfconfrontatie 221 
zelfdepreciatie (definitie) 732 
zelfherkenning 81 
zelfverwaarlozing, vaststellen van psychiatrische 

symptomen 38 
zelfwaarneming (definitie) 717 
ziekenhuispsychiatrie (definitie) 584 
ziekte 

in de zin van morbus 19 
versus stoornis 2 o 
versus syndroom 265 

ziekteangst 
algemen e psychiatrische anamnes e 30 
definitie 732 
depressieve stoornis 327 
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ziekteangstwaan 730 
ziektebeleving versus ziekteproces 24 
ziektebesef 38 

definitie 717 
ziekte-eenheid, geschiedenis 664 
ziekte-inzicht 38 

definitie 717 
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ziekteproces versus ziektebeleving 24 
ziektewinst 

primaire 131 
secundaire 215 

zinnelooshuis , geschiedenis 661 
zolpidem , hypnotica 191 
zondewaan 720 
zoöfilie 498 
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zorgorganisatie, ouderenpsychiatrie 609 
zorgprogramma 683 
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zwangerschapswaan 730 
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/ De derde druk van het Leerboek psychiatrie is een compleet Nederlandstalig over-
zichtswerk dat specifiek is geschreven voor het vak psychiatrie in de artsopleiding. 
In vier delen - psychiatrische ziekteleer, psychiatrische stoornissen , speciële psychia-
trie en maatschappelijke aspecten - behandelt het leerboek consequent alle stof. 
Hoewel bedoeld voor het onderwijs in de psychiatrie aan studenten geneeskunde, is 
het boek ook bruikbaar voor de opleiding en bij- en nascholing van andere beroeps-
groepen , zoals psychiaters, huisartsen, verpleeghuisartsen, revalidatieartsen en alle 
psychiatrisch geïnteresseerde medisch specialisten, alsook voor gz-psychologen, 
klinisch psychologen, psychotherapeuten en psychiatrisch verpleegkundigen. 

De online leeromgeving die aan het leerboek is gekoppeld, is geheel vernieuwd . 
De website bevat veel casussen die ontleend zijn aan de psychiatrische praktijk, zowel 
in de eerste, tweede als derde lijn. Door met deze casussen te oefenen , kan de stu-
dent zijn psychiatrische kennis toetsen en wordt een brug geslagen tussen theorie en 
praktijk . Ook is een e-learningmodule toegevoegd waarin studenten met behulp van 
videovignetten en casuïstiek psychiatrische symptomen leren herkennen en be-
noemen. Aan het Leerboek psychiatrie werkten ruim 100 auteurs uit Nederland en 
België mee. 
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