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SAMENVATTING 
 

Bij een patiënt met tekenen van angst kan op basis van de intensiteit en de frequentie van de 

stoornissen alsmede van de graad van gehandicapt zijn in het dagelijks leven min of meer 

pathologische aard van de klachten beoordeeld worden.  

Angstsymptomen vergezellen verschillende psychische pathologieën (depressie, overdadig 

gebruik van alcohol, van sedativa of drugs, psychotische toestanden, episoden van acute of meer 

chronische stress, …) of somatische pathologieën (hormonale of metabolische ontregeling, 

cardiovasculaire problemen, kankers, regressie van de cognitieve functies, …). In alle gevallen 

primeert de behandeling van de onderliggende pathologieën.  

Angstsymptomen kunnen tot een specifiek syndroom verworden: gegeneraliseerde angst, 

obsessief-compulsieve stoornis (OCS), paniekstoornis, acute of meer chronische stressstoornis.  

Ze kunnen ook de weerslag zijn van een angstig temperament.  

Bij kinderen en pubers gaat het bij angststoornissen hoofdzakelijk om verlatingsangst, obsessief- 

compulsieve stoornissen, schoolfobieën. Ze zijn meestal van voorbijgaande aard. Fobieën en 

OCS neigen ertoe ook in de volwassen leeftijd te blijven voortbestaan.  

Bij ouderen zijn vooral de opeenstapeling van gezondheidsproblemen, het verlies van 

zelfredzaamheid, de afbrokkeling van de sociale banden de oorzaak van angst.  

In alle gevallen zijn het in de eerste plaats een empathisch luisterend oor, begeleidende hulp, 

coaching, beheer van emotionele moeilijkheden die bevoorrecht worden (Pelc, 2009). De psycho-

corporele sedatietechnieken (relaxatie, sofrologie, lichaamsoefeningen, sport, … ) kunnen zeer 

nuttig zijn. De hulp van een specialist (psychiater, psychotherapeut) is bij angststoornissen van 

de persoonlijkheid of specifieke angstsyndromen vaak noodzakelijk.  

Voor de meeste angststoornissen is psychotherapie van het type cognitieve gedragsbegeleiding 

doeltreffend.  

Ook psychofarmaca kunnen doeltreffend zijn in de behandeling van angststoornissen.  

De indicatie moet altijd met elke patiënt besproken worden met afweging van voordelen en 

risico’s. Anxiolytica van het type benzodiazepine of gelijkgestelde producten hebben enkel een 

symptomatisch effect; ze bieden een tijdelijke verlichting en kunnen helpen bij het doorkomen 

van een moeilijke gebeurtenis, zoals acute stress. Op lange termijn zijn de risico’s gewenning, 

afhankelijkheid en wijziging van de cognitieve functies, bijzonder bij een ouder iemand. 
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Antidepressieve geneesmiddelen, hoofdzakelijk van het Selective Serotonin Reuptake Inhibitors 

(SSRI) - en selectieve serotonine- en noradrenaline heropnameremmer (SNRI)-type en soms van 

het tricyclische type hebben hun therapeutische doeltreffendheid aangetoond bij specifieke 

angstsyndromen, in het bijzonder wanneer deze gepaard gaat met depressieve tekenen. De 

toediening van psychofarmaca moet altijd onder begeleiding geschieden, minstens met de 

psychologische ondersteuning van de huisarts en de omgeving, en, indien nodig, van 

gepecialiseerde psychotherapeutische interventies. Vooral de cognitieve gedragstechnieken 

hebben het voorwerp uitgemaakt van gevalideerde studies, in het bijzonder over de fobieën, de 

OCS, de acute posttraumatische stress. Interventies gebaseerd op andere psychotherapeutische 

modellen (van psychoanalytische en systemische aard, op de persoon gericht…) worden gebruikt 

voor bijzondere indicaties door gespecialiseerde psychotherapeuten.  

Tot slot, voor de patiënten die wensen af te stappen van een overmatig gebruik van anxiolytica 

en/of die t.o.v. die geneesmiddelen een afhankelijkheidsgraad hebben opgebouwd, dient men 

vaak naar “motivationele” strategieën over te gaan.  

 

 

EERSTELIJNSZORG VAN ANGSTSTOORNISSEN 

 
 

 Angst = een natuurlijke en normale reactie 
Veel lichamelijke klachten kunnen uit angst voortkomen (thoracale beklemming, 
bevingen, darmstoornissen, hoofdpijn, rugpijn …) 
 

- Pathologische als : 
- Lijden 
- dat te lang duurt 
- dat het functioneren beïnvloedt 

 
- Verschillende mogelijke vormen: 

- Klinische stoornis (DSM-IV) (zie verder) 
- Stress- of situatiegebonden angststoornissen (stress, burn out – zie verder)  
- Angst als uiting van een persoonlijkheidsstoornis of bepaalde karaktertrekken : 

indicatie voor psychotherapie (geen geneesmiddelen) 
- De angststoornissen in het kader van andere psychische  

(depressie, misbruik, psychose, psychische postpartumproblemen) of organische 
(acute of chronische) pathologieën 

  
 Eerstelijnszorg : 

- De diagnose stellen en uitleggen  
- De omgeving betrekken ter ondersteuning en om de schaamte te doen afnemen  
- De patiënt ondersteunen en helpen om de angst te beheersen: 

 overzicht opmaken van symptomen 

 vermijdingsgedrag beschrijven en geleidelijk aan afbouwen 

 relaxatie-/ademhalingstechnieken aanleren 

 indien nodig doorverwijzen naar een psychotherapeut 
- Het advies van een specialist is aangewezen bij: 

(misschien enkel in het begin en na 3/6 maanden) 

 nood aan bevestiging diagnose  

 nood aan ondersteunende psychotherapie 

 ernstige symptomen 

 geen verbetering na 3 maanden 

 comorbiditeit 
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 specifieke doelgroepen: zwangere vrouwen, ouderen, kinderen en jongeren 
 Systemische, psychoanalytische, experiëntiële psychotherapeut, cognitieve 

gedragstherapeut  
 zelfhulpgroep 
 coach 

- Bij kinderen:  

 belang van relatie en psycho-educatie 

 oudere kinderen: gedragstherapie 
 

 Farmacologische behandeling afhankelijk van: 
- ernst en persistentie van symptomen 
- comorbide mentale problemen 
- aanzienlijke aantasting van het sociaal functioneren 
- voorgeschiedenis van goede respons op farmacologische behandeling 

 1e keuze = SSRI-antidepressiva (tricyclische antidepressiva, SRNI, IMAO zijn ook 
mogelijk naargelang de stoornis en de respons op de behandeling) 

 Aandacht bij ouderen, zwangere of borstvoedende vrouwen 
 Geen geneesmiddelen bij kinderen behalve in uitzonderlijke gevallen 

 
 Complicaties en opvolging: 

- Aandacht voor cardiovasculaire stoornissen, spijsverteringsproblemen, endocriene en 
metabole stoornissen, hoofdpijn 

- Risico van depressies, psychoses, alcohol- en ander middelenmisbruik, verslaving 
aan benzodiazepines 

 
Verschillende angststoornissen:  

 Paniekstoornis: Recidiverende paniekaanval (= intense angst met een abrupt begin), 
met een anticiperende angst op herval en onvoorspelbaar. 
Blootstellingstherapie om vermijdingsgedrag tegen te gaan. 
Indien farmacologische behandeling: SSRI's als eerstelijnsbehandeling beschouwen.  

 Obsessieve-compulsieve stoornis: Dwanggedachten en/of dwanghandelingen die 
ernstig en tijdrovend zijn (meer dan één uur per dag) die een belangrijke weerslag 
hebben op het dagelijks functioneren van de patiënt, en die door de patiënt als 
overdreven worden ervaren. 
Psychotherapeutische behandeling: cognitieve gedragstherapie. 
Farmacologische behandeling: SSRI's als eerstekeusbehandeling.  

 Gegeneraliseerde angststoornis: Buitensporige angst of ongerustheid die mogelijk 
verband houdt met bepaalde gebeurtenissen of activiteiten en die gepaard gaat met een 
lijden of een aantasting van het dagelijks functioneren, en met drie van de volgende 
klachten: rusteloosheid, snelle vermoeidheid, concentratiestoornissen, prikkelbaarheid, 
spierspanningen en slaapstoornissen. 
In eerste instantie gedragspsychotherapie. Eventueel medicatie (en in alle gevallen 
ondersteunende gesprekken): SSRI en venlafaxine als eerstekeusbehandeling.  

 Acute stress: Persoon die aan een traumatische gebeurtenis is blootgesteld (getuige of 
slachtoffer) en reactie van intense angst of onmacht, met 3 andere symptomen (gevoel 
van verdoving, beperkt bewustzijn van de omgeving, gevoel van vervreemding, 
depersonalisatie, dissociatieve amnesie). Hij herbeleeft de gebeurtenis, vermijdt de 
stimuli die het trauma kunnen oproepen en vertoont aanhoudende angstsymptomen. De 
verstoring brengt een significante ontreddering of een wijziging in het functioneren mee 
en duurt minstens 2 dagen en maximum 4 weken en duikt binnen de 4 weken na de 
gebeurtenis op. 
Aanpak  
- crisisopvang: de patiënt in veiligheid brengen en ondersteunen, zorgen voor een 

ondersteunende aanwezigheid (ziekenhuisopname indien nodig) – geen debriefing à 
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la minute – eventueel anxiolytica voorschrijven; 
- na 48 - 72 u.: als de symptomen verergeren: doorverwijzen naar specialist, 

anxiolytica en werkonbekwaamheid voortzetten - na 5 tot 8 dagen, indien geen 
verergering: geleidelijk anxiolytica, werkonbekwaamheid afbouwen, inlichtingen 
geven over de evolutie naar een PTSD en opvolgen: opvolging gedurende een 
trimester en doorverwijzing naar een specialist indien nodig. 

 Posttraumatische stressstoornis: Acute stress die chronisch wordt. 
Persoon herbeleeft de traumatische gebeurtenis (als getuige of slachtoffer, met een 
reactie van intense angst of onmacht) en vermijdt aanhoudend de aan het trauma 
gekoppelde stimuli, verzwakking van de algemene reactiviteit, neurovegetatieve activatie, 
de verstoring brengt een significante ontreddering of een wijziging in het functioneren 
mee en duurt meer dan een maand na het trauma. 
Doorverwijzen naar een specialist: cognitieve gedragstherapie (CGT) of Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing (EMDR) en/of psycho-corporele therapie. 
Sommige SSRI's (fluoxetine, paroxetine, sertraline), sommige tricyclische antidepressiva 
(amitryptiline, imipramine), fenelzine, mirtazapine, venlafaxine, lamotrigine. 

 Specifieke fobie: Intense angst voor specifieke objecten of situaties (aanwezig of 
anticiperend) die een intense angst of zelfs een paniekaanval veroorzaken, wat leidt tot 
vermijdingsgedrag en een verstoord functioneren (de patiënt beseft dat zijn angst 
buitensporig is). Duurt al minstens 6 maanden.   
Gedragstherapie (desensibilisatie, progressieve confrontaties).  
Geen farmacologische behandeling, behalve in uitzonderlijke gevallen (paroxetine, 
benzodiazepines). 

 Sociale fobie: Buitensporige intense angst voor sociale situaties waarin de patiënt met 
niet-vertrouwde mensen in contact moet treden of door anderen aandachtig kan worden 
geobserveerd. De patiënt vreest om te handelen op een pijnlijke en voor hem 
vernederende wijze. Dit veroorzaakt vrijwel systematisch een angst (of zelfs een 
paniekaanval). Deze situaties worden vermeden of beleefd met een intense angst, wat 
het functioneren verstoort. De persoon is zich bewust van het buitensporig karakter, dit 
duurt al minstens 6 maanden. 
Hoofdzakelijk psychotherapeutische aanpak (blootstellingstherapie, hypnose, psycho-
corporele technieken). 
Indien medicamenteuze behandeling: alle SSRI's, venlafaxine, fenelzine, moclobemide, 
sommige benzodiazepines (bromazepam, clonazepam), anticonvulsiva (gabapentine, 
pregabaline), olanzapine.  

 Tijdelijke stress: Balans voor- en nadelen: snel analyseren of de situatie het hoofd moet 
worden geboden (in dit geval farmacologische en psychologische ondersteuning, geen 
langetermijn psychotherapie) of uit de weg moet worden gegaan (indien nodig, 
farmacologische ondersteuning, verwijzing naar psychotherapeut).  

 Chronische stress: Geen officiële categorie - symptomen: slaap- en andere stoornissen. 
 Burn-out: Stoornis ontwikkelt zich vanuit normale aanpassingsreacties die zich echter 

oneindig gaan herhalen en geleidelijk aan alle lagen van het relationele en sociale leven 
doordringen. 
Aanpak: De patiënt voor de stressoorzaak behoeden, het lijden, de duur en de verstoring 
van het functioneren evalueren, somatische balans opmaken, oppassen met 
benzodiazepines - eerder antidepressiva, aanmoedigen om relaxatieoefeningen te doen, 
tijd te nemen voor zichzelf, een lichamelijke activiteit uit te voeren, verwijzen naar een 
specialist of wekelijks opvolgen en het werk van de specialist ondersteunen 
(doelstellingen: voor zichzelf zorgen, met stress omgaan, de bron(nen) van al dan niet 
vermijdbare stress wegnemen, zich genoegen verschaffen). 

 

 
Sleutelwoorden 
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1. INLEIDING EN VRAAGSTELLING  
 
Gelet op de gestage toename de laatste jaren van het voorschrijven van psychofarmaca in België 

 (gezondheidsenquêtes van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid - WIV, 2004 en 
2008), cijfers en consensusconferenties over antidepressiva (2006, 2007 en 2013) van het 
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en studies van de socialistische en 
christelijke mutualiteiten (resp. 2006 en 2008)), heeft de HGR het nodig geacht om 
aanbevelingen uit te werken, in de eerste plaats bestemd voor huisartsen om hen te helpen bij de 
globale aanpak van depressie en angststoornissen 
 

In de huidige maatschappij zijn de socio-economische omstandigheden soms moeilijk, is de 
werkomgeving vaak veeleisend en stresserend en belanden sommigen in bestaansonzekerheid. 
Gezinssituaties kunnen complex zijn en steeds meer personen (vaak ouderen) leven geïsoleerd.  
Moeilijke leefomstandigheden leiden tot een hogere prevalentie van dergelijke stoornissen.  
Volgens een in België gevoerde studie bedraagt de incidentie van de diagnose “angsttoestand, 
ziekelijke angst” in de huisartsgeneeskunde 1,72 per duizend patiënten (Bartholomeeusen et al., 
2001). Uit de gezondheidsenquête van het WIV (2001) blijkt een prevalentie van angst bij 
ongeveer 6% van de Belgische bevolking boven de 15 jaar. Een andere studie toont aan dat 6% 
van de Belgen (boven de 18 jaar) over de laatste 12 maanden een angststoornis had (Bruffaerts 
et al., 2004). Angststoornissen komen twee keer zo veel voor bij vrouwen als bij mannen en 
ontstaan meestal tussen het vijftiende en dertigste levensjaar. 
 

Deze stoornissen hebben een grote invloed op het leven van de patiënt en zijn ook risicofactoren 
voor meerdere andere somatische pathologieën. Angst- en depressieve stoornissen kunnen het 
functioneren grondig verstoren en gaan vaak gepaard met cognitieve problemen, psychisch en 
soms fysiek lijden. Ze liggen ook vaak aan de grond van arbeidsongeschiktheid en kunnen een 
hoge economische kostprijs met zich meebrengen.  
 
Wanneer een patiënt een dergelijk lijden wil bekampen richt hij zich in de eerste plaats het vaakst 
tot de huisarts (Pelc, 2009). 38% van personen met een angststoornis raadplegen professionele 
hulp, in de meeste gevallen (80%) een huisarts of psychiater (Bruffaerts et al., 2004). Sommige 
angststoornissen, met name specifieke fobieën worden echter eerder zelden door een huisarts 
gediagnosticeerd.  
 

Zij zijn dus de belangrijkste actoren in de behandeling van deze pathologieën. Vaak staan ze hier 

echter machteloos tegenover: huisartsen zijn niet altijd voldoende opgeleid om deze problemen 

te behandelen en de tweedelijnszorg (psychiaters, psychotherapeuten, of zelfs de spoeddiensten 

van de ziekenhuizen) is onvoldoende beschikbaar en toegankelijk om hen indien nodig te helpen. 

Een normale raadpleging toestaat niet om voldoende tijd te hebben om dergelijke pathologie te 

beheren. 

 

Dat is dan ook de reden waarom de HGR na publicatie in juli 2011 van een advies over “De impact 

van psychofarmaca op de gezondheid, met een bijzondere aandacht voor ouderen” (HGR 

8571), heeft beslist om een hulpmiddel uit te werken voor de huisartsen betreffende de opvang van de 

patiënt en het optimale gebruik van het zorgsysteem en therapeutische keuzemogelijkheden over 

depressie en angststoornissen.  
 
Daarom heeft de HGR een ad hoc werkgroep opgericht met daarin deskundigen in psychiatrie en 
kinder-en jeugdpsychiatrie en die gelijktijdig aan twee verschillende onderwerpen heeft gewerkt: de 

opvang van angst en van depressie. De permanente groep "geestelijke gezondheid" van de HGR, 
evenals behandelende artsen hebben het advies nagelezen en herwerkt. 
 
 



 N / 120206 

 

  
 

− 8 − 

Hoge Gezondheidsraad 
Zelfbestuursstraat 4  ●  1070 Brussel  ●  www.hgr-css.be 

Het document omvat concrete voorstellen en aanbevelingen om de diagnose en de behandeling van 
angststoornissen te verbeteren. Het advies HGR 8155 heeft betrekking op depressieve stoornissen.  
 

Het advies probeert duidelijke richtlijnen te geven voor de begeleiding en ondersteuning van 
patiënten volgens het type angststoornis, alsook voor het goed gebruik van geneesmiddelen bij 
deze indicaties.   
 
Het advies is opgedeeld in verschillende delen: 

- algemene principes in de aanpak van angstgevoelens 
o niet-medicamenteuze interventies 
o medicamenteuze interventies 

- fiches voor elke klinische angststoornis die in de DSM-IV gedefinieerd wordt 
- angst in de context van andere (psychische en somatische ) pathologieën 
- angst als persoonlijkheidsproblematiek (karaktertrek of stoornis) 

 

 

2. UITWERKING EN ARGUMENTATIE 
 

2.1 Methodologie 
 
Het advies berust op een overzicht van de wetenschappelijke literatuur, de grijze literatuur en het 
oordeel van de experts.  
 
 

2.2 Uitwerking 
 

Deel 1: Algemene aanpak van angst in eerstelijn 

 
2.2.1 Definitie en diagnostiek 

 
Vooreerst is het belangrijk eraan te herinneren dat angst een natuurlijke en normale reactie 
is1. 
 
Angst is gekoppeld met anticipatie. Wanneer iemand op een handeling vooruitloopt, staan er 
over het algemeen drie mogelijkheden open: welslagen2, mislukking3 of onzekerheid4.  
 
Over het algemeen gebruiken we alle listen om die onzekerheidsgraad te beperken, door 
ervaring op te doen, de situatie beter te bekijken, door meer ontspannen in het leven te staan of 
door van meet af aan voor de mislukking te kiezen. 
 

Grafiek nr. 1 : Het mechanisme van de angst 

                                                
1
 Het gaat om een activiteit van de prefrontale hersenschors. Uitzonderlijk ontspannen zijn ten opzichte van 

een risicohoudende situatie wijst veeleer op een pathologische toestand zoals een manische toestand, 
beginnende Alzheimer of het onder invloed zijn van bepaalde stoffen 
2
 wanneer iemand zich goed voelt, gokt hij op welslagen. In die zin is het menselijk wezen fundamenteel 

optimistisch. Maar in bepaalde situaties is optimisme niet de aangewezen houding 
3
 gewaarborgde mislukking. Dat veroorzaakt over het algemeen gevoelens van woede tegenover de 

anderen ofwel tegen zichzelf en dan raakt de persoon in kwestie gedeprimeerd. 
4
 Onzekerheid is het  moeilijkste te verdragen aangezien die bij ons angst opwekt en angst de neiging heeft 

ons machteloos te maken, terwijl men zeer goed weet dat de beste reactie zoveel mogelijk reactiviteit is. 
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Tijdens een raadpleging bij de huisarts gebeurt het vaak dat de patiënt zich van zijn angst niet 
bewust is en voor somatische klachten op raadpleging komt.  De meest voorkomende 
lichamelijke klachten5 zijn thoracale beklemming, brok in de keel of spanning in de buik, het hart 
dat samenkrimpt of pijn in de hartstreek, tintelingen in de ledematen of de mond, bevingen, 
klamme handen, koude-warmteopwellingen maar ook diverse darmstoornissen zoals gevoelens 
van beklemming, krampen of abdominale pijn, diarree, gevoelens van maagbrand, misselijkheid, 
braken maar ook nood om frequent te urineren, hoofdpijn, rugpijn. Soms is de lichamelijke 
symptomatologie uitzonderlijk hevig en doet denken aan een infarct als bij een paniekaanval of 
aan astma-aanvallen bij hyperventilatiecrisissen. 
Die lichamelijke symptomen gaan vaak vergezeld met inslaapstoornissen, 
concentratiestoornissen en stoornissen van het kortetermijn geheugen. 
 
Al die symptomen, waaraan geen somatische ziekte ten grondslag ligt, worden angsten 
genoemd. 
 
Wanneer de patiënt zich ervan bewust is dat het om angst gaat, duiken die symptomen niet 
zelden bij een angstig temperament op. Zo is een patiënt die op raadpleging komt met de 
woorden “Dokter, ik ben al heel lang gestresseerd”, waarschijnlijk niet gestresseerd maar angstig.  
 
Zodra de angst geïdentificeerd is, dient men na te gaan of het om een “gewone” angst dan wel 
om een pathologische toestand gaat. Men is het er voor het ogenblik over eens dat een 
psychologisch probleem als pathologisch beschouwd wordt wanneer aan de volgende drie 
criteria voldaan is: 
- een aanzienlijk buitenmaats lijden; 
- dat te lang duurt. Alles hangt hier van de angstoorzaak af. Als die aan een specifieke 
gebeurtenis te wijten is, zal men rekening houden met het aantal uren dat die de geest beheerst, 
als die te wijten is aan een diffuse context of als er geen specifieke gebeurtenis is, kan een 
persisterende angst van meer dan 15 dagen aan één stuk betekenisvol zijn; 
- en dat het sociale, relationele en/of fysiologische functioneren beïnvloedt. 

                                                
5
Hier dient het onderscheid gemaakt te worden tussen een klacht die de algemene uitdrukking van de patiënt is en een symptoom 

dat het resultaat is van het decoderen van die klacht door de arts. Bepaalde klachten zijn met geen enkel specifiek symptoom gelijk te 
stellen. 
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Zo zal een spinnen- of muizenfobie niet als pathologisch beschouwd worden voorzover die het 
uitvoeren van de gebruikelijke huishoudelijke taken niet in de weg staat, en de angst van de 
student tijdens de examenperiode wordt als een voorbijgaande stoornis beschouwd waarmee 
rekening moet worden gehouden maar die niet pathologisch van aard is. 
 
Bij kinderen, liggen de angststoornissen aan de oorsprong van gedragswijzingen, die door de 
familie opgemerkt worden en die vaak de reden zijn voor de doktersraadpleging. De diagnose 
van angststoornis bij kinderen vertoont een specifiek aspect. In de loop van de normale 
ontwikkeling vertoont angst verschillende gedaanten zoals verlatingsangst, de verschillende 
vormen van schrik en de ontwikkelingsrituelen. Deze “normale” angst waarvan de uitdrukking 
n.g.v. de leeftijd varieert en die noodzakelijk is voor de ontwikkeling van het kind, wordt ook 
ontwikkelingsangst6 genoemd. Het bestaan ervan maakt de diagnose van een echte 
pathologische angst moeilijker. De drempel vanaf welke men angst als pathologisch beschouwt, 
is niet altijd gemakkelijk te bepalen. In dit kader moet het invaliderende en blijvende aspect van 
de symptomen bijzonder goed beoordeeld/bekeken worden.  
De verlatingsangststoornis, de enige angststoornis die specifiek in de kindertijd aanvangt, wordt 
gekenmerkt door een intense ontreddering wanneer het kind gescheiden wordt van zijn gezin of 
de belangrijkste persoon waaraan het gehecht is. Het kan aanleiding geven tot zeer spectaculaire 
en invaliderende angstsymptomen. 
De evolutie van angststoornissen uit de kindertijd naar de latere volwassen leeftijd is niet 
duidelijk.  
Retrospectieve studies kunnen op een specifiek aspect van de evolutie wijzen, wat niet door 
longitudinale studies bevestigd wordt.7 
 
Angst kan onder verschillende vormen aanwezig zijn:  

- klinische stoornissen gedefinieerd op as I uit de DSM 
- angst ten gevolge van stress of een situatie 
- angst in de context van een persoonlijkheidsstoornis (as II uit de DSM) 
- angst in de context van andere pathologieën 

 
Grafiek nr. 2 is een schematische voorstelling van de verschillende stoornissen, die onder punt 
2.2.3. in detail worden besproken.  

 

                                                
6
 De ontwikkelingsangst veroorzaakt geen lijden of heeft geen weerslag op het dagelijks leven van het kind 

en zijn omgeving. Het vormt daarentegen een factor die zijn normale aanpassing aan de buitenwereld 
beïnvloedt en meer in het bijzonder aan de situaties die voor hem een gevaar kunnen inhouden. 
7 Talrijke biologische, psychologische en omgevingsfactoren spelen een rol bij het opduiken en 
de evolutie van de angststoornissen bij kinderen en pubers. Ze interageren gedurende het hele 
leven en beïnvloeden daarbij de trajecten van die stoornissen. De methodologische moeilijkheid 
om gelijktijdig met die variabelen over vrij lange perioden rekening te houden verklaart deels de 
onzekerheid die blijft bestaan over de manier waarop de angststoornissen bij het kind zullen 
evolueren.  
2 stoorniscategorieën lijken gedurende de kindertijd en de volwassen leeftijd te blijven bestaan: 
de compulsieve obsessionele stoornis en de fobische stoornissen, ook al is de evolutie ervan niet 
altijd lineair. De andere stoornissen zoals verlatingsangst of veralgemeende angst worden vaak 
door andere pathologieën vervangen. De evolutie van angststoornissen lijkt ook beïnvloed te 
worden door de ernst van de initiële symptomatologie en de comorbiditeit, in het bijzonder van 
een depressie. 
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Grafiek nr. 2 : Beslissingsboom angststoornissen 
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2.2.2 Eerstelijnszorg van angst  

 
Het is mogelijk om in de eerstelijnszorg een therapeutische en psycho-educatieve begeleiding 
aan patiënten met angststoornissen te bieden .  
De keuze van aanpak gebeurt op basis van het type angststoornis, de ernst ervan, de psychische 
en somatische comorbiditeit, risico's op complicaties (zoals het risico op middelenmisbruik of 
zelfmoord), de voorgeschiedenis van vorige behandelingen en de voorkeur van de patiënt (o.a. 
op het vlak van de kostprijs).  
 

2.2.2.1 Niet-medicamenteuze interventies  
 

2.2.2.1.1 Aanpak door de huisarts 
 

1) De diagnose met precisie stellen en uitleg terzake verschaffen 
 
Patiënten met een angstprobleem hebben vaak last van “angst voor de angst”, ze zijn vaak bang 
om “bang te zijn”. Het oncontroleerbare en ondefinieerbare van de angstgevoelens alsmede de 
ermee verbonden lichamelijke symptomen worden over het algemeen moeilijk verdragen. Voor 
vele angststoornissen – met name de paniekstoornis – gaan de paniekaanvallen met 
rampscenario’s gepaard: de patiënt is ervan overtuigd dat de aanvallen tot een totaal 
controleverlies zullen leiden, dat ze ernstige somatische gevolgen zullen hebben (hartaanval) of 
tot zijn overlijden zullen leiden. In vele gevallen ondervinden de patiënten eveneens ernstige 
schaamtegevoelens t.o.v. het angstprobleem, gevoelens die vermijdingsgedrag in de hand 
werken en tot een verergering van de angst kunnen leiden.  
 
Een grondige beoordeling van de patiënt, een herdefiniëring van de angstproblematiek als 
specifieke angststoornis en de mededeling van de epidemiologische en klinische gegevens (de 
aandoening is niet zeldzaam, er bestaan verschillende mogelijkheden van behandeling, …) 
brengen in vele gevallen een waarneembare opluchting alsmede een verbetering van de 
stoornissen mee.  
 

2) De omgeving bij de behandeling betrekken 
 
Vaak durft de patiënt nauwelijks over zijn angstprobleem te praten en tracht hij zijn onmiddellijke 
omgeving wat voor te spiegelen. Mensen met een angststoornis zijn vaak beschaamd over hun 
angsten. Dat is helemaal onnodig en kan zelfs een averechts effect hebben. Bij het 
angstprobleem komt dan nog de vrees dat het probleem ontdekt wordt, wat de situatie nog 
bemoeilijkt. Dat is dan ook de reden waarom het vaak verstandig is om de omgeving bij de 
begeleiding te betrekken. De patiënten worden aangemoedigd om hun problemen met hun 
naasten en hun vrienden te bespreken. Men beveelt de familie derhalve aan om de angst van de 
patiënt, ook al lijkt die buitenmatig en irreëel, niet te ontkennen maar te erkennen. Voorts is hun 
medewerking nodig om de patiënt ertoe aan te zetten om de beangstigende situaties zonder 
dwang stap voor stap het hoofd te bieden. De familie en de omgeving zijn de eerste 
steungroepen van de angstige patiënt. Voor veel angstige patiënten vermindert de aanwezigheid 
van een vertrouwde persoon de symptomen.  
 
Omgekeerd kan de familie bij OCS het zwaar te verduren krijgen (ernstige verstoring van de 
werking van de familie door de compulsieve of contrafobische activiteiten). Ondersteuning en 
coaching van de families is onontbeerlijk om het op lange duur vol te houden. Het is niet 
uitzonderlijk dat een verwijdering (of zelfs een ziekenhuisopname) van de patiënt of de familie 
van de patiënt met OCS of angststoornissen enkel nodig is om de familie tijdelijk te ontlasten. 
 

3) De patiënt ondersteunen en helpen om met zijn angst om te gaan  
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Bij angststoornissen, stress, is een psychologische bijstand of psychotherapie heilzaam en moet 
systematisch worden aanbevolen. Zijn probleem kunnen meedelen, over zijn emoties praten, 
raad krijgen, gestuurd worden naar personen of structuren die het meest geschikt zijn om een 
oplossing te bieden, zijn soms voldoende. 
 
De eerstelijnswerker kan een belangrijke rol spelen wanneer de balans van het angstprobleem 
wordt opgemaakt alsmede bij een initiatie in de verschillende therapeutische technieken. Als dat 
onvoldoende blijkt, is het aangewezen om de patiënt naar een psychotherapeut te verwijzen.  
 
In veel gevallen kunnen aan de patiënt enkele eenvoudige remedies aangereikt worden: 

- Een overzicht maken van de panieksymptomen of groeiende angstgevoelens en van de 
invloed van de angst op het dagelijkse leven. Het gaat om een noodzakelijke fase om de 
patiënt in staat te stellen tijdig maatregelen te nemen, bv. door middel van cognitieve of 
relaxatietechnieken. De rampscenario’s van controleverlies en lichamelijke gevolgen 
veroorzaakt door angst worden tegengegaan door een realistischer beeld aan te bieden.  

- Vermijdingsgedrag wordt beschreven en geleidelijk afgebouwd. De patiënt wordt 
aangemoedigd om geleidelijk aan de confrontatie te durven aangaan met de stimulansen 
die aan zijn angst ten grondslag liggen.  

- Het is mogelijk om relaxatie- of ademhalingsoefeningen8 aan te leren of de patiënt 
hiervoor naar een competente specialist (kinesitherapeut, psycholoog,…) door te 
verwijzen. De relaxatietechnieken (zie beschrijving in bijlage) zijn een niet te ontkennen 
hulp bij stress en angst. Wanneer de patiënt geleerd heeft ermee om te gaan, zijn ze een 
gunstig alternatief voor het verbruik van benzodiazepines. Er bestaan veel technieken om 
een somatische en/of geestelijke ontspanning te verkrijgen die van een toestand van 
algemene relaxatie vergezeld gaat. De relaxatietechnieken kunnen in 4 categorieën 
opgesplitst worden : respiratorische technieken,  musculaire technieken, concentratie op 
de sensoriële percepties, relaxaties door gedachten en geestelijke verbeelding. Hypnose 
verbindt de concentratie op de sensoriële percepties en de relaxatie met gedachten en 
geestelijke verbeelding. 
De keuze voor deze techniek wordt geleid door de affiniteiten en bijzondere gevoeligheid 
van de patiënt om zich bij een welbepaalde techniek ontspannen te voelen. Zo komen 
sommigen bv. tot ontspanning door spieractiviteit (bv. een uurtje sport) terwijl anderen dat 
door spierontspanning verkrijgen (bv. sofrologie). 

 
2.2.2.1.2 Aanpak binnen het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg 

 
De behandeling van de paniekstoornis kan zeker door de huisarts worden gestart. In een aantal 
gevallen moet echter het advies van een specialist (psychiater of psychotherapeut) worden 
ingewonnen:  
 

- bevestiging van de diagnose (soms op verzoek van patiënt om hem gerust te stellen) 
- noodzaak van ondersteuningspsychotherapie; 
- ernstige symptomatologie 
- geen verbetering na goed uitgevoerde behandeling van 3 maanden 
- comorbiditeit ; 
- ouderen, zwangere vrouwen, kinderen en jongeren 

Soms is een consultatie bij het begin van de behandeling en een andere 3 tot 6 maand later 
voldoende om de patiënt gerust te stellen  
 

                                                
8 Bij chronische stress wordt het orthosympathische stelsel permanent geprikkeld. De relaxatie 
strekt ertoe het orthosympathische stelsel wat rust te geven en de parasympathicus te prikkelen. 
Men stelt bij hun toepassing een wijziging van de fysiologische parameters vast: verlaging van 
het hartritme, van de bloeddruk,… 
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In sommige gevallen wordt de patiënt naar een psychotherapeut doorverwezen. Psychotherapie 
wordt omschreven als “een behandelingsvorm in de gezondheidszorg waarin men op een 
consistente en systematische wijze een samenhangend geheel van psychologische middelen 
(interventies) hanteert die geworteld zijn binnen een psychologisch wetenschappelijk 
referentiekader” (cfr. verslag HGR 7855 “Psychotherapieën: definitie, praktijk, 
erkenningsvoorwaarden). 
 
Er bestaan een groot aantal psychotherapeutische vormen en praktijken. In België zoals in de 
omringende landen worden er vier frequent gebruikt:  
 

- de cognitieve gedragstherapieën9 : die is aangewezen bij angststoornissen (paniekaanval, 
agorafobie, fobieën, OCS, PTSD, gegeneraliseerde angst), slapeloosheid, verslaving, 

                                                
9 Deze aanpak is gericht op de huidige gedragsproblemen en hun ondersteuningsfactoren. T.o.v. 
een bepaalde situatie worden emoties en gedragingen door de cognitie (gedachten) beïnvloed.  
De therapie strekt tot een wijziging van de cognitie en het gedrag om de negatieve emoties, 
angst met name, te beperken. 
 

Automatische 

gedachten  

Fantasmes Emoties 

Sensaties 

Acties 

Vluchten of Aanvallen 

Bewuste & 

onbewuste 

herinneringen 

Analyse van de 

situatie 
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ng 

An

tic
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Techniek : de CGT doet een beroep op verschillende technieken: relaxatie, verbeterde 
assertiviteit (zelfaffirmatie), cognitieve herstructurering, methode van probleemoplossing, 
imaginaire blootstelling,… 
 

http://www.health.belgium.be/eportal/Aboutus/relatedinstitutions/SuperiorHealthCouncil/publications/4956387?ie2Term=psychotherapy&ie2section=83
http://www.health.belgium.be/eportal/Aboutus/relatedinstitutions/SuperiorHealthCouncil/publications/4956387?ie2Term=psychotherapy&ie2section=83
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seksuele stoornissen, somatoforme stoornissen, niet-psychotische depressie, 
persoonlijkheidsstoornissen,… De CGT kan dus worden aanbevolen aan mensen die een 
vrij snel resultaat verwachten in antwoord op een betrekkelijk wel omschreven probleem. 
Op dit ogenblik evolueert de therapie in de richting van de therapieën waarin emoties, met 
name het volle bewustzijn (mindfullness) centraal staan. 

- psychodynamische therapieën en psychoanalyse10 : Ze richten zich hoofdzakelijk tot 
patiënten die trachten om de herkomst van hun lijden te begrijpen en zichzelf aldus beter 
willen leren kennen, d.w.z. hun bewustzijnsveld uitbreiden. De therapie is niet gericht op 
een symptoom maar op een totale evolutie om de patiënt te helpen zich op affectief vlak 
beter en soepeler aan te passen. 

- systemische therapie11 : voor relationele, intergenerationele, institutionele problemen, 
problemen in het paar,… 

                                                                                                                                                          
Enkele kenmerken: een therapeutisch “contract” wordt van meet af aan opgesteld 
(therapeutische doelstelling), de duur is beperkt, de cliënt-therapeut relatie is van het 
samenwerkingstype: de therapeut is actief en dirigerend, de patiënt is actief in het kader van de 
sessies maar ook erbuiten (in die zin zal hij voorgeschreven oefeningen moeten doen) 
 
Duur: Enkele tot enkele tientallen sessies volgens het type probleem.  
De CGT kan individueel, als koppel en in groepsverband gebeuren. 
 
 
10 Principe: Het symptoom als teken zien van een bestaand onbewust intra-psychisch conflict dat 
men tijdens de gesprekken probeert op te sporen. 
 
Techniek: De therapie is gebaseerd op de interpretatie van de interacties patiënt-therapeut 
(overdracht en tegenoverdracht) en de weerstanden tijdens de behandeling alsmede op het 
principe van de vrije associatie (de patiënt wordt verzocht om alles te zeggen wat hem voor de 
geest komt). De patiënt wordt er zich geleidelijk van bewust dat de ervaren emoties en de ermee 
gepaard gaande voorstellingen hun oorsprong vinden in ervaringen uit de kindertijd, die hij in zijn 
huidige relaties, met inbegrip van de therapeutische relatie (de overdracht) overdoet. De 
overdracht in de hier-en-nu-situatie van de sessie moet bewustwording en aanpassende 
emotionele ervaring mogelijk maken.  
 
Duur: geen vooraf bepaalde duur: de beëindiging geschiedt in gemeen overleg tussen patiënt en 
therapeut. Er bestaan ook “korte psychotherapieën”, die enkele tot enkele tientallen sessies 
duren. 
De therapie gebeurt meestal individueel maar er zijn ook analytische psychotherapieën voor 
paren en in groep. 
 
11 Principe: een familie, een groep collega’s, een paar is een open systeem dat aan de wetten 
van die systemen beantwoordt, te weten: het entropieprincipe (elk open systeem evolueert 
spontaan van een gestructureerde naar een ongestructureerde toestand als er geen energie aan 
toegevoegd wordt), het inertieprincipe (elk open systeem verzet zich tegen verandering) en het 
homeostasieprincipe (evenwicht van de uitwisselingen binnen en buiten de groepen). Elke 
persoon die de werking van het systeem wijzigt (door niet meer in de groep te investeren of door 
een wijziging van de uitwisselingen binnen en buiten de groep te willen bv.) wordt als “gevaarlijk” 
ervaren en de groep zal proberen om koste wat kost het vroegere evenwicht te bewaren. Als er 
zich een disfunctionering van de groep voordoet, zal een van de leden van de groep als 
“aangewezen patiënt” worden bestempeld (niet noodzakelijk die welke aan de verandering ten 
grondslag ligt). Deze laatste zal symptomen ontwikkelen als poging om de vroegere werking te 
bewaren en dat vaak onbewust (bv. : een moeilijk kind zijn opdat de ouders weer energie in hun 
familie zouden steken).  
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- de “cliëntgericht-experiëntiële” therapieën12 : om zijn functioneren te leren begrijpen en 
om versoepelen, zichzelf en de anderen aan te vaarden.  

 
De therapiekeuze hangt af van het type problematiek en de verwachtingen van de patiënt. 
 

Naast de specifieke psychologische therapieën kan in een aantal gevallen een 
ondersteuningstherapie volstaan. Men spreekt van ondersteuningspsychotherapie wanneer de 
hulp door specialisten verstrekt wordt. Dit type therapie strekt tot een verbetering van de 
aanpassingsmechanismen van de patiënt.  
 
De hulp en ondersteuning kan ook door andere professionelen worden verleend, zoals 
maatschappelijke werkers of gewoon de omgeving of patiëntenverenigingen:  
 
De zelfhulpgroepen13 kunnen voor bepaalde patiënten een geweldige hulp zijn. 
 

2.2.2.1.3 Specifieke aspecten in de zorg voor kinderen en jongeren 
 
Algemeen gezien is de therapeutische aanpak per primam van relationele aard. Die moet 
systematisch de ouders bij de opvang betrekken, ongeacht de vorm die associatie in functie van 
de bijzondere situaties kan aannemen.  
De eerste fase is van psycho-educatieve aard om de stand van zaken op te maken inzake de 
symptomatologie en het functioneren van het kind in de familie en erbuiten, om onaangepaste 
attitudes te vermijden en de antwoorden van de ouders op de evolutie van het kind aan te 
passen. De bedoeling is de ouders te helpen de nodige afstand te bewaren t.o.v. het functioneren 
van hun kind door er een betekenis aan te geven en hun ouderlijke vaardigheden te versterken. 

                                                                                                                                                          
De therapeut zal de familie helpen inzicht te krijgen in haar werking en de “beschermende” rol 
van het groepssymptoom. Het lijkt met name interessant bij kinderen en jongeren. Het werk kan 
gebeuren in paar- of familieverband, in een groep collega’s enz … 
 
Duur: Geen limiet 
 
12  (Synoniemen: Cliëntgerichte psychotherapie, gestalttherapie, existentiële psychotherapie, 
interpersoonlijke psychotherapie, experiëntiële psychotherapie, actiemethodes gericht op 
ervaring, essentieel een psychodrama) 
 
Principe: ze is gericht op het algemene functioneren van de persoon (in tegenstelling tot de 
symptoomgerichte aanpak) en de mogelijkheden van positieve groei. Ze werken in het hier en nu. 
De nadruk wordt gelegd op de kwaliteit van de therapeutische relatie: empathie, een krachtige 
aanwezigheid van de therapeut, een relatie op gelijke basis schept een context van veiligheid 
waar de patiënt met zijn gebruikelijk functioneren geconfronteerd kan worden en andere 
oplossingen kan uitproberen. 
Kan individueel of in groep gebeuren. 
 
Duur: geen limiet 
 
13 Dit zijn groepen van mensen met dezelfde moeilijkheden of die aan een gelijkaardige 
pathologie lijden. De leden van de groep geven elkaar steun, aanmoediging en raad, in het 
bijzonder aanbevelingen inzake beter gezondheidsgedrag. Zijn ervaringen kunnen meedelen, 
zien welke oplossingen anderen gevonden hebben, uit zijn isolement, schaamte treden, zich niet 
meer gestigmatiseerd voelen, kunnen een echte opluchting betekenen.  
 
Vb. : groepen voor mensen die aan OCS, sociale fobie lijden, de vereniging Similes voor mensen 
met iemand uit hun omgeving met een geestelijke pathologie… 
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Bij een kind in de voorschoolleeftijd werkt men het beste aan de interacties ouders-kinderen met 
het doel de kwaliteit van de hechting ouder-kind te verbeteren, door het veiligheidsgevoelen bij 
deze laatste te versterken. Bij kinderen op schoolleeftijd en pubers kan de behandeling een 
beroep doen op psychotherapieën van het psychodynamische, familiale of cognitieve (CGT) 
gedragstype. De CGT’s  kunnen nuttig zijn voor kinderen van meer dan 10 jaar omdat daarvoor 
een zekere cognitieve maturiteit nodig is. Die variëren in functie van de aard van de angststoornis 
en de leeftijd van het kind. Voor fobieën bv. worden er vrij klassiek desensibilisatietechnieken 
aanbevolen. Maar net zoals voor volwassenen bestaan er ook technieken van zelfbevestiging, 
relaxatie en cognitieve technieken voor stressbeheer. Van andere technieken zoals therapieën uit 
de analytische praktijk om onbewuste conflicten onder woorden te brengen, worden tekening en 
spel regelmatig aanbevolen, vooral bij jongere kinderen. 
 

2.2.2.2 De medicamenteuze behandeling 
 

2.2.2.2.1 Wanneer te behandelen? 
 
Het is alom bekend dat bij lichte vormen van depressie het voordeel van een behandeling met 
antidepressiva t.o.v. een placebo moeilijk kan worden aangetoond (Khan et al., 2005). Voor de 
behandeling van angststoornissen geldt dezelfde conclusie. Gerandomiseerde gecontroleerde 
studies wijzen op een hoge respons voor de placebo (Huppert et al., 2004) waarbij aangetoond 
wordt dat niet-specifieke effecten een belangrijke rol kunnen spelen bij de verbetering van de 
toestand van patiënten.  
 
De noodzaak van een psychofarmacologische behandeling wordt bepaald door :  

- de ernst en het voortduren van de symptomen,  
- de aanwezigheid van een comorbide geestesstoornis,  
- de graad van het sociale functioneren  
- de eventuele voorgeschiedenis betreffende een goede reactie op de 

psychofarmacologische behandeling.  
 
Veel patiënten zijn bang voor een medicamenteuze behandeling omwille van de 
sedatieproblemen of de ontwikkeling van een lichamelijke of psychologische afhankelijkheid. Hun 
arts moet met hen praten over de verschillende voordelen en risico’s alvorens met zo’n 
behandeling te beginnen. De reactie is niet onmiddellijk, er bestaat een voorbijgaand risico van 
initiële verslechtering van de symptomen. De voortzetting van de behandeling op lange termijn is 
vaak nodig om de reactie op de behandeling in stand te houden en het risico van terugval tot een 
minimum te beperken. Vervolgens dient men de patiënt gerust te stellen door te zeggen dat 
antidepressiva geen afhankelijkheid meebrengen.  
 
Hoewel er tussen de behandelingen van de verschillende angststoornissen veel overeenkomsten 
bestaan, zijn er ook verschillen. De selectie van een geneesmiddel van een bijzondere klasse 
moet met vroegere pogingen rekening houden. De afwezigheid van een erkende indicatie voor 
een geneesmiddel in het bijzonder betekent niet noodzakelijk dat men dat absoluut uit het 
therapeutische arsenaal moet weren. Dat één molecule van een klasse zijn werkzaamheid heeft 
bewezen, hoeft daarom nog niet noodzakelijk te betekenen dat alle moleculen van die klasse bij 
het behandelen van een bijzondere angststoornis werkzaam zijn. De aanwezigheid van een 
comorbide depressie moet de keuze van een behandeling zeker leiden ten gunste van een 
antidepressivum in plaats van een benzodiazepine. 
 
Voor kinderen en jongeren wordt een medicamenteuze behandeling afgeraden, wegens de 
impact van psychofarmaca op hersenen die nog in ontwikkeling zijn.  
Zo'n behandeling kan toch worden overwogen, wanneer de symptomatische uitingen luidruchtig, 
zeer invaliderend en specifiek zijn (paniekaanvallen, obsessies, dwanghandelingen …). Dit lijkt 
vaak noodzakelijk in geval van comorbiditeit met een stemmingsstoornis. De kosten en baten 
moeten altijd tegenover elkaar worden afgewogen.  
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Buiten de compulsieve obsessionele stoornis bestaan er maar weinig gecontroleerde gegevens 
over de medicamenteuze behandeling van angststoornissen bij kinderen en pubers. De 
gepubliceerde proeven vertonen methodologische problemen14. 
 

2.2.2.2.2 De verschillende therapeutische mogelijkheden 
 
De selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI) hebben een erkende anxiolytische 
werkzaamheid en worden over het algemeen goed verdragen. Daarom vormen ze de eerste 
keuze bij de medicamenteuze aanpak van een behandeling van angststoornissen. 
Zijn de SSRI’s voortreffelijke behandelingen geworden, en dat niet alleen bij de behandeling van 
depressie maar ook bij die van de vijf angststoornissen. 
 
De SSRI’s kunnen bij het begin van de behandeling echter tot grotere zenuwachtigheid, 
slapeloosheid en misselijkheid alsmede seksueel disfunctioneren leiden. Bij plots stoppen 
kunnen ze een discontinuatiesyndroom veroorzaken met als kenmerk slapeloosheid, duizeligheid 
en griepsymptomen. De geneesmiddelen zijn bovendien pas werkzaam na 2 tot 3 weken 
behandeling, waardoor er een groter risico op stopzetting is. 
In geval van toediening van grote dosissen SSRI of van medicamenteuze interacties met andere 
voorgeschreven behandelingen, kunnen ze daarentegen vaak een serotoninergisch syndroom15 
teweegbrengen.  
 
De SSRI zijn de best verdragen geneesmiddelen en waarvan de efficiëntie ook het meest 
vaststaat. De efficiëntie moet tussen de 8e en 12e behandelingsweek beoordeeld worden. Pine 
(2002) beveelt aan voor kinderen wiens symptomatologische angsttoestand met een SSRI-
behandeling merkelijk verbeterd is, om die medicatie het beste gedurende een jaar voort te 
zetten. Stopzetting moet in een gunstig klimaat geschieden, d.w.z. in een weinig stressvolle 
periode, zoals bv. de schoolvakanties. In geval van hoge voorgeschreven doses zoals voor de 
OCS, denkt hij aan een geleidelijke vermindering over een periode van 2 maand. 
 
De selectieve serotonine- en noradrenaline heropnameremmer (SNRI’s) venlafaxine wordt 
eveneens met discontinuatiesymptomen geassocieerd wanneer er plots mee gestopt wordt.  
 
Mirtazapine is een ander antidepressivum dat bij een angststoornis kan worden gebruikt voor 
zijn kalmerende eigenschappen. Dit antidepressivum heeft het voordeel dat het geen invloed 
heeft op het seksleven. 
 

                                                
14

 kleinschalige steekproeven, het niet elimineren van responder placebo’s, ongelijksoortigheid van 
klinische steekproeven, weinig specifieke beoordelingsintrumenten, dosissen die van proef tot proef 
variëren, behandelingsduur vaak korter dan 6 weken, zeer weinig studies op middellange en lange termijn, 
enz. 
15 Dat kenmerkt zich door de aanwezigheid van symptomen van psychiatrische (verwardheid, 
desorientatie/desoriëntering, dysforie, hypomanie), neurologische (bevingen, incoördinatie, 
dysarthrie, myoclonus, hyperreflexie, epileptische aanvallen, ataxie), gastro-intestinale (krampen 
in het abdomen, braken, diarree), cardiovasculaire (tachycardie, hypotensie, cardiovasculaire 
collaps) of andere aard (hyperthermie, hoofdpijn of …overlijden). Dit syndroom wordt meestal 
veroorzaakt door de gezamenlijke toediening van een IMAO en een SSRI, een tricyclisch 
antidepressivum, pethidine, tryptofaan of dextrometorfaan. Het kan ook optreden bij gezamenlijke 
toediening van een SSRI en tryptofaan, lithium of dextrometorfaan. Gevallen van 
serotoninergische syndromen bij de behandeling in monotherapie met clomipramine, fluvoxamine 
of sertraline zijn in de literatuur beschreven. De behandeling bestaat in het stopzetten van de 
medicatie in kwestie. Over het algemeen stelt men een afname vast van de symptomen binnen 
de 24 uur. In bepaalde gevallen is het soms nodig om gebruik te maken van niet-selectieve 
antagonisten van serotonine zoals cyproheptadine of methysergide. 
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De tricyclische antidepressiva hebben bij verschillende angststoornissen hun werkzaamheid 
bewezen maar ze worden met meer nevenwerkingen dan de SSRI’s en venlafaxine 
geassocieerd. Daarom mogen de tricyclische antidepressiva enkel na een afwezigheid van 
reactie of zwakke tolerantie van de SSRI of SNRI worden gebruikt. De tricyclische antidepressiva 
moeten bij patiënten met een zelfmoordrisico vermeden worden wegens hun cardiale  toxiciteit in 
geval van overdosis. Abrupt stoppen met tricyclische antidepressiva kan eventueel tot een 
discontinuatiesyndroom leiden. Ook de vele medicamenteuze interacties en hun nevenwerkingen 
kunnen het gebruik bij patiënten met gelijktijdige medicaties, in het bijzonder bij oudere patiënten, 
beperken.  
 
Er bestaan meerdere gecontroleerde proefnemingen over de doeltreffendheid van tricyclische 
antidepressiva bij angststoornissen bij kinderen en pubers, met name bij OCS.  Jammer genoeg 
zijn die geneesmiddelen door teveel nevenwerkingen en een constant toezicht op de 
bloedwaarden en de mogelijke toxische effecten maar weinig handelbaar en zijn ze uitsluitend 
voorbehouden voor gevallen die ongevoelig zijn voor SSRI en de ermee geassocieerde 
therapieën. 
De aanvangsdosis is 1 mg/kg/d tot 3 mg/kg/d bereikt wordt. De maximale dagelijkse dosis 
bedraagt 5mg/kg/d, verdeeld over 2 tot 3 innames (snellere stofwisseling dan bij volwassenen 
met een snellere variatie van de plasmagehaltes). 
 
De onomkeerbare monoamine-oxydaseremmer  (IMAO) fenelzine heeft zijn werkzaamheid bij 
paniekstoornis en sociale fobie bewezen maar de nevenwerkingen en de noodzaak om een dieet 
te volgen beperken het gebruik ervan. Het moet beperkt worden tot patiënten zonder reactie of 
die voor andere medicamenteuze behandelvormen intolerant gebleken zijn (het huidige gebruik 
ervan is in België zeer miniem). Moclobemide heeft zijn werkzaamheid bij paniekstoornis en 
sociale fobie eveneens bewezen.  
 
De andere antidepressiva zoals MAO-remmers, mirtazapine, bupropion of venlafaxine maken 
geen voorwerp uit van een studieverslag voor deze indicatie. 
 
Sommige benzodiazepines hebben hun werkzaamheid bij angststoornis, gegeneraliseerde 
angst en sociale fobie aangetoond maar kunnen op lange termijn sedatie en afhankelijkheid 
veroorzaken. De discontinuatiesymptomen vertonen een piek na 2 dagen voor de moleculen met 
korte halfwaardetijd en na 4 tot 7 dagen voor de benzodiazepines met lange halfwaardetijd. 
Aangezien die benzodiazepines geen echte uitwerking hebben op de vaak comorbide 
depressiesymptomen wordt er dikwijls aan antidepressiva de voorkeur gegeven. De 
benzodiazepines moeten voorbehouden worden voor de behandeling van patiënten die op 
minstens twee andere behandelvormen niet gereageerd hebben.  
 
Het wordt afgeraden om benzodiazepines voor te schrijven bij de indicatie van angststoornissen 
bij kinderen en jongeren, aangezien er te weinig studies bestaan om hun doelmatigheid te 
argumenteren. De met deze geneesmiddelen gepaard gaande risico’s, in het bijzonder tolerantie 
en afhankelijkheid, en de daaraan verbonden stoornissen (leer-, geheugen-, 
concentratiestoornissen ...) lijken te hoog tegenover de voordelen die ze bij deze indicatie zouden 
kunnen bieden. De resultaten van de open studies spreken die van gecontroleerde 
proefnemingen (paradoxale reactie van agitatie) tegen. 
 
De antipsychotica hebben voor die indicatie wegens de geringe klinische evidentie  en de 
mogelijke nevenwerkingen zeker een beperkte rol. Atypische neuroleptica hebben echter weinig 
bijwerkingen en kunnen in kleine dosissen en voor een korte periode waardevol zijn bij 
angstgevoelens die de hele denkwereld overheersen (bv: amisulpride 25 tot 50 mg  2-3x/d of 
aripiprazole 5 mg).  
 
Door hun neveneffecten, in het bijzonder van cognitieve aard, zijn neuroleptica bij kinderen en 
jongeren af te raden.  
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De anticonvulsiva die geen benzodiazepines zijn, hebben hun werkzaamheid bij bepaalde 
angststoornissen (gegeneraliseerde angst en sociale fobie) bewezen. Aangezien er maar weinig 
gerandomiseerde gecontroleerde studies bestaan, blijven ze zeker geïndiceerd bij patiënten 
zonder reactie of die voor de eerstelijnsmoleculen intolerant zijn gebleken. 
 
De bètablokkers worden soms voorgeschreven maar wel vaak als begeleidend geneesmiddel bij 
andere behandelingen. Er bestaat evenmin literatuur betreffende een gestandaardiseerde 
beoordeling voor deze indicatie. Bètablokkers kunnen interessant zijn indien ze in specifieke 
stressvolle situaties worden gebruikt (bijvoorbeeld voor een mondeling examen, een selectietest, 
een beangstigend medisch onderzoek), omdat ze geen invloed op de cognitieve vaardigheden 
hebben. 
 
Er bestaan maar zeer weinig gegevens over het effect van antihistaminica die nochtans al 
sedert de jaren 1960 worden voorgeschreven. 
 
Fytogeneesmiddelen (met name passiebloem, valeriaan) kunnen ook een alternatief zijn in 
eerste lijn, door een lager risico op ongewenste effecten of verslaving dan geneesmiddelen, zoals 
benzodiazepines of antidepressiva (SSRI, SNRI of tricycliden). Meerdere geneesmiddelen op 
basis van valeriaan zijn in België geregistreerd. De auteurs van twee Cochrane reviews 
(Miyasaka, 2006; Miyasaka, 2007) over fytotherapie bij angststoornissen besluiten dat 
passiebloem en valeriaan onvoldoende onderzocht zijn om de plaats ervan te bepalen bij de 
behandeling van angststoornissen. 
Men mag ze ook niet verwarren met de talrijke voedingssupplementen waarvan de concentraties 
zeer afwisselend zijn en waaraan natuurlijk geen waarschuwingsbijsluiters, geen informatie over 
hun interferentie met andere geneesmiddelen worden toegevoegd.  
 
Voor oudere patiënten, moeten dezelfde indicaties als voor de volwassen patiënten jonger dan 
65 jaar worden gevolgd maar rekening houdend met de mogelijkheid van medicamenteuze 
interacties, fysische comorbiditeit, de nood aan zwakkere dosissen wegens een beperkt 
metabolisme of een verhoogde gevoeligheid voor de nevenwerkingen (opgelet met SSRI). Het 
advies van de apotheker bijvoorbeeld kan in dit geval nuttig zijn. 

 
De psychofarmacologische behandeling moet bij zwangere of borstvoedende vrouwen zo 
mogelijk vermeden worden en een psychologische aanpak geniet de voorkeur.  
Als een medicamenteuze behandeling nodig is, moet er een kosten-batenanalyse worden 
gemaakt. Eventueel moeten er SSRI's (buiten paroxetine in het 1e trimester) en amitryptiline als 
eerstelijnsbehandeling worden overwogen, omdat we met deze moleculen een langere ervaring 
hebben (website Cybele KUL en Lecrat.org). Venlafaxine is verboden in het derde trimester en 
tijdens de borstvoeding. 
Bij borstvoeding onder de SSRI ’s de voorkeur geven aan paroxetine en sertraline aangezien hun 
secretie in de melk laag is (dit is niet het geval voor citalopram en fluoxetine) en de sederende 
medicaties (mianserin, mirtazapine, trazodon) vermijden. Het advies van een gynaecoloog is 
altijd nodig.   
 
 

Kinderen en jongeren: 
- de psychofarmacologische behandeling beperken tot kinderen en jongeren die op de 

psychologische behandeling niet gereageerd hebben en bij wie de mogelijke 
voordelen van de behandeling de mogelijke gevaren in de schaduw stellen  

- SSRI’s zijn zeker de eerstekeusmedicatie, omdat fluoxetine de meest werkzame 
molecule is (WONCA Granada 2008)  

- benzodiazepines en tricyclische antidepressiva omwille van hun nevenwerkingen 
vermijden 
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- met lage dosissen beginnen en de posologie aan de leeftijd en de grootte van de 
patiënt aanpassen 

- het advies van een specialist zoals een pedopsychiater inwinnen 

 
 

2.2.2.3 Verwikkelingen en opvolging 
 
Het percentage psychiatrische patiënten met een significante somatische aandoening ongeveer 
76% bedraagt (Dan et al, 1991), waarvan 83% medische opvolging verdienen en 7% zich in een 
ernstige toestand bevinden16. 
 
Op somatisch vlak moet de huisarts bijzonder waakzaam zijn voor het verschijnen van de 
volgende verwikkelingen: 
 

- Cardiovasculaire stoornissen 
 
Stress en angst verhogen zowel de vasculaire druk als de cholesterolsecretie. Voorts gaan ze 
vaak met tachycardie gepaard. Een regelmatige opvolging van de cardiovasculaire parameters 
(auscultatie, nemen van de bloeddruk) en de biologische parameters (CPK, cholesterol) is dus bij 
een angstige patiënt onontbeerlijk en vereist een gepaste aanpak. 
  

- Spijsverteringsstoornissen 
 
Pyrosis en hyperactivatie van het maagdarmkanaal zijn niet zeldzaam bij angstige patiënten, 
evolutie naar een maagzweer of een ulcerohemorragische rectocolitis is niet uitzonderlijk. De 
simultane behandeling van stress en maagdarmstoornissen impliceert een gezamenlijke aanpak 
door geestelijke gezondheidswerker en huisarts. 
 

                                                
16 Er moet vermeld worden dat de terzake weinig talrijke epidemiologische studies onderling 
moeilijk te vergelijken zijn. De inclusiecriteria van de lichamelijke ziekten veranderen immers 
sterk van studie tot studie; sommige studies stellen belang in de ‘primary care’; andere hebben 
betrekking op psychiatrische patiënten in het algemeen; er gaan echter maar weinig studies over 
de in een ziekenhuis opgenomen patiënten; voorts dateren bepaalde (de belangrijkste) al van 
ongeveer twintig jaar terug. 
De meest significante studie is (wel) die van Hall et al (1981). Deze laatste hebben, in een 
prospectieve studie met 100 pas in een ziekenhuis opgenomen patiënten, bij 90% lichamelijke 
abnormaliteiten vastgesteld, bij 80% was een somatische behandeling nodig en bij 46% was de 
ziekte niet op voorhand bekend. Kisely & Goldberg (1996-U.K.) vonden vergelijkbare cijfers bij 
een in ‘primary care’ gevolgde populatie. Koranyi et al (1992) van Canada maken gewag van 
50,1% psychiatrische patiënten met significante lichamelijke ziekten. De studies gebaseerd op as 
3 van DSM (Maricle et al., 1987; Salloum et al., 1994), schijven voren respectievelijk 60% en 
46,7%. Ze wijzen er echter op dat as 3 de aangetoonde medische aandoeningen maar zwakjes 
weergeeft. 
 
Esquirol heeft al in de 19e eeuw gewezen op een hoger natuurlijk sterftecijfer bij psychiatrische 
populaties, in het bijzonder bij jonge mensen. De in de literatuur gepubliceerde risico-indexen zijn 
vergelijkbaar met die welke in België in de MPG (minimale psychiatrische gegevens) vastgesteld 
werden. 
 

Geen enkele hypothese over de mortaliteitsoorzaken kon werkelijk worden uitgetest. Het 
doorgeven van de medische informatie aan psychiatrische patiënten is moeilijk. De anamnese 
van vele patiënten is weinig betrouwbaar, de gewoonlijk gebruikte tekenen om de omgeving te 
alarmeren zijn onbruikbaar en de somatische onderzoeken zorgen voor verwarring.  
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- Endocriene en metabole stoornissen 
 
Deze stoornissen worden door verschillende mechanismen veroorzaakt (zie grafiek in de bijlage): 

 Stress of chronische angst is, vooral door de blijvende spierspanningen, een enorme 
energievreter.  

 De toename van de cortisolemie  (stresshormoon) heeft een onmiddellijk effect op de 
lipolyse, de lipogenese en de glycogenese, die de cholesterolemie doen toenemen. De 
toename van de cholesterolemie leidt tot secretie van androsteron en verlaging van de 
DHEA (anti-verouderingshormoon).  

 Daarnaast activeert chronische stress de Krebscyclus die ervoor zorgt dat de 
voedingssuikers in door het organisme bruikbare suikers worden omgezet. Deze 
superactivatie kan tot thyroideuze of parathyroïdale stoornissen leiden (calcium is het 
hoofdnutriënt voor spieractiviteit).  

 
- Nekpijn, tandenknarsen en spanningshoofdpijn 

 
Aanhoudende spierspanningen veroorzaken vaak nek- en zelfs rug- en spanningshoofdpijn. Via 
de anamnese kan men vermoeden dat de patiënt zich nooit ontspant door hem bv. te vragen of 
hij last heeft van nachtelijk tandenknarsen. De test op latente tetanie (die de fysiologische impact 
van stress op spierspanningen meet) kan het fysiologische aspect van dit tekort aan 
spierontspanning in kaart brengen. De hoofdbehandeling bestaat uit relaxatie-oefeningen en 
massages.  

Op psychisch vlak kunnen de volgende complicaties optreden:  
 

- Depressie 
 
Als de depressies regelmatig vergezeld gaan van angst, kunnen herhaalde angstepisoden, burn-
out of chronische stress de patiënt in een ernstig depressief syndroom doen verzinken. De 
stemmingsstoornissen komen dan meer via prikkelbaarheid dan via droefheid tot uiting, met 
verlies aan plezier (niet noodzakelijk aan belangstelling) voor activiteiten die de patiënt normaal 
wel genoegen verschaffen. 
 

- Psychosen 
 
Voortdurende angst na psychische terreur brengt bepaalde personen met zwak karakter sneller 
in een psychose van paranoïde aard. Psychische terreur voldoet weliswaar aan alle criteria van 
een experimentele psychose. Die psychosen zijn soms voorbijgaand of, integendeel, teken van 
een begin van/beginnende schizofrenie.  
 

- Het  « victimisatie» syndroom  
 
Men spreekt van victimisatiesyndroom wanneer iemand die een trauma (agressie, pesterijen, 
ernstige ziekten, levensgebeurtenissen,…) heeft doorgemaakt, ervoor opteert om van zijn 
slachtofferschap een existentieel statuut te maken ten nadele van de psychologische 
rouwverwerking van de onrechtvaardigheid van het trauma. Bij een dergelijk proces gebruiken de 
mensen de artsen soms om aan getuigschriften, werkonbekwaamheden of geneeskundige 
attesten te geraken om (aldus) hun slachtofferstatuut in juridische procedures naar voren te 
schuiven.  
Voorts kunnen juridische procedures averechtse effecten hebben: wanneer het met het 
slachtoffer beter gaat, kan zijn klacht minder impact krijgen of zelfs niet erkend worden. Sommige 
van die patiënten vragen artsen derhalve herhaaldelijk om dit statuut te onderbouwen en dat ten 
nadele van hun eigenlijk verzorgende rol.  Hieruit volgt dat de verzorging vaak moeilijk zal zijn. 
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- Toegenomen alcoholgebruik en dito verslaving 
 
Sommige angstige of gestresseerde patiënten hebben de neiging hun heil in alcohol te zoeken.  
 

- Verslaving aan benzodiazepines 
 
Pro memorie, tijdens langdurige periodes ingenomen benzodiazepines brengen verslaving mee 
waar men nog moeilijk van ontwent. Hun inname zij het punctueel of over korte periodes blijft 
nochtans zeer aangepast aan voorbijgaande angstige syndromen en hun gebruik in die context 
mag dus niet verketterd worden. Als de inname ervan, naast kinesitherapie en psychotherapie, 
van langere duur moet zijn, zal men daarentegen aan SSRI’s  de voorkeur geven (cfr. 
« Hulpmiddelenboek voor huisartsen : Angst, Stress, Slaapstoornissen – Federale Campagne 
voor het rationeel gebruik van benzodiazepines » 2005 FOD Volksgezondheid). 
 
Patiënten die al een verslaving voor deze geneesmiddelen ontwikkeld hebben of die willen 
afstappen van een bovenmatig verbruik, grijpen vaak terug naar zogenaamde "motivationele" 
strategieën. Het hoofddoel is de patiënt zover te krijgen dat hij zich bewust wordt van de 
problematiek, de mogelijkheden tot verandering en de in te zetten middelen om die 
veranderingen te bewerkstelligen. Hierbij wordt op meerdere principes gesteund: empathie, het 
voor en het tegen afwegen, confrontatie of bedreiging vermijden, het gevoel van 
persoonlijke efficiëntie en de keuzevrijheid versterken. Zie de bijlage voor meer informatie. 
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Deel 2: Technische fiches per angststoornis 

 
2.2.3 Klinische angststoornissen 

 
2.2.3.1 Paniekstoornis 

 
2.2.3.1.1 Karakteristieken 

 
Paniek wordt gedefinieerd als een intense angst met een abrupt begin. Men spreekt van een 
paniekaanval indien er een plots begin is, met het bereiken van een piek na een tiental minuten 
en het samengaan van een aantal fysiologische symptomen (hartkloppingen, zweten, thoracale 
pijn, gevoel van benauwdheid). De aanwezigheid van een paniekaanval wijst niet noodzakelijk op 
een paniekstoornis. Patiënt kan in syncope gaan. Paniek aanvallen komen ook voor bij specifieke 
fobie, sociale fobie, posttraumatische stressstoornis en psychotische stoornissen. Een 
paniekaanval kan gepaard gaan met een gevoel van depersonalisatie. 
 
Men spreekt van een paniekstoornis indien de aanvallen onvoorspelbaar zijn en niet gebonden 
aan een bepaalde situatie. 
Er is een belangrijke weerslag op het psychosociaal functioneren. Wanneer patiënten in die mate 
angstgevoelens ontwikkelen dat ze zullen vermijden om zich in bepaalde situaties te begeven 
waaruit ze niet kunnen ontsnappen of indien ze geen hulp kunnen krijgen bij het opkomen van 
een paniekaanval, spreekt men van paniekstoornis met agorafobie. Er bestaan ook vormen van 
agorafobie zonder voorgeschiedenis van een paniekaanval.  
De diagnose van paniekstoornis is  zelden vóór de puberteit (zoals agorafobie) en nog maar 
weinig bij het prepuberale kind bestudeerd.  
 
Differentiaal diagnostisch is het belangrijk om een paniekstoornis te onderscheiden van sociale 
fobie, hypochondrie en depressie. Bij sociale fobie heeft de angst uitsluitend betrekking op de 
afkeuring van anderen. Bij hypochondrie is er een constante angst aanwezig dat bepaalde 
lichamelijke sensaties te wijten zijn aan een ongeneeslijke ziekte. Indien de lichamelijke 
symptomen van cardio-respiratoire aard zijn, kunnen ze verward worden met de fysiologische 
symptomen die aanwezig zijn bij een paniekstoornis. Bij depressie is de differentiële diagnose 
moeilijker, vaak komen tijdens het verloop van een depressieve episode paniekaanvallen voor. 
Indien zowel de diagnostische criteria aanwezig zijn voor een paniekstoornis alsook voor een 
depressieve stoornis, is een dubbele diagnose noodzakelijk. 
 
Andere psychiatrische ziektes die moeten uitgesloten worden zijn specifieke fobie, obsessieve- 
compulsieve stoornis, posttraumatische stressstoornis en separatieangst. Ook een organische 
differentiaaldiagnose is belangrijk (zie punt 2.2.6 organische stoornissen ) 
 
Voor een accurate differentiaaldiagnostiek en het uitsluiten van eventuele co-morbide 
aandoeningen kan een psychiatrisch advies noodzakelijk zijn.  
 
Epidemiologische studies vermelden een prevalentie tijdens het leven van 1.5 tot 3 percent voor 
paniekstoornis en 3 tot 4 percent voor paniekaanvallen. Paniekstoornis is twee tot drie maal 
frequenter bij vrouwen dan bij mannen.  
 

2.2.3.1.2 Therapeutische aanpak 
 
Allereerst is een juiste diagnose belangrijk. Comorbiditeit moet nagegaan worden. De clinicus 
moet alert zijn voor een verhoogd zelfmoordrisico. Eventuele uitlokkende factoren moeten 
nagegaan worden (cafeïne, alcohol, slaaptekort, nicotine of andere substanties). 
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Het is belangrijk om het vermijdingsgedrag van de patiënt te doorbreken. Hierbij zijn cognitieve 
gedragstherapieën (blootstellingstherapie) doeltreffend (BCFI, 2008). Er is geen indicatie dat de 
werkzaamheid toeneemt als de psychotherapie met een geneesmiddel wordt gecombineerd.  
 
Een farmacotherapie (SSRI) kan ook doeltreffend zijn: 
 

1. Selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s) 
 

Een reeks studies met SSRI’s zoals paroxetine (40-60 mg/dag) (Ballenger, 1998), sertraline (50-
200 mg/dag) (Pollack, 1998), fluoxetine (20-60 mg/dag) (Michelson, 1998), fluvoxamine (150-300 
mg/dag) (Black, 1993), citalopram (20-40 mg/dag) (Lepola, 1998) en escitalopram (10-20 
mg/dag) alsmede verschillende meta-analyses doen vermoeden dat de SSRI’s bij paniekstoornis 
werkzamer zijn dan de tricyclische antidepressiva of alprazolam. Vele van die gecontroleerde 
studies zijn kortetermijnstudies, maar recente langetermijnstudies pleiten voor langdurige 
behandelingen. De meeste clinici behandelen hun patiënten overigens gedurende perioden van 
minstens een tot twee jaar. 
 
Bij al die medicaties van het SSRI-type moet men een paniekstoornis met zwakke dosissen (2.5 
tot 5 mg fluoxetine, 5 tot 10 mg paroxetine, bv.) beginnen te behandelen met graduele verhoging 
van de posologie teneinde de nevenwerkingen te vermijden. De patiënten ontwikkelen vaak 
angst, bevingen en slapeloosheid als de behandeling met hoge dosissen begint (gebruikelijke 
dosissen voor de behandeling van depressie) en ze stoppen wegens die effecten bijgevolg met 
de behandeling. 
 
De SSRI’s zijn de behandeling bij uitstek van de paniekstoornis geworden. Ze zijn minstens even 
werkzaam als de andere beschikbare farmacologische behandelingen, worden beter verdragen 
en veroorzaken geen afhankelijkheid. 
 
Het merendeel van de patiënten met een paniekstoornis met voldoende ernstige symptomen 
voor het noodzaken van een behandeling, wordt over het algemeen gedurende 12 tot 24 
maanden behandeld alvorens men kan gaan denken aan een vermindering en het stopzetten van 
de lopende behandeling zodat men kan beoordelen of de behandeling nog nodig is. Voor de 
langetermijnbehandeling zijn de SSRI’s zeker en vast een eerste keuze. Hun belangrijkste 
nevenwerking is echter een seksueel disfunctioneren. Het gaat vaak om een vertraagd orgasme 
bij zowel man als vrouw alsmede een verminderde libido en zelfs een disfunctioneren van het 
erectievermogen bij de man.  
 

2. Benzodiazepines 
 
Alprazolam was de eerste benzodiazepine die haar werkzaamheid bij de kortetermijn-
behandeling van de paniekstoornis met of zonder agorafobie bewezen heeft (Ballenger, 1988). In 
tegenstelling tot de antidepressiebehandelingen van de paniekstoornis waarvoor minstens 3 tot 6 
weken behandeling nodig zijn eer er een therapeutisch voordeel kan worden vastgesteld, 
sorteren benzodiazepines vaak al een therapeutisch effect tijdens de eerste behandelweek. De 
gemiddelde dagdosis schommelt rond 5 mg. 
  
Een andere gebruikelijke benzodiazepine is clonazepam, werkzaam bij een dosis die ongeveer 
tweemaal lager ligt dan alprazolam (ongeveer 2,5 mg/dag). Wegens de langere halfwaardetijd 
kan clonazepam slechts tweemaal daags toegediend worden met als voordeel dat die minder 
rebound angst veroorzaakt tussen de dosissen door en minder discontinuatiesymptomen dan 
alprazolam.  
 
Benzodiazepines worden frequent in combinatie met SSRI’s gebruikt, omwille van hun snelle 
actietijd en omdat men er snel mee kan stoppen wanneer het SSRI-effect zich na enkele weken 
van toediening doet gevoelen. 
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Het langdurig gebruik van benzodiazepines wordt terecht met veel vrees geassocieerd. Er wordt 
een bepaalde tolerantie vastgesteld, de patiënten nemen er te veel van en daardoor is het 
moeilijk en zelfs onmogelijk ermee te stoppen. Het is uitzonderlijk belangrijk de mensen te 
detecteren die ertoe neigen om die stoffen te misbruiken en dus het voorschrijven van 
benzodiazepines te vermijden. Als de patiënten over het proces van geleidelijke afbouw van hun 
behandeling correct ingelicht worden, verloopt het stopzetten over het algemeen goed (Ballenger, 
1992). Wellicht wegens een toegenomen gevoeligheid moeten de patiënten met een 
angststoornis hun voorgeschreven molecule zeer geleidelijk stopzetten. Die discontinuatieperiode 
kan 2 tot 4 maand en soms wel 6 maand duren.  
De belangrijkste voordelen van benzodiazepines zijn hun grote actiesnelheid, het feit dat ze over 
het algemeen goed verdragen worden en ze de anticiperende angst verminderen. Hun 
belangrijkste nadelen zijn hun interactie met alcohol en bij sommige patiënten het opduiken van 
stoornissen van het kortetermijngeheugen. Voorts kunnen er misbruik en dervingsymptomen 
opduiken. Ze blokkeren zeker niet het verschijnen van een depressie bij die patiënten met een 
angststoornis. Twee patiënten op 3 met een angststoornis zullen op een of ander ogenblik een 
depressieve symptomatologie ontwikkelen.  
 

3. Tricyclische antidepressiva 
 
Imipramine is zeker een van de eerste antidepressiva geweest waarvoor interessante resultaten 
bij angststoornissen zijn gebleken. Recent nog is clomipramine werkzamer gebleken dan 
imipramine aan dosissen van 150 tot 200 mg/dag. De tricyclische antidepressiva worden thans bij 
deze indicatie echter nog zelden gebruikt wegens hun talrijke nevenwerkingen en hun letaal 
risico in geval van overdosis.  
 

4. Andere antidepressiva 
 
De monoamine oxydaseremmers (MAO-remmers) worden eveneens weinig gebruikt, ook al is de 
onomkeerbare MAO-remmer fenelzine vrij werkzaam en soms zelfs werkzamer dan andere 
medicaties (Sheehan, 1980). Toch hebben ze al de ongewenste nevenwerkingen van de 
tricyclische antidepressiva en vergen ze een dieet zonder tyramine met het blijvende risico van 
hypertensieaanvallen. De omkeerbare MAO-remmers zoals moclobemide hebben ook bij deze 
indicatie interessante resultaten opgeleverd.  
Onder de selectieve serotonine- en noradrenalineremmers (SNRI’s) is venlafaxine eveneens 
werkzaam gebleken.  
 

5. Andere stoffen 
 
Onder de anti-epileptica zijn sommige zoals valproïnezuur en gabapentine, doch niet 
carbamazepine, werkzaam gebleken. Buspiron, een 5-HT1A-receptoragonist, die weliswaar bij 
gegeneraliseerde angst wordt gebruikt, is bij de behandeling van de paniekstoornis niet 
werkzaam. De bètablokkers worden voor deze indicatie gebruikt, maar volgens het advies van 
een panel van internationale experts mogen ze niet als primaire behandeling aangewend worden 
(Ballenger, 2001).  

 

6. Slecht reageren op de behandeling en herval 
 
De patiënt reageert mogelijk slecht op een behandeling, omdat de diagnose niet volledig is (niet 
herkende comorbide psychiatrische omstandigheid zoals depressie, obsessieve-compulsieve 
stoornis, PTSD, sociale fobie) of de farmacologische behandeling niet aangepast is (te lage 
dosis, te korte behandeling (12 tot 16 weken zijn nodig), slechte therapietrouw) of omdat er geen 
psychotherapie werd gevolgd. 
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Wanneer de medicatie wordt stopgezet, zal een groot aantal patiënten terugvallen en symptomen 
van paniekstoornis vertonen. Onlangs nog werd dit percentage op 60 tot zelfs 90% geraamd. 
Toch doen andere studies minder hoge cijfers in een orde van 15 tot 35% vermoeden. De 
langere behandelingsduren (12 tot 24 maanden) blijken gepaard te gaan met minder hoge 
terugvalpercentages wanneer de medicatie stopgezet wordt.   
 
 

Paniekstoornis 

Diagnostiek: 
Recidiverende paniekaanval (= intense angst met een abrupt begin), met een anticiperende 
angst op herval en onvoorspelbaar. 
Met agorafobie, indien sociale situaties vermeden worden. 
Differentiële diagnose: sociale fobie, hypochondrie, depressie + andere angststoornissen en 
somatische pathologieën. 

Blootstellingstherapie om vermijdingsgedrag tegen te gaan 

Indien geopteerd wordt voor een farmacologische behandeling: 
- de SSRI’s als een eerstelijnsbehandeling beschouwen 
- alle SSRI’s, bepaalde tricyclische antidepressiva (clomipramine, imipramine), 

bepaalde benzodiazepines (alprazolam, clonazepam, venlafaxine) 
- eraan denken om in geval van onvoldoende reactie (ook al is er weinig bewijs dat er 

voor de SSRI’s een dosis/respons relatie bestaat) de dosis te verhogen  
- de patiënt verwittigen dat behandelperioden tot 12 weken kunnen nodig zijn om de 

werkzaamheid van de behandeling te beoordelen 
- benzodiazepines zo kort mogelijk gebruiken: ze zijn enkel werkzaam op korte termijn. 

De voorkeur geven aan clonazepam, wegens de langere halfwaardetijd. 
 

Langetermijn behandeling:  
- cognitieve gedragstherapie kan het gevaar van terugval beter dan een 

farmacologische behandeling beteugelen 
- bij farmacologische behandeling: de behandeling minstens 6 maanden voortzetten bij 

patiënten die een respons hadden op een acute behandeling van 12 weken 

Bij mislukte behandeling:  
- de diagnose herbekijken;  
- nagaan of de dosis niet te laag is; 
- nagaan of de behandeling met werkzame dosissen al langer dan 12 tot 16 weken 

duurt   
- denken om op een andere molecule over te stappen in plaats van de dosis bij 

afwezigheid van reactie na 12 tot 16 weken te verhogen 
- een farmacologische en psychotherapeutische aanpak combineren 
- Advies van de psychiater inwinnen 
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2.2.3.2 Obsessieve-Compulsieve stoornis 
 

2.2.3.2.1 Diagnostiek 
 
Obsessieve-compulsieve stoornis (dwangneurose) is een heterogene, chronische en 
invaliderende stoornis die behoort tot het spectrum van de angststoornissen.  
 
De prevalentie tijdens het leven varieert van 2 tot 4 %. 
Bij één derde tot de helft van de patiënten begint de aandoening tijdens de kindertijd, in de 
andere gevallen tijdens de adolescentie of de vroege volwassenheid.  
 
Men spreekt pas van een obsessieve-compulsieve stoornis, als ze wordt gekenmerkt door 
dwanggedachten en/of dwanghandelingen die ernstig en tijdrovend zijn (meer dan één uur 
per dag) en die een belangrijke weerslag hebben op het dagelijks functioneren van de 
patiënt. Een belangrijk aspect is ook dat de patiënt zelf deze gedachten en handelingen als 
excessief en overdreven ervaart. 
Dwanggedachten en handelingen komen vaak voor en zijn niet noodzakelijk pathologisch. Een 
voorbeeld is het verschillende malen controleren vooraleer men op reis vertrekt: “heb ik 
vliegtuigtickets bij? zijn de deuren op slot?” Ook zouden bepaalde rituele handelingen kunnen 
beschouwd worden als compulsies: zelfde kleren voor een examen aandoen of de wekker steeds 
op even getal zetten.  
 
Obsessies (dwanggedachten) worden gedefinieerd als recurrente en persisterende 
gedachten, impulsen of beelden die als intrusief en bizar ervaren worden. Deze gedachten 
zijn onvrijwillig, maar worden door de patiënt wel als product van de eigen persoon beleefd. Ze 
worden ervaren als zinloos of verwerpelijk. Ze gaan gepaard met angstgevoelens en vaak is er 
de vrees om gek te worden. De persoon zal proberen de obsessies te onderdrukken of 
neutraliseren met andere gedachten of handelingen. 
 
Compulsies (dwanghandelingen) zijn repetitieve gedragingen (vb handen wassen, ordenen, 
verzamelen, controleren) of mentale handelingen (vb bidden, tellen, opnoemen van 
woordenlijsten) die de patiënt uitvoert om de spanning, die gepaard gaat met dwanggedachten, 
te neutraliseren of om een bedreigende gebeurtenis te voorkomen.  
 
Soms zijn de handelingen realistisch verbonden met een af te wenden gevaar, maar worden dan 
excessief uitgevoerd. Bijvoorbeeld bij smetvrees gaat de patiënt vier uur onder de douche staan 
om zich volgens een bepaald ritueel te wassen. Soms zijn de handelingen helemaal niet in relatie 
met de bedreigende gebeurtenis of gedachte, bijvoorbeeld tot honderd tellen om te voorkomen 
dat een familielid ziek wordt. Dit gebeurt in het kader van “magisch denken”. 
 
Het verloop van een obsessieve-compulsieve stoornis is meestal chronisch en kent een golvend 
verloop. In periodes van stress kunnen de symptomen toenemen. Obsessies en compulsies 
kunnen van inhoud en aard veranderen.  
 
Vaak vindt men in de familiale antecedenten, tic disorder, aanwezigheid van neurologische 
aandoeningen en naar de leeftijd waarop eerste symptomen voorkwamen. Bij het ontstaan 
tijdens de kindertijd is er vaak comorbiditeit met tic-disorder en Gilles de la Tourette en vindt men 
vaak familiale antecedenten terug.  
Deze stoornis is bij kinderen vaak moeilijk op te sporen. 
 
De comorbiditeit met andere psychiatrische aandoeningen is groot. OCD is vaak geassocieerd 
met andere angststoornissen, depressie, impulscontrole stoornissen, eetstoornissen, autisme, tic 
stoornis en Gilles de la Tourette. 
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Anderzijds komen obsessief compulsieve symptomen vaak voor bij ontwikkelingsstoornissen en 
psychotische stoornissen, zonder dat hier sprake is van een obsessieve-compulsieve stoornis. 
 

2.2.3.2.2  Therapeutische aanpak 
 
Allereerst is een nauwkeurige anamnese belangrijk. Bij aanbreng van één symptoom komen er 
vaak andere naar boven. Er dient gevraagd te worden naar neiging tot controleren, rituele 
handelingen bij bijvoorbeeld wassen, poetsen, rangschikken van objecten en mentale rituelen, 
bijvoorbeeld tellen of het herhalen van bepaalde woordenlijsten. Er dient rekening mee gehouden 
te worden dat de patiënt zich vaak schaamt over de obsessies en/of compulsies wegens het vaak 
bizarre en toch oncontroleerbare karakter ervan. Uitleg omtrent de aandoening is hier dus zeer 
belangrijk. 
 
De behandeling bestaat uit farmacotherapie eventueel in combinatie met cognitieve 
gedragstherapie (CGT) (zie punt 2.2.2.1.2). 
 
Het tricyclische antidepressivum clomipramine lijkt het enige tricyclische antidepressivum dat 
voor deze  indicatie werkzaam is, wellicht omdat het de heropname van serotonine op een 
krachtige wijze blokkeert, wat lijkt op de SSRI’s. Maar weer eens hebben de grotere 
nevenwerkingen van clomipramine t.o.v. de SSRI’s als een behandeling per secundam geplaatst. 
  
Alle SSRI’s lijken wat de werkzaamheid betreft gelijkwaardig. De posologie kan om de 3 tot 7 
dagen in functie van de nevenwerkingen (misselijkheid) verhoogd worden. Die initiële 
behandeling met een SSRI vereist een adequate dosis (vaak hoger dan voor het behandelen van 
een depressie) en dat gedurende minstens 10 tot 12 weken. De verschillende klinische studies 
wijzen op de volgende optimale dosissen: 40 tot 60 mg voor paroxetine en fluoxetine, 150 mg 
voor fluvoxamine, sertraline en clomipramine, 40 mg voor citalopram en 20 mg voor escitalopram. 
Die posologieën kunnen, behoudens voor fluvoxamine en clomipramine (2 innamen), in één 
daginname toegediend worden.  
 
De patiënten worden vaak gedurende minstens een jaar behandeld aangezien bij vroeger 
stoppen van de medicatie de terugvalpercentages 90% kunnen bereiken (Pato, 1990). De 
meeste patiënten worden minstens gedurende een tot twee jaar behandeld alvorens een 
vermindering of stopzetting van de behandeling kan worden overwogen. Bepaalde gegevens 
wijzen er nochtans op dat de patiënten vaak met behandelingen met een lagere dosis efficiënt 
onderhouden kunnen worden (Ravizza, 1996). Ook al kunnen er bij benadering slechts 10 tot 
15% van de patiënten hopen op een symptomenremissie, toch genieten 70% van de patiënten 
van een significante vermindering van hun symptomen.  
 
 

Obsessieve- compulsieve stoornis 

Diagnostiek : 
Dwanggedachten en/of dwanghandelingen die ernstig en tijdrovend zijn (meer dan één uur 
per dag) die een belangrijke weerslag hebben op het dagelijks functioneren van de patiënt, 
en die worden door de patiënt overdreven ervaren 
Comorbiditeit : depressie, impulscontrole stoornissen, eetstoornissen, autisme, tic stoornis 
en Gilles de la Tourette en andere psychiatrische aandoeningen. 

Psychotherapeutische behandeling : Cognitieve gedragstherapie 

Farmacologische behandeling :  
- alle SSRI’s en het tricyclische antidepressivum clomipramine 
- de SSRI’s als eerstekeusbehandeling beschouwen 
- de SSRI-dosis in geval van onvoldoende reactie (ook al wordt er niet altijd een dosis-

respons relatie met SSRI’s voor deze indicatie vastgesteld) verhogen 
- de patiënt verwittigen dat behandelperioden tot 12 weken kunnen nodig zijn om de 
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werkzaamheid van de behandeling te beoordelen 

Langetermijnbehandeling: 
De behandeling gedurende minstens 1 jaar voortzetten bij de patiënten die op de 
behandeling van 12 weken gereageerd hebben 

In geval van een mislukte behandeling:  
- denken aan een verhoging van de SSRI- of clomipramineposologie in geval van 

afwezigheid van een reactie op de initiële behandeling 
- denken om op een andere molecule over te stappen 
- denken aan een gecombineerde farmacologische behandeling (SSRI + 

clomipramine) 
- het advies van de psychiater inwinnen  
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2.2.3.3  Gegeneraliseerde angststoornis (GAS) 
 

2.2.3.3.1 Diagnostiek 
 
Een gegeneraliseerde angststoornis wordt gekenmerkt door excessieve angst of ongerustheid 
die verband houdt met bepaalde activiteiten die kunnen te maken hebben met bepaalde 
gebeurtenissen (toekomst van hun kinderen of familieleden) of activiteiten (werk, school). Bij 
kinderen en jongeren, is een van de symptomen de vaak in de praktijk vastgestelde 
schoolfaalangst.  
De patiënt heeft moeite om het piekeren onder controle te houden en de klachten verstoren in 
ernstige mate het dagdagelijks functioneren. Deze angsten gaan gepaard met tenminste drie van 
volgende klachten: rusteloosheid, snelle vermoeidheid, concentratiestoornissen, prikkelbaarheid, 
spierspanning en slaapstoornissen. 
 
Vaak zijn patiënten met een GAS mensen die altijd nerveus en angstig zijn, veel tobben en 
opzien tegen allerlei kleine dagelijkse gebeurtenissen en meteen het ergste vrezen. Een eerste 
moeilijkheid bij de diagnose is de overgang tussen normaliteit en gegeneraliseerde angststoornis.  
 
De generaliseerde angststoornis (GAS) wordt gekenmerkt door een excessieve ongerustheid die 
vaak moeilijk te onderscheiden is van de zwarte gedachten en de depressieve stemming bij 
depressie. Bovendien zijn bij een depressieve episode in 90 % van de gevallen angstsymptomen 
aanwezig en bij een gegeneraliseerde angststoornis depressieve symptomen aanwezig. Andere 
co-morbide aandoeningen die moeten nagegaan worden zijn alcohol en middelenmisbruik. 
 
Differentiaal diagnostisch dienen andere angststoornissen zoals paniekstoornis, fobie, 
obsessieve-compulsieve stoornis en posttraumatische stressstoornis eerst uitgesloten te worden. 
Ook bepaalde lichamelijke aandoeningen dienen uitgesloten te worden zoals migraine, epilepsie, 
tumoren, schildklieraandoeningen.  
 
De prevalentie tijdens het leven wordt geschat op 3 tot 8 percent.  
 

2.2.3.3.2  Therapeutische aanpak 
 
Comorbiditeit is groot en dient te worden nagegaan.  
 
Cognitieve gedragstherapie en relaxatietechnieken zijn doeltreffend in de behandeling van 
angststoornissen (BCFI, 2008). De ondersteunende therapie kan ook nuttig zijn. Deze niet-
medicamenteuze behandelingen zijn even werkzaam als de medicamenteuze behandelingen 
(ANAES, 2001) en geen enkele studie toont het nut aan van het toevoegen van een 
geneesmiddel om de doeltreffendheid te verhogen.  
 
Geneesmiddelen kunnen echter ook doeltreffend zijn in de behandeling van deze pathologie :  
 

1. Benzodiazepines en SSRI 
 
Historisch gezien waren benzodiazepines bij de meeste onderzoeken en klinische experimenten 
bij de behandeling van de gegeneraliseerde angststoornis betrokken. Ze waren zeer populair 
omwille van hun ontwijfelbare werkzaamheid, hun snelle werking, weinig nevenwerkingen en hun 
betrekkelijke veiligheid in geval van overdosis in vergelijking met barbituraten. Sedertdien zijn 
vele betrokken patiënten en clinici bezorgd over het gevaar om van die stoffen afhankelijk te 
worden. Dat heeft sommige experts ertoe gebracht te suggereren dat benzodiazepines enkel 
gebruikt mogen worden voor perioden van maximum 4 weken en dat aan lage dosissen (Lader, 
1999). Andere (Argyropulos, 1999) hebben daarentegen gesuggereerd dat het gevaar voor 
afhankelijkheid en misbruik zo gering is en hun werkzaamheid zo goed dat die vrees en 
beperkingen onverantwoord zijn. Voor het ogenblik maakt men zich zorgen over een te snelle 
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afbouw van benzodiazepines na een gebruik op lange termijn en aan hoge dosissen. Onder de 
predictoren van ernstige discontinuatiesymptomen zijn er de residuele angst- en 
depressiepercentages alsmede kenmerken zoals afhankelijkheid. 
Veel clinici menen dat de angst bij een geleidelijke en aangepaste afbouw van benzodiazepines 
de terugkeer naar de basisangst is, wat bijzonder waar is bij chronische aandoeningen zoals de 
gegeneraliseerde angststoornis.  
Ondanks die controverse zijn er vaststaande problemen met benzodiazepines zoals cognitieve 
problemen, geheugenproblemen alsmede een incidentele toegenomen vijandige houding 
(Ballenger, 1995). Voorts hebben ze geen enkele profylactische waarde om de zeer frequente 
comorbiditeit bij depressie te voorkomen.  
 
Dat vormt overigens de hoofdreden waarom de benzodiazepines thans niet meer de 
eerstekeusbehandeling voor de gegeneraliseerde angststoornis vormen. De SSRI’s zijn minstens 
even werkzaam gebleken. Wegens de moeilijkheden om met een behandeling met 
benzodiazepines te stoppen en de erdoor veroorzaakte geheugenproblemen werden ze als een 
hulpbehandeling bij de gegeneraliseerde angststoornis en de andere angststoornissen 
gerangschikt. Verschillende clinici geloven dat het gebruik van clonazepam naar behoeven in 
perioden van grotere stress soms nuttig kan zijn. De grote kracht van alprazolam (belangrijke 
anxiolyse en zwakke sedatie) is soms nuttig, maar wegens de korte halfwaardetijd moet het 
gebruik ervan worden voorbehouden voor crisissituaties. 
  

2. Buspiron 
 
De partiële agonist op de 5-HT1A buspironreceptoren is bij verschillende tests werkzaam 
gebleken (Reinhold  et al., 2011) en werd in de plaats van benzodiazepines gebruikt. Net de 
afwezigheid van een negatief cognitief effect en van potentialisatie met alcohol heeft, benevens 
de afwezigheid van discontinuatiesymptomen, tot het potentiële belang van buspiron geleid. 
Ondanks zijn belang als niet-benzodiazepineagens, hebben zijn meer laattijdige werking (2 
weken), de veelvuldige tests die negatief gebleken zijn en de bij clinici en patiënten aanwezige 
mening dat die molecule minder werkzaam is dan benzodiazepines, het gebruik ervan beperkt.  
Het recente bewijs dat de SSRI’s efficiënte agentia zijn bij de gegeneraliseerde angststoornis en 
dat zonder de nevenverschijnselen van benzodiazepines, heeft het gebruik van die laatste 
agentia bij die indicatie opnieuw in vraag gesteld.  
Buspirone is in België overigens niet meer beschikbaar.  
 

3. Hydroxyzine 
 
De antagonist op de H1-hydroxyzinereceptoren is werkzaam gebleken bij gegeneraliseerde 
angststoornis en wordt in Europa stilaan meer gebruikt. De studies zijn beperkt maar doen een 
werkzaamheid vanaf de eerste week, vergelijkbaar met lorazepam, vermoeden (Ferreri & 
Hantouche, 1998). Net als benzodiazepines heeft hydroxyzine geen enkele preventieve werking 
bij de zeer frequente comorbiditeit depressie. 
 
 

4. Antidepressiva 
 
Recente studies (Baldwin et al., 2010) hebben aangetoond dat de antidepressiva na 6 tot 8 
weken toediening werkzamer zijn dan benzodiazepines bij de behandeling van gegeneraliseerde 
angststoornis, ook al is het begin van de actie van de benzodiazepines sneller. Bij imipramine is 
er een verhoogde werkzaamheid gebleken tegen de cognitieve symptomen (negatieve 
gedachten, vrees…) met de suggestie dat de somatische dimensies (cardiovasculair, slaap) beter 
op benzodiazepines als alprazolam reageerden. Imipramine is werkzamer bij de beperking van 
anticipatieve angst en de depressiesymptomen, welke hebben geleid tot de huidige 
aanbevelingen om antidepressiva boven benzodiazepines te verkiezen in geval van chronische 
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angst, moeilijkheden bij interpersonele relaties en depressie die vaak bij de gegeneraliseerde 
angststoornis aanwezig is. 
 
In een studie (Rickels et al., 1993) waarin imipramine (gemiddelde dagdosis van 143 mg) en 
trazodon (gemiddelde dagdosis van 255 mg) met diazepam (gemiddelde dagdosis van 26 mg) 
worden vergeleken, werden de hoogste reactiepercentages (73% en 69%) voor imipramine en 
trazodone t.o.v. diazepam (47%), vastgesteld.  
 
Venlafaxine was het eerste antidepressivum dat de goedkeuring van de FDA voor de 
behandeling van de gegeneraliseerde angststoornis heeft gekregen. Venlafaxine is werkzaam 
gebleken om zowel de psychische als somatische symptomen van de gegeneraliseerde 
angststoornis te behandelen. In een eerste studie over het gebruik van antidepressiva op lange 
termijn voor deze indicatie heeft venlafaxine exel 75-225 mg/dag zijn werkzaamheid over een 
periode van 28 weken behouden, met zelfs een betere werkzaamheid in de loop van de tijd.  
 
Voor de SSRI’s vinden wij eens te meer dat die antidepressiva werkzamer zijn om de psychische 
symptomen te behandelen en de benzodiazepines voor het behandelen van somatische 
symptomen. Opnieuw worden de SSRI’s beter verdragen dan de tricyclische antidepressiva wat 
hun nevenwerkingen betreft. De eerste multicentrische studie met een SSRI met vaste dosis 
heeft paroxetine (20 of 40 mg/dag) in een vergelijking betrokken. De beide doseringen waren 
zeer werkzaam maar zonder significant verschil tussen de beide doseringen qua werkzaamheid 
(Rickels et al., 2003). Een recente langetermijnstudie over 6 maanden (Pollack et al., 2001) heeft 
lagere terugvalpercentages met voortzetting van paroxetine (11%) t.o.v. de toediening van een  
placebo (40%) aangetoond.  
De klinische ervaring toont een werkzaamheid aan voor andere SSRI’s zoals citalopram, 
escitalopram, fluvoxamine, fluoxetine of sertraline. 
 
Er wordt over het algemeen aanbevolen om een antidepressiebehandeling met een zwakkere 
dosis dan bij de depressie zelf te beginnen, bv. 10 mg paroxetine of 37,5 mg venlafaxine.  
 
Als de werkzaamheid van de behandeling wordt vastgesteld en de nevenwerkingen 
aanvaardbaar zijn, wordt er aanbevolen om de behandeling minstens gedurende 6 maand voort 
te zetten om het maximumeffect te kunnen bepalen. Twee belangrijke langetermijnstudies (Kim et 
al., 2006) met paroxetine en venlafaxine over 6 maanden hebben immers aangetoond dat het 
aantal patiënten in een remissiefase tot 6 maanden is toegenomen. Dat betekent dat het aantal 
patiënten die in een remissiefase kwamen op korte termijn (8 weken) 25-40% maar op lange 
termijn  (6 maanden) 65% bedroeg. Daarom, als de patiënt gedeeltelijk reageert op korte termijn 
(8 weken), moet de behandeling met een voldoende dosis (bv. 20-40 mg paroxetine, 75-100 mg 
venlafaxine) over minstens 6 maand worden voortgezet om de maximumreactie te kunnen 
beoordelen. Teneinde de werkzaamheid en een profylaxe tegen depressie te behouden wordt er 
thans aanbevolen om de behandeling gedurende 12 tot 18 maanden aan te houden alvorens een 
vermindering of stopzetten van de behandeling te overwegen.  
 

Gegeneraliseerde angststoornis 

Diagnostiek : 
Buitensporige angst of ongerustheid die mogelijk verband houdt met bepaalde 
gebeurtenissen of activiteiten en die gepaard gaat met een lijden of een aantasting van het 
dagelijks functioneren, en met drie van de volgende klachten: rusteloosheid, snelle 
vermoeidheid, concentratiestoornissen, prikkelbaarheid, spierspanningen en 
slaapstoornissen. 

Therapeutische aanpak :  
In eerste instantie gedragspsychotherapie. Eventueel medicatie (en in alle gevallen 
ondersteunende gesprekken). 

Farmacologische behandeling :  
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- bepaalde SSRI’s (escitalopram, paroxetine, sertraline), venlafaxine, bepaalde 
benzodiazepines (alprazolam, diazepam), imipramine, buspiron, hydroxyzine 

- de SSRI’s en venlafaxine als een eerstekeusbehandeling beschouwen 
- hogere dosissen SSRI of venlafaxine kunnen met betere therapeutische reactie 

gekoppeld worden  
- de patiënt verwittigen dat behandelperioden tot 12 weken kunnen nodig zijn om de 

werkzaamheid van de behandeling te beoordelen 

Langetermijnbehandeling:  
- cognitieve gedragstherapie kan het gevaar voor terugval beter dan met de 

medicamenteuze behandeling beteugen; 
- bij patiënten die op een behandeling van 12 weken reageren, de behandeling nog 

minstens 6 maanden voortzetten. 

In geval van mislukte behandeling:  
- een overstap naar venlafaxine of imipramine in geval van afwezigheid van reactie op 

een behandeling met SSRI overwegen 
- het gebruik van benzodiazepines in geval van afwezigheid van reactie op een 

behandeling met SSRI en SNRI (venlafaxine) overwegen 
- denken aan een combinatie van een psychofarmacologische en 

psychotherapeutische behandeling 
- het advies van de psychiater inwinnen 
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2.2.3.4 Acute stress 
 

2.2.3.4.1 Diagnostiek 
 
Acute en posttraumatische stress verschijnen na een ernstige situatie waar de integriteit van de 
persoon in gevaar gebracht werd of (al was het maar in de verbeelding) had kunnen zijn. Het 
duidelijkste voorbeeld is een aanslag of een hold-up. Maar de clinici raken het er steeds meer 
over eens dat de aanslag op de morele integriteit dezelfde schade kan veroorzaken. Dat is 
bijvoorbeeld het geval bij psychisch geweld. Zo ontwikkelen niet enkel de slachtoffers van een 
trauma maar ook een getuige van een trauma, in het bijzonder een persoon die getuige is van 
een gevaar dat een naaste bedreigt, een acute stress of een PTSD. Regelmatig wordt er na een 
aanslag op de morele integriteit de ontwikkeling naar een PTSD waargenomen, zonder dat de 
fysieke integriteit in gevaar was gebracht. 
 
De acute stress heeft als kenmerk dat (DSM-IV-TR): 

1. Gedurende de traumatische gebeurtenis (of kort nadien) heeft het individu een gevoel van 
verdoving of een beperkt bewustzijn van de omgeving of een gevoel van vervreemding of 
depersonalisatie of nog een dissociatieve amnesie. 

2. Hij herbeleeft voortdurend de gebeurtenis of ervaart een ontreddering wanneer hij 
blootgesteld is aan wat de traumatische gebeurtenis weer kan oproepen. 

3. Hij vermijdt de stimuli die het trauma kunnen oproepen. 
4. Hij vertoont persisterende angstsymptomen of neurovegetatieve symptomen. 
5. De verstoring brengt een significante ontreddering of een wijziging in het functioneren 

mee. 
6. De verstoring duurt minstens 2 dagen en maximum 4 weken en duikt binnen de 4 weken 

na de gebeurtenis op. 
 

De prevalentie van acute stress in de bevolking hangt hoofdzakelijk af van de frequentie, de ernst 
en de  persistentie van ernstige situaties waarin de integriteit van de personen in gevaar kan 
worden gebracht. 

 
 

2.2.3.4.2 Therapeutische aanpak 
 
Urgentiebezoek: Urgentiebezoek of -raadpleging voor acute stress (Homejacking, carjacking, 
brand, gewapende overval, agressie, auto-ongeval, enz) 
 

1. De ernst van het trauma op medisch-heelkundig vlak beoordelen en zo nodig naar de 
spoedgevallen overbrengen. 

2. Als het slachtoffer nog altijd op de plaats van de agressie of trauma is: hem naar een 
kalme plaats brengen, hem op geruststellende manier toespreken. 

3. Vaak is hij geshockt en verwilderd, soms zelfs onrustig en drukt hij zijn verwarring op 
demonstratieve wijze uit. In ieder geval is de angst altijd aanwezig; een sedativum als 
benzodiazepine met snelle werking is hier aangewezen. 

4. De veiligheid van de patiënt garanderen. Na de interventie moet de patiënt zich op een 
plaats bevinden waar hij de waarborg heeft dat de agressor niet kan terugkomen en waar 
hij, als hij buitenkomt, niet met de plaats van het trauma geconfronteerd wordt. 

5. Nood aan een “ondersteunende” aanwezigheid. Gedurende 48 tot 72 uur is het niet 
adequaat om de patiënt alleen te laten. Hij heeft nood aan een aanwezigheid. Wie wil hij 
bij zich? De gekozen persoon erbij halen. Die aanwezigheid eventueel met een medisch 
attest dekken. De rol van die persoon uitstippelen: 

a. aanwezig zijn (er zijn), niet de psychiater willen spelen, niet overdreven veel 
medelijden tonen. Discreet blijven en niet opdringerig zijn. Kortom, voldoende 
bemoederen (niet teveel, niet te weinig) ; 
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b. een elementaire structurering van de dag (maaltijden, sleutelmomenten van het 
familieleven) behouden ; 

c. zonder aan te dringen voorstellen om aan activiteiten deel te nemen (het leven 
gaat verder) 

6. Als de plaats niet beveiligd is en/of er geen voldoende geschikte persoon om 
gedurende die 48 tot 72 uur bij het slachtoffer te blijven: crisisopname in een 
psychiatrische ziekenhuisdienst. 

7. Debriefing à la minute? Neen. Gedurende jaren werd er te allen prijze een debriefing à 
la minute van mensen met acute stress aanbevolen opdat het slachtoffer zo vlug mogelijk 
zijn emoties onder woorden brengt. Die reactieve houding blijkt het trauma te reactiveren, 
terwijl de persoon nog niet geruststeld is en het gevaar om naar een PTSD te evolueren 
wordt hierdoor groter. De anesthesie van de emoties is een acuut verdedigingsmiddel, net 
zoals een polygetraumatiseerde patiënt zijn lichamelijke pijn verdooft. In de daarop 
volgende dagen zal de emotionele gevoeligheid terugkomen en op dat ogenblik zal hulp 
om dat onder woorden te brengen nuttig zijn. Als het slachtoffer echter al meteen over de 
traumatische gebeurtenis wenst te praten, hem met de nodige discretie zijn hart laten 
luchten. 

8. Geneesmiddelenvoorschrift: Anxiolyticum ter vermijding van slapeloosheid en 
nachtmerries tot de volgende afspraak. 

9. Arbeidsongeschiktheid van enkele dagen in een eerste fase. 

 
Controlebezoek 48 tot 72 uur later 
 
Aandacht hebben voor de mogelijke evolutie naar een PTSD, zie punt 2.2.3.5 (herbeleven van 
het trauma, verzwakking van de algemene reactiviteit, teruggetrokkenheid, toename van de 
neurovegetatieve symptomen) of een acute stress. 
 

1. Als de symptomen toenemen, de patiënt snel naar een geestelijke gezondheidswerker 
doorverwijzen. In afwachting het anxiolyticum behouden. De arbeidsongeschiktheid tot de 
afspraak verlengen. Zich ervan vergewissen dat de patiënt in een beveiligde plaats blijft 
en in de nabijheid van een vertrouwenspersoon die hij regelmatig kan opzoeken. De 
persoon 5 tot 8 dagen later terugzien tot op de afspraak met de geestelijke 
gezondheidswerker. 

2. Als de symptomen niet erger worden, het anxiolyticum gedurende 5 dagen 
geleidelijkafbouwen (ontbijt en avondmaal, dan ontbijt of avondmaal, dan ½). De 
arbeidsongeschiktheid wordt naar gelang het geval met enkele extra dagen verlengd, 
maar soms is de werkomgeving een plaats van primaire steun en dan is terugkeer naar 
het werk veeleer heilzaam. Voorts met hem spreken over het nut om zich door een 
geestelijke gezondheidswerker te laten ondersteunen.  

3. In alle gevallen de patiënt inlichten over de mogelijke evolutie naar een PTSD en niet 
aarzelen om in geval van toename van de symptomen (nachtmerries, terugkerende 
angsten, persisterende neurovegetatieve tekens…) advies in te winnen. 
 

Regelmatige bezoeken gedurende minstens een kwartaal 
 
Aandachtig zijn voor het opduiken van een PTSD die tot enkele weken na het trauma kan 
optreden. Indien dit het geval is, niet aarzelen een beroep te doen op een specialist gelet op de 
zwaar invaliderende evolutie van dit syndroom. 
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Acute stress 

Diagnostiek 
 
Persoon die een traumatische gebeurtenis heeft beleefd (getuige of slachtoffer) en 
reactie van intense angst of onmacht, met 3 andere symptomen (gevoel van verdoving, 
beperkt bewustzijn van de omgeving, gevoel van vervreemding, depersonalisatie, 
dissociatieve amnesie). Hij herbeleeft de gebeurtenis, vermijdt de stimuli die het trauma 
kunnen oproepen en vertoont persisterende angstsymptomen. De verstoring brengt 
een significante ontreddering of een wijziging in het functioneren mee en duurt 
minstens 2 dagen en maximum 4 weken en duikt binnen de 4 weken na de gebeurtenis 
op. 

Aanpak: 
1) crisisopvang: de patiënt in veiligheid brengen en ondersteunen; zorgen voor een 

ondersteunende aanwezigheid (ziekenhuisopname indien nodig) – geen 
debriefing à la minute – eventueel anxiolytica voorschrijven.  

2) Na 48 - 72 u.:  
doorverwijzen naar specialist, anxiolytica en werkonbekwaamheid voortzetten - na 5 
tot 8 dagen,  
indien geen verergering: geleidelijk anxiolytica, werkonbekwaamheid afbouwen, 
inlichtingen geven over de evolutie naar een PTSD en opvolgen: 
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2.2.3.5 De posttraumatische stressstoornis (PTSD) 
 

2.2.3.5.1 Diagnostiek  
 
De posttraumatische stressstoornis wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door acute stress die 
chronisch wordt of door het weer actueel worden van een trauma van verschillende jaren vroeger 
(DSM-IV-TR) : 
 

 intens herbeleven van de traumatische gebeurtenis op repetitieve wijze (herinneringen, 
dromen, gevoel van “als ik maar”…) 

 persisterend vermijden van de met het trauma gekoppelde stimuli  

 verzwakking van de algemene reactiviteit 

 aanwezigheid van persisterende symptomen waarin een neurovegetatieve activatie tot 
uiting komt  

 de verstoring brengt een significante ontreddering of een wijziging in het functioneren mee 

 de verstoring duurt meer dan een maand na het trauma. 
 
De studies bij risicopersonen (aan een trauma blootgestelde slachtoffers) hebben een 
prevalentiepercentage van 3 tot 58% opgeleverd. Het onnauwkeurige karakter van dit percentage 
is te wijten aan het belang van de individuele en aan de omstandigheden gebonden factoren die 
met deze stoornis gekoppeld zijn. 
 
 

2.2.3.5.2 Therapeutische aanpak 
 

Preventie van PTSD 
 
Verschillende auteurs hebben trachten na te gaan of de toediening van medicatie onmiddellijk na 
een traumatische gebeurtenis een PTSD kan voorkomen. De acute toediening van propanolol 
(160 mg/dag) is beter gebleken dan een placebo bij de beperking van de posttraumatische 
symptomen en de fysiologische hyperactivatie, maar niet bij de preventie van een PTSD een 
maand later (Pitman, 2002). Een naturalistische studie (Vaiva, 2003) doet daarentegen 
vermoeden dat de toediening van propanolol (120 mg/dag) het verschijnen van PTSD twee 
maanden later voorkomt. Bij patiënten in intensieve zorg na septische shock (mediaaninterval 
van 31 maanden) en bij de patiënten na hartchirurgie (na 6 maanden) hebben de gegevens 
aangetoond dat de acute intraveneuze toediening van hydrocortisone beter blijkt dan een 
placebo om PTSD te voorkomen (Schelling, 2004). Voor het ogenblik beschikt men echter niet 
over gegevens voor de patiënten die een psychische shock ondergaan hebben. De vroegtijdige 
toediening van benzodiazepines na een traumatisme lijkt de posttraumatische symptomen 
daarentegen niet te voorkomen (Gelpin, 1996).  
 

Psychotherapeutische aanpak  
 

Gelet op de ongunstige evolutie van het syndroom, de patiënt naar een psychiater en/of een 
psychotherapeut doorverwijzen. 
 
De arbeidsongeschiktheid aanhouden tot een specialist u aflost indien de werkplek de plaats van 
het trauma is. 
 
De medische opvolging van een psychotherapie (Cognitieve-gedragstherapie (CCT) of de ’Eye 
Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)” (de wetenschappelijke grondslag van 
deze laatste is echter nog steeds controversieel) en/of van een psycho-corporele therapie 
(relaxatie, aërobische activiteit) begeleiden. (Zie punt 2.2.2.1.2 niet-medicamenteuze 
alternatieven). 
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Farmacologische aanpak 
 
Het verder voorschrijven van benzodiazepines of slaapmiddelen in geval van slaapstoornissen 
vermijden: antidepressivum met sedatieve en zelfs hypnogene werking. 
 
Een antidepressivum van het SSRI-type met anxiolytische werking voorschrijven, ook al zijn er 
geen tekenen van depressie. Bij patiënten met een PTSD werd immers vastgesteld dat er meer 
neuropeptiden CRF (corticoreleasing factor) vrijkomen (Bremmer et al., 1997). Deze hoge 
vrijgave kan een toxisch effect op de hippocampus (geheugen en stemming) hebben, maar 
SSRI’s kunnen een omkeerbare ontaarding van de neuronen met zich meebrengen (zie punt 
2.2.4.2 chronische pathologische stress). 
 
De patiënten met PTSD ten gevolge van oorlogsdaden, vergeleken bij die met een PSTD buiten 
die omstandigheden, bleken minder goed te reageren op een behandeling met fluoxetine en 
sertraline. Paroxetine lijkt een ruimer antwoord te bieden op de verschillende soorten symptomen 
en lijkt eveneens werkzaam bij patiënten met PTSD ten gevolge van oorlogsdaden, en dat zowel 
bij mannen als bij vrouwen (Marshall, 2001).   
 
De tricyclische antidepressiva zijn bij oorlogsveteranen eveneens werkzaam gebleken. 
Amitriptyline beperkt niet alleen de PTSD-symptomen maar ook de depressie en angst bij 
veteranen.  
 
De stemmingsstabilisatoren werden in deze indicatie uitgeprobeerd wegens de hypothese van 
een “kindling-like”-proces dat in de PTSD betrokken is. Lithium heeft gunstige effecten 
aangetoond. Tests met carbamazepine hebben interessante effecten tegen intrusieve 
symptomen, nachtmerries en flashbacks aangetoond. Enkele studies doen symptomatische 
verbeteringen vermoeden met valproaat en lamotrigine (tegen de vermijdingssymptomen en 
symptomen van revivescentie).  
 
Enkele interessante gegevens betreffen een toegenomen behandeling met antipsychotica zoals 
olanzapine, risperidon of quetiapine, met name bij patiënten met een posttraumatische 
psychotische symptomatologie (Krystaljh et al., 2001; Aheham & Mussey, 2006).  
 
 

De posttraumatische stressstoornis 

Diagnostic : Acute stress die chronisch wordt  
De persoon herbeleeft de traumatische gebeurtenis (als getuige of slachtoffer, met een 
reactie van intense angst of onmacht) en vermijdt aanhoudend de aan het trauma 
gekoppelde stimuli, verzwakking van de algemene reactiviteit, neurovegetatieve activatie, de 
verstoring brengt een significante ontreddering of een wijziging in het functioneren mee en 
duurt meer dan een maand na het trauma. 
 

Acute behandeling:  
- doorverwijzen naar een specialist: cognitieve gedragstherapie (CGT) of Eye 

Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) en/of psycho-corporele 
therapie  

- sommige SSRI’s (fluoxetine, paroxetine, sertraline), sommige tricyclische 
antidepressiva (amitryptiline, imipramine), fenelzine, mirtazapine, venlafaxine, 
lamotrigine 

- het systematische voorschrijven van hoge dosissen SSRI wordt niet aanbevolen 
maar bij sommige patiënten kunnen hogere posologieën nuttig zijn 

- de patiënt verwittigen dat behandelperioden tot 12 weken kunnen nodig zijn om de 
werkzaamheid van de behandeling te beoordelen 
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Langetermijnbehandeling : 
- De behandeling gedurende minstens een jaar voortzetten bij de patiënten die op 

de behandeling van 12 weken gunstig hebben gereageerd 

In geval van mislukte behandeling:  
- overwegen om naar een andere behandeling over te stappen in geval van niet-

reageren op de behandeling 
- een psychofarmacologische en psychotherapeutische behandeling combineren 
- denken aan een uitgebreidere behandeling met een atypisch antipsychoticum bij 

afwezigheid van reactie bij de initiële behandeling  
- het advies van de psychiater inwinnen 
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2.2.3.6 Specifieke fobie 
 

2.2.3.6.1 Diagnostiek 
 
Het betreft een intense angst voor specifieke objecten of situaties zoals dieren, insecten, 
stormen, hoogten, ziektes, trauma en dood. In dit kader worden verschillende types 
onderscheiden: dier-type (vb spinnen, vogels), natuur-type (vb hoogtes, stormen, water), bloed-, 
inspuiting-, kwetsuur-type (vb wonde, bloedafname), situatie gebonden-type (vb vliegtuig, lift en 
ander type (vb situaties die leiden tot stikken, braken). De angst die optreedt bij de confrontatie 
met de fobische stimulus kan intense angst zijn of de vorm aannemen van een paniekaanval, 
maar is hier dus specifiek gebonden aan de blootstelling aan de stimulus. De fobische stimulus 
wordt vermeden, dit kan zeer extreem zijn en sterk interfereren met het socio-professioneel 
functioneren.  
Vaak is de stemming depressief. De patiënt beseft dat zijn angst irrationeel is. 
 
Bij het kind vindt men dezelfde fobieën als bij de volwassenen en meer bijzondere fobieën zoals 
poppenfobie of slikfobie.  
 
De belangrijkste co-morbide aandoeningen zijn majeure depressie, alcohol en middelenmisbruik 
en andere angstoornissen. 
 
Specifieke fobie is bij vrouwen de meest voorkomende mentale aandoening, bij mannen de 
tweede na middelenmisbruik. De 6 maand prevalentie wordt geraamd op 5 à 10 percent. 
 

2.2.3.6.2  Therapeutische aanpak 
 
Hier is gedragstherapie aangewezen. De huisarts kan oefeningen van geleidelijke confrontatie 
met moeilijke situaties of angststimuli voorschrijven, bv. met desensibilisatietechnieken via de 
fantasie of in vivo (werkelijkheid). 
 
Psychofarmaca zijn hier niet aangewezen. Bij adequate therapie is de prognose goed. 
Geneesmiddelen zouden het leerproces van gedragstherapieën zelfs kunnen tegenwerken 
(BCFI, 2008). 
 
Enkel voor een minderheid zal er naar een psychofarmacologische behandeling moeten worden 
teruggegrepen. In dit geval laten sommige gegevens het belang van paroxetine (Benjamin et al., 
2000) en bepaalde benzodiazepines vermoeden (Uhlenhuth et al., 1999). 
 
 

Specifieke fobie 

Diagnostic :  
Intense angst voor specifieke objecten of situaties (aanwezig of anticiperend) die een intense 
angst of zelfs een paniekaanval veroorzaken, wat leidt tot vermijdingsgedrag en een verstoord 
functioneren (de patiënt beseft dat zijn angst buitensporig is). Duurt al minstens 6 maanden.   
 

Aanpak: 
Gedragstherapie (desensibilisatie, progressieve confrontaties).  
Geen farmacologische behandeling, behalve in uitzonderlijke gevallen (paroxetine, 
benzodiazepines). 
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2.2.3.7 Sociale fobieën 
 

2.2.3.7.1 Kenmerken 
 
De sociale fobie heeft als kenmerken (DSM-IV-TR) : 

1. Een bovenmatige intense angst voor sociale situaties gedurende welke de patiënt met 
niet-vertrouwde mensen in contact moet treden of aan de eventuele aandachtige 
observatie door een ander kan worden blootgesteld.  

2. De patiënt vreest om te handelen op een pijnlijke en voor hem vernederende wijze. 
3. De blootstelling aan de gevreesde sociale situatie veroorzaakt vrijwel systematisch een 

angst die de vorm van een paniekaanval kan aannemen. 
4. De patiënt erkent het bovenmatige of onredelijke karakter van de angst. 
5. De gevreesde sociale situaties worden vermeden of met angst of intense ontreddering 

doorleefd 
6. De vermijding, de angstige anticipatie of het lijden in de gevreesde sociale situaties 

verstoren het sociale, professionele of relationele functioneren van het individu 
aanzienlijk. 

7. De angst of het vermijdingsgedrag zijn niet onmiddellijk met de fysiologische gevolgen 
van een stof of een medische aandoening of een andere geestesstoornis (depressie, 
schizofrenie, dysmorfofobie…) gekoppeld 

 
Er dient aangestipt dat prestatieangst, plankenkoorts of verlegenheid niet als een sociale sobie 
gediagnosticeerd mogen worden, behalve als de angst of de vermijding tot een klinisch 
significante deficiëntie of een uitgesproken lijden leidt. 
De schoolsituatie concentreert alle vormen van schrik van  kinderen met een sociale fobie en kan 
aan de oorsprong liggen van een intens lijden.  
Schoolfobieën vallen niet onder een aparte diagnose in de DSM, maar moeten ook onderzocht 
worden: bedreigingen, relationele problemen, uitgesloten worden, zondebok, leerkracht die 
vernedert, enz.. kunnen aan de grond liggen van een groot lijden dat het kind vaak verborgen 
houdt, hij kan bijvoorbeeld ook het slachtoffer zijn van chantage door zijn medeleerlingen.   
 
De bij de algemene bevolking uitgevoerde epidemiologische studies maken gewag van een 
prevalentie op het leven van de sociale fobie van 3 tot 13%. Bij de bevolking is de sociale fobie 
die het meest vermeld wordt, de angst om te spreken in het publiek, vervolgens de angst om met 
onbekenden te praten (bijna de helft). De zgn. faalangst (bv. eten in het publiek) zijn zeldzamer. 
De sociale fobie vormt zelden een reden voor ziekenhuisopname maar vertegenwoordigt 10 tot 
20% van de patiënten die op raadpleging komen. 
 

2.2.3.7.2 Therapeutische aanpak 
 
De opvolging is in hoofdzaak psychotherapeutisch van aard. De vormen van cognitieve 
gedragsaanpak hebben hun nut voor deze problematiek (assertiviteit, functionele analyse, 
cognitieve distorsies, mentale blootstelling) overduidelijk bewezen (Ponniah & Hollon, 2008). Die 
maken het de patiënt vrij snel mogelijk (enkele sessies) om de gevreesde situaties met minder 
angst het hoofd te bieden. Hypnose lijkt ook goede onmiddellijke resultaten op te leveren, maar 
stelt de patiënt niet in de mogelijkheid om zijn angst op een autonome wijze te beheersen. De 
analytische therapieën kunnen in een tweede fase nuttig zijn om de patiënt in de mogelijkheid te 
stellen om zich van de oorsprong van zijn fobie bewust te worden. De op het beheer van emoties 
gerichte therapieën (identificeren, onder woorden brengen…) kunnen een bijkomende steun 
bieden. 
 
De huisarts kan bij het begin van de opvang een raadpleging met naasten of familieleden van 
de patiënt voorstellen. Het kan overigens gebeuren dat iemand die lijdt aan een sociale fobie met 
iemand anders bij zijn arts komt; in dat geval kan die als een co-therapeut worden “gebruikt”. Het 
doel is dan tweevoudig: enerzijds vermijden dat de doorgemaakte ontreddering geminimaliseerd 
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wordt en doen inzien dat de aanwezigheid van een vertrouwd gezicht in die angstverwekkende 
situaties de angst sterk kan verminderen en anderzijds de persoon die meekomt er bewust van 
maken dat een overbezorgde houding de patiënt met een fobie van hem afhankelijk kan maken 
en dus vermeden moet worden. 
 
De psycho-corporele technieken zijn nuttige hulpmiddelen (technieken van buikademhaling, 
relaxatie met verankering, hypnotische zelfinductie). Ze maken het mogelijk om de 
angstsymptomatologie te verminderen en hyperventilatieaanvallen te vermijden. In geval van 
hyperventilatieaanvallen is de techniek van de plastic zak waarin de patiënt de uitgeademde lucht 
opnieuw inhaleert, onmiddellijk efficiënt en het louter bijhebben van die plastic zak in zak of 
handtas helpt de patiënt vaak over zijn angst heen dat dergelijke aanval hem in het publiek zou 
overkomen. 
 
Er zijn geen aanwijzingen dat deze niet-medicamenteuze behandelingen werkzamer zouden zijn, 
indien er een farmacologische behandeling wordt aan toegevoegd (BCFI, 2008). Sociale fobieën 
kunnen echter ook met geneesmiddelen worden behandeld.  
 
De werkzaamheid van SSRI’s bij de behandeling van sociale fobieën is officieel erkend.  
Er zij aangestipt dat de tricyclische antidepressiva, met inbegrip van clomipramine, bij deze 
indicatie onwerkzaam zijn gebleken. 
 
Symptomatisch gezien kunnen de volgende behandelingen nuttig zijn : 

 de bètablokkers verminderen de tachycardie en de gevoelens van respiratoire 
beklemming, zonder wijziging van de bewustzijnstoestand (concentratie, geheugen, 
waakzaamheid…). 

 de benzodiazepines blijven een symptomatische eerstekeusmedicatie voorzover het 
gebruik gericht blijft. 

 fytotherapie kan soms een alternatief vormen voor benzodiazepines hoewel de 
werkzaamheid ervan niet door Evidence Based Medicine werd aangetoond. 

 
De niet gegeneraliseerde sociale fobie bij specifieke niet frequente omstandigheden zoals bv. 
prestatieangst (bv. : musicus, conferentie, examen) kan doelmatig met bètablokkers of 
clonazepam worden behandeld.  
Bij die indicatie werd clonazepam over het algemeen gebruikt met gemiddelde dagdosissen van 
2 tot 4,3 mg en alprazolam met gemiddelde dagdosissen van 1 tot 8 mg. 
Bij de typische sociale fobie dient men erop te wijzen dat er met de bètablokkers geen klinische 
werkzaamheid kon worden aangetoond. In een gecontroleerde studie waarbij een placebo, 
fenelzine en atenolol (gemiddelde dagdosis 97,6 mg) werden vergeleken, heeft dit laatste geen 
werkzaamheid aangetoond (Liebowitz, 1992).  
 
 

Sociale fobie 

Definitie: 
Buitensporige intense angst voor sociale situaties waarin de patiënt met niet-vertrouwde 
mensen in contact moet treden of door anderen aandachtig kan worden geobserveerd. De 
patiënt vreest om te handelen op een pijnlijke en voor hem vernederende wijze. Dit 
veroorzaakt vrijwel systematisch een angst (of zelfs een paniekaanval). Deze situaties 
worden vermeden of beleefd met een intense angst, wat het functioneren verstoort. De 
persoon is zich bewust van het buitensporig karakter, dit duurt al minstens 6 maanden. 

Aanpak: 
- hoofdzakelijk psychotherapeutische aanpak (blootstellingstherapie, hypnose, psycho-

corporele technieken) 
Indien medicamenteuze behandeling: 

- alle SSRI’s, venlafaxine, fenelzine, moclobemide, sommige benzodiazepines 
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(bromazepam, clonazepam), anticonvulsiva (gabapentine, pregabaline), olanzapine 
- het voorschrijven van hoge dosissen SSRI wordt niet systematisch aanbevolen ook al 

kunnen hoge dosissen voor sommige patiënten nuttig zijn  
- de patiënt verwittigen dat behandelperioden tot 12 weken kunnen nodig zijn om de 

werkzaamheid van de behandeling te beoordelen  

Langetermijnbehandeling :  
- de behandeling gedurende minstens 6 maanden voortzetten bij de patiënten die op 

de behandeling van 12 weken gereageerd hebben 
- een cognitieve gedragstherapie overwegen die de terugval beter dan een 

farmacologische behandeling kan voorkomen 

In geval van mislukte behandeling:  
- overwegen om naar venlafaxine over te stappen in geval van niet-reageren op een 

SSRI 
- denken aan een toegenomen behandeling met buspiron na een gedeeltelijk reageren 

op SSRI 
- denken aan een combinatie van farmacotherapie en psychotherapie 
- denken aan benzodiazepines bij patiënten die niet gunstig op verschillende 

behandeltypes gereageerd hebben 
- het advies van de psychiater inwinnen 
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2.2.4 Stress- of situatiegebonden angststoornissen 
 
Sommige angststoornissen kunnen voortkomen uit de blootstelling aan een stresserende of 
anxiogene situatie. Vanuit therapeutisch oogpunt moet er een onderscheid gemaakt worden 
tussen tijdelijke stress die maar enkele weken duurt zoals een examenperiode, een hectische 
periode op het werk, belangrijke gebeurtenissen in het leven (huwelijk, belangrijke aankoop of 
beslissing, wachten op medische resultaten,…) en chronische stress die verschillende maanden 
of (zelfs) jaren kan duren (pesterijen op het werk, werkorganisatie die een constant lijden 
veroorzaakt, burn-out, omgevingsgebonden schade, chronische interpersoonlijke conflicten,…). 
 

2.2.4.1 Tijdelijke stress 
 
Op consult bij de huisarts klaagt de persoon met tijdelijke stress vaak over inslaapstoornissen, 
afnemend prestatievermogen en eventueel zelfs van daling i.v.m. de cognitieve 
capaciteiten (geheugen, concentratie, verbeelding,…) en angstaanvallen met soms 
hyperventilatiecrisissen, spierspanningen tot gevolg. Dat kan door de patiënt welbekende 
somatische symptomen opnieuw doen opkomen, zoals spijsverteringsstoornissen (maagbranden, 
diarree,…), dermatologische stoornissen (eczema), astma-aanvallen, hypertensie, 
spanningshoofdpijn,… 
 
In die omstandigheden is het van belang om samen met de patiënt eens vlug te bekijken of die 
deze situatie beter het hoofd biedt dan wel uit de weg gaat. Die beslissing kan niet wachten tot 
een psychotherapie het antwoord geeft.  
 
Twee eenvoudige oefeningen van cognitieve analyse kunnen hem helpen zijn eigen situatie te 
bepalen: 

o op een schaal van 1 tot 10 met een cijfer aangeven hoe ik op de situatie zou reageren “ik 
moet” (=10) en “het zou goed zijn om” (=0) ; 

o De voor- en nadelen overwegen als ik de situatie het hoofd bied door middel van een 
tabel met vier ingangen : 

 

A- Doorgaan: toekomstige voordelen B- Doorgaan: toekomstige nadelen 

C-De situatie uit de weg gaan: toekomstige 
voordelen 

D- De situatie uit de weg gaan: toekomstige 
nadelen 

 
Het principe van deze methode bestaat erin om de onmiddellijke angst te overstijgen. Voor het 
wegen van de tabel kan men eenvoudig het aantal items dat men in A&D (zet t.o.v. het aantal 
items in B&C) berekenen.  
Indien een en ander onvoldoende duidelijk is, kan men de patiënt vragen om elk item op een 
schaal van 1 tot 10 te wegen, vervolgens het totaal van A, B; C, D te berekenen en hem daarna 
opnieuw om de totaalscore van A&D en B&C te vragen. 
 
Als het resultaat in de zin van “doorgaan” gaat:  
De patiënt voor het moment volgen (coachingtechnieken : actieve ondersteuning, hulp bij de 
confrontatie) : 

1. op farmacologisch vlak: een slaapmiddel en/of een benzodiazepine (of een 
fytotherapeutisch middel) overdag kan hem helpen. De kosten/baten(analyse) van deze 
strategie met de patiënt in kaart brengen. Het gebruik van die stoffen in tijdelijke situaties 
(zeker) niet diaboliseren; 

2. op psychologisch vlak:  de patiënt geen psychotherapie op lange termijn voorstellen. 
Het ogenblik is nog niet rijp om zichzelf in vraag te stellen maar om door te gaan! Als de 
huisarts zich er niet zo goed bij voelt om de patiënt bij die stap te ondersteunen, kan hij 
hem eventueel voor een hulp van korte duur naar een andere zorgverlener doorverwijzen; 
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3. de patiënt aanleren in ogenblikken van angst de abdominale ademhaling te gebruiken (zie 
in bijlage); 

4. de patiënt ertoe aanzetten om zijn tijd beter te plannen door het gebruiken van een 
agenda (ook als het bijhouden van een agenda tijd vraagt), hierbij nooit uit het oog 
verliezen om in die agenda (ook) ontspanningsmomenten in te bouwen (minstens 1 X 
daags gedurende 20 tot 30 minuten) alsmede een korte pauze om het anderhalf uur; 

5. om zich in een stresssituatie beter te voelen hebben sommige mensen nood aan rustige 
en ontspannende activiteiten terwijl anderen dan weer de voorkeur aan intense 
lichamelijke inspanningen geven. Dat is wat men noemt “rolgordijnsyndroom”. Aan 
sommige gordijnen moet men eerst eens flink trekken vooraleer die zich oprollen. Zo 
hebben sommige mensen intense lichamelijke oefeningen nodig om van hun stress af te 
geraken (Squash, aerobics, boksen, bungeejumping, base jump,…); 

6. zijn zelfbeeld en zijn capaciteiten om te slagen verbeteren door hem eerlijk te feliciteren 
telkens als hij vooruitgang boekt en hem te verzoeken om na elke dag te bekijken welke 
vooruitgang hij geboekt heeft zonder zich op de struikelblokken blind te staren. Als de 
patiënt enkel naar de tegenslagen en vertragingen kijkt, zal die zeker en vast de moed 
verliezen. De gedachte “You can be a winner “ (Positieve cognitieve herstructurering) 
invoeren; 

7. met positief ingestelde mensen omgaan – ondersteunende personen opzoeken – 
Gedurende deze periode de omgang met “doemdenkers” proberen te vermijden, m.a.w. 
mensen die zeggen “het zal toch niet lukken” en daardoor de angst weer zullen 
aanwakkeren; ook vleierige types moet men vermijden. Zoals gezegd, veeleer 
ondersteunende mensen opzoeken; 

8. niet uit het oog verliezen dat een deel van wat men verwacht had niet gebeurt. Een 
eventuele mislukking relativeren en er geen drama van maken (net zulke gedachten 
werken verlammend); 

9. de patiënt “aanraden” of “aanbevelen” om geen belangrijke of definitieve  
beslissingen te nemen, aangezien deze toestand waarschijnlijk van voorbijgaande 
aard is : echtscheiding, zelfmoord, iemand achterlaten, onomkeerbare heelkundige 
operaties,… 

 
Als het resultaat in de richting gaat van “de zaken uit de weg gaan”: de patiënt van alle 
schuldgevoelens bevrijden, hem uitleggen dat het een van de normale aanpassingsstrategieën 
is. 

1. op farmacologisch vlak: tegen schuldgevoelen is er geen kruid gewassen. Toch kan 
een slaapmiddel en/of een benzodiazepine (of fytotherapeutisch middel) overdag hem 
helpen, op voorwaarde dat dit niet te lang gebruikt wordt. (Samen) met de patiënt de 
kosten/batenanalyse van die strategie opmaken. Het tijdelijke gebruik van die stoffen niet 
verketteren;  

2. op psychologisch vlak: de patiënt naar een geestelijke gezondheidswerker 
doorsturen om met hem aan zijn levenskeuzen te werken; 

3. de patiënt voorstellen om zijn levensgezel of -gezellin op de volgende afspraak mee te 
brengen. Tijdens dat gesprek de beslissing om hem belet te hebben voort te doen op 
u nemen (als men ook sterk achter die beslissing staat) om te vermijden dat de patiënt 
met schuldgevoelens opgezadeld wordt; 

4. als men de indruk krijgt dat het paar in gevaar kan komen, zendt ze dan naar een 
systeemtherapeut door; 

5. kunnen “loslaten”, ophouden met vechten.  
 

Tijdelijke stress 

Snel analyseren om de situatie het hoofd te bieden of uit de weg te gaan (balans voor- en 
nadelen). 

Bij confrontatie: 
- farmacologische ondersteuning 
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- psychologische ondersteuning: 
geen psychotherapie op lange termijn 
psychologische ondersteuning (positieve cognitieve herstructurering, relaxatietechnieken, 
aanmoedigen tot sport of relaxatie, hulp bij organisatie, aanmoedigen om positieve 
ondersteuning te zoeken) 

Indien geen confrontatie: 
- indien nodig farmacologische ondersteuning 
- doorverwijzen naar een psychotherapeut (eventueel systemische therapeut bij 

gezinsproblemen) 

 

 
2.2.4.2 Chronische pathologische stress en burn out 

 
2.2.4.2.1 Definitie 

 
Iemand met pathologische stress komt meestal naar de huisarts wegens bovenmatige 
vermoeidheid (97% van de klachten) en slaapstoornissen (vroegtijdig wakker worden om 4 
uur ’s morgens; 90% van de gevallen) (maar dat kan ook bij een majeure depressieve toestand 
het geval zijn : zie punt 2.2.5). Benevens de vermoeidheid en het vroegtijdig ontwaken ’s 
morgens,  zijn de meest frequente  symptomen: tandenknarsen, pijn in de hals of kaak (en 
minder vaak  rugpijn), maagbranden en diarree of platte stoelgang, overvloedig zweten bij het 
ontwaken, recente vermagering zonder een dieet te volgen, gewijzigd libidogedrag (Dewell et al., 
2012) .  
Echt gestresseerde mensen vragen (maar) zeer weinig dagen werkongeschiktheid (tenzij van 
korte duur, om even op adem te komen); dat is hier net de grote paradox. Als arts voelen we ons 
soms wat verveeld als patiënten maar (onterecht) ziekteverlof komen vragen terwijl we bij 
patiënten met stress - gelet op de vitale risico’s op onbepaalde termijn - vaak al onze 
overredingskracht moeten aanwenden om ze zover te krijgen dat ze toch minstens enkele dagen 
thuis blijven. De gestresseerde persoon zal zeer snel op een situationele oorzaak (vaak het 
werk) wijzen en zichzelf daarbij als iemand omschrijven die niet bijzonder angstig maar veeleer 
perfectionistisch is. 
 
Over het algemeen houdt een gestresseerde persoon van zijn werk en wordt (of werd) hij door 
zijn oversten gewaardeerd. Volgens de definitie in de wet van 4 augustus 1996 inzake het welzijn 
van de werknemers bij de uitvoering van hun werk vertoont hij evenwel de volgende symptomen :  

1- een toestand van persisterende spanning, die als negatief wordt ervaren (men 
eliminere hier dus overgangstoestanden of positieve ervaring) 

2- waar het individu onbekwaam (of niet meer bekwaam) is of zich toch zo voelt 
om adequaat een welbepaalde taak aan te kunnen, 

3- waar die onaangepastheid significante gevolgen kan hebben 
4- en die vergezeld gaat van een slecht functioneren op lichamelijk, psychisch en 

sociaal vlak. 
 
Zodra de diagnose van stress gesteld is, dient er nagegaan te worden of er ook sprake is van 
burn-out en pesterijen op het werk. 
 
Het burn-outsyndroom is een specifieke diagnose die waarschijnlijk gesitueerd kan worden 
tussen pathologische chronische stress en majeure depressie. Hoewel die voor het ogenblik in 
de internationale classificaties nog niet gespecificeerd wordt, maakt het het voorwerp uit van 
besprekingen om als specifiek syndroom op Europees niveau te worden erkend. 
Burn-out is een bijzondere vorm van pathologische stress. Die optreedt bij werknemers die in 
contact staan met het publiek of die in teamverband moeten werken of voor een team 
verantwoordelijk zijn. Het betreft een proces van zeer lange duur, maar uitzonderlijk destructief 
(sommigen spreken van de “emotionele huiszwam” ). Het ontwikkelt zich vanuit absoluut normale 
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aanpassingsreacties die zich echter oneindig gaan herhalen en geleidelijk aan alle lagen van het 
relationele en sociale leven doordringen. Hier dient aangestipt te worden dat vooral het 
geneeskundig en verzorgend personeel alsook beroepen die motivatie en een intense constante 
toewijding vergen zoals sociaal werkers, leerkrachten of zelfs handelslieden, van burn-out te 
lijden krijgen 
 
Burn-Outproces en -diagnose 
Aanpassingsreacties: (eerste fase) 

 meer weerstand bieden aan het lijden door zich te beschermen tegen emoties;  

 zich persoonlijk minder laten meeslepen ; 

 er realistischer ambities op na houden. 
 

Als dit mechanisme zich herhaalt loopt dit uit op een overweldigend proces : (pathologische 
fase) 

o emotionele uitputting: Zich van emoties afschermen, met inbegrip van positieve 
(vreugde, plezier) (anhedonie met persistentie van het gebrek aan belangstelling 
voor activiteiten die vreugde kunnen verschaffen); 

o cynisme: De anderen op afstand houden en ze als pionnen beschouwen, cynisch 
worden; 

o zichzelf onderschatten, gedemotiveerd zijn. 
 
Aangezien iemand met burn-out niet het uiterlijk heeft van een depressief iemand en integendeel 
(nog) zeer lang een normaal en zelfs glimlachend uiterlijk kan blijven vertonen, blijft burn-out bij 
een diagnose nog vaak onopgemerkt.  
 
Chronische pathologische stress is niet in de internationale classificaties opgenomen. Er bestaan 
dus weinig betrouwbare studies over de prevalentie en incidentie van deze stoornis. Volgens de 
European Working Conditions Observatory (EWCO : http://www.eurofound.europa.eu/ewco), 
verklaren 30,1% van de werkende Belgen dat de stress op het werk hun gezondheid aantast. 
Volgens het RIZIV zou stress de onmiddellijke oorzaak zijn van 10% van alle vormen van 
werkonbekwaamheid, maar de gemiddelde duur daarvan zou 186 dagen bedragen; dit zou op 
zich al op 51% van het aantal door ziekte verloren werkdagen neerkomen. Sedert 1990 zou het 
aantal ziektedagen ten gevolge van stress met 10% per jaar stijgen. Stress zou vandaag, na 
rugpijn en ongevallen (die dan nog met stress te maken kunnen hebben), de derde oorzaak van 
werkonbekwaamheid zijn wat het RIZIV rechtstreeks 250 miljoen euro per jaar aan primaire 
werkongeschiktheid zou kosten. 
 

2.2.4.2.2 Therapeutische aanpak 
 
De urgentiemaatregel bij iemand met pathologische stress bestaat erin de gestresseerde 
persoon voldoende lang van de oorzaak van zijn pathologie weg te houden. 
 
Eerste gesprek 

- De diagnose stellen en er met de patiënt over praten. De symptomen in een bepaald 
kader situeren kan een kalmerend of normaliserend effect op de patiënt hebben. 

- Evalueren : 
a. de graad van het psychisch lijden. Vaak blijft een gestresseerd persoon zich 

onbewust van zijn lijden. Het is niet toevallig dat men van een algemeen 
aanpassingssyndroom spreekt. Er bestaan instrumenten voor huisartsen om dat 
lijden te meten zoals de General Health Questionnaire van Goldberg of de Ervaren 
Stress van Cohen en Williamson (zie bijlagen). Focus u op klinisch vlak op 
angstgevoelens, depressieve affecten, vermoeidheid en stoornissen van de 
concentratie en het kortetermijn geheugen. 

http://www.eurofound.europa.eu/ewco
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b. de duur van dat lijden. Het spreekt voor zich dat een student die u tijdens een 
examenperiode komt raadplegen, onder stress zal staan maar dan wel van 
voorbijgaande aard. Er bestaat geen enkel wondermiddel om snel met stress om 
te kunnen.  

c. de functionele handicap van dat lijden. Wat is de invloed van die stress op het 
functioneren op het werk, het sociale, affectieve of gezinsleven of de 
vrijetijdsbesteding? 

 

Als u problemen hebt met die beoordeling, aarzel dan vooral niet om er een specialist of 
een stresskliniek bij te halen. 

 
- Een somatische balans opmaken (klinisch onderzoek en bloedafname). 
- De stresstoestand niet minimaliseren (in de trant van: iedereen staat onder stress). 

Niet uit het oog verliezen dat onbehandelde stress tot zware en zelfs dodelijke 
decompensaties leidt. De realiteit van het ernstige lijden van de patiënt (vooral bij 
pesterijen) bevestigen door zijn lijden als pathologische stress te bestempelen. Het 
geven van psycho-educatieve raad kan eveneens helpen (bijvoorbeeld, het betreft 
een normale reactie in een abnormale situatie). 

- Urgentiehandeling: de patiënt voor de stressoorzaak behoeden. Wanneer het werk 
de belangrijkste oorzaak is, kan een voldoende lange werkonbekwaamheid (minstens 
een maand om te beginnen) vaak geïndiceerd zijn, omdat patiënten vaak op consult 
komen als de toestand van grote uitputting reeds een feit is. Het is helemaal niet 
uitzonderlijk dat een persoon onder stress de werkonbekwaamheid weigert. Men zal 
(dan) met de motivatiecyclus moeten werken (zie in bijlage). De arbeidsgeneeskunde 
is een belangrijke hulp. Hun psychologen zijn bevoegd om oplossingen binnen het 
werk te vinden. Het beroep op een arbeidsgeneesheer en een psycholoog zullen 
noodzakelijk zijn bij vermoeden van pesterijen, zodat de werknemer kan worden 
beschermd. 

- Oppassen met het voorschrijven van benzodiazepines en dat zowel voor angst als 
voor slaapstoornissen. De stress is chronisch geworden zodat men het gevaar loopt 
dat er te veel benzodiazepinen over een (te) lange periode geslikt worden. De 
slaapstoornissen hebben vaak als kenmerk dat de patiënt wel gemakkelijk inslaapt 
maar te vlug - meestal al om 4 uur ’s morgens – wakker wordt. Slaapmiddelen helpen 
niet in dat geval. Men kan beginnen met het voorschrijven van een halve 
gewenningsdosis (50 mg trazodone) of een ander antidepressivum met sederend 
effect. Men mag hier echter geen snelle betekenisvolle verbetering van de 
slaapkwaliteit verwachten.  

- Als de patiënt persisterende spierspanningen vertoont : (tandenknarsen, kramp in 
de kaken, pijn in de hals, spanningshoofdpijn…) : relaxatietherapie en eventueel 
relaxerende CD’s 17.  

- De patiënt alle dagen (wat) tijd voor zichzelf voorschrijven (15 minuten 
volstaan). Het ideale moment van de dag bepalen. De in het dagelijks leven bruikbare 
ontstressende activiteit identificeren die in 15 minuten kan worden toegepast (een bad 
nemen, even gaan wandelen alvorens weer naar huis te gaan,…) 

- Om het even welke lichamelijke activiteit als die maar aërobisch is (verklaren 
wat men met aërobisch wil zeggen -> lange en diepe ademhaling): wandelen, 
fietsen, cardio-fitness, enz. dus niet duiken zonder zuurstofmasker of 
musculatiemachines met respiratorische blokkade. Al dan niet transpireren is op zich 
niet zo van belang maar wel dat de patiënt er genoegen in schept.  

- Volgens het motivationele niveau: naar een specialist doorverwijzen of hem 
wekelijks opvolgen tot hij voldoende gemotiveerd is om een geestelijke 
gezondheidswerker om hulp te vragen. 

                                                
17

 www.metarelaxation.com 
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De opvolging 
 
De werkonbekwaamheid van iemand met pathologische stress is vaak van lange duur (4 
tot 6 maanden). Hij/zij zal dus door de raadgevend geneesheer van het ziekenfonds 
gecontroleerd worden. Het kan vaak nuttig zijn om hier het advies van een specialist in te winnen 
ter bevestiging van de diagnose. 
 
Er bestaat geen specifiek geneesmiddel om pathologische stress te genezen. 
Antidepressiva, vooral dan SSRI’s, lijken doeltreffend voor mensen met stress, ook al hebben ze 
geen last van depressie (Van Praag 2004). Men moet toch rekenen op een termijn van twee 
maanden alvorens een verbetering vast te stellen; de behandeling moet in ieder geval gedurende 
minstens 6 maand voortgezet worden. Het herhaalde vrijkomen van CRF en cortisol lijkt immers 
een toxisch effect op de hippocampus uit te oefenen, met een omkeerbare neuronale 
degeneratie door de SSRI’s tot gevolg (Olie JP & al 2004). 
 
In de loop van de opvolging kan de patiënt u raadplegen voor de volgende klachten: 
Hypersomnia : in de eerste 4 tot 6 weken kan de patiënt vaak 14 tot 18 uur per dag slapen. De 
situatie dedramatiseren. De patiënt heeft er nood aan om zijn energietekort ingevolge de stress 
af te bouwen. 
 
Overvloedig zweten bij ontwaken: Door de extreme intensiteit van dit symptoom zal de patiënt 
zich er vaak zorgen om gaan maken. Dat is een gevolg van - soms door de SSRI’s (nog) 
verergerde – neurovegetatieve activering. De patiënt geruststellen. Dit symptoom neemt af 
naargelang gewenning aan de SSRI’s toeneemt en de stress vermindert. Sommige patiënten 
gebruiken fytofarmaceutische middelen om dit symptoom te verminderen en ze voelen zich daar 
beter bij, hoewel er over de werkzaamheid van die middelen tot op heden nog geen 
wetenschappelijke evidentie voorhanden is. 
 
Erger wordende stoornissen van de concentratie en het kortetermijn geheugen: dit is de 
tegenhanger van een langere werkonbekwaamheid wegens chronische stress. Die klacht 
verschijnt vaak na 6 tot 8 weken werkonbekwaamheid. Die dagelijks terugkerende stoornissen 
zijn zeer handicaperend; de patiënt kan zich zorgen gaan maken en vrezen voor dementie. De 
patiënt geruststellen: hij zal zijn functies voor de volle 100% terugwinnen. Als de patiënt geen last 
meer heeft van hypersomnie, dient men hem aan te zetten om zijn dag te herstructureren in de 
tijd (vast uur van opstaan, om te eten, te gaan slapen) en weer een dagelijkse activiteitenlijst op 
te zetten. 
 
Steeds weer terugkerende nachtmerries. Dit symptoom kan met de evolutie van een PTSD te 
maken hebben, maar kan ook wijzen op de terugkeer van de fantaseercapaciteit die tot dan 
onderdrukt was ter bescherming tegen de stress. Dat is het ogenblik voor een intenser(e) 
psychologische opvolging. De patiënt ertoe aanzetten te vragen om zich geregeld door zijn 
psychiater (beoefenaar van de geestelijke gezondheidszorg) (1x week) of (in overleg met de 
psychiater) een psychotherapeut (zie alternatieve technieken) te laten opvolgen. 
 
Het werk met de geestelijke gezondheidswerker ondersteunen door de 
behandelingskrachtlijnen te begrijpen. Als de geestelijke gezondheidswerker een 
stressspecialist is, zal hij vaak zijn aanpak van chronische stress rond vier krachtlijnen 
ontwikkelen: 
 

- Voor zichzelf zorgen18.  

                                                
18

 Het gaat om deculpabiliserende interventies waardoor de patiënt een idee aanvaardt dat vaak tegen zijn 
joods-christelijke opvoeding ingaat: “voor zichzelf zorgen is geen egoïsme”. Wij zijn allemaal ons eerste 
werkinstrument en men kan anderen maar geven wat men zelf heeft. 
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- Met zijn stress omgaan19 
- De bron of bronnen van stress of vermijdbare stress wegnemen. Die zeer concrete 

onderzoeken kunnen door een huisarts uitgevoerd worden: 
Welke oorzaken van te vermijden stress kunnen gemakkelijk worden weggehaald? 
Voorbeelden : mijn verplaatsingen naar het werk, het ogenblik om inkopen te doen, mijn 
partner opnieuw proberen te overhalen,… 
De duur van de blootstelling aan stress verminderen. Niet meer dan anderhalf uur 
stress zonder een minipauze. Hoe in de dag pauzemomenten integreren om zich te 
herbronnen? Voorbeeld : wanneer men een kopje koffie drinkt, een echte break nemen 
i.p.v. zijn kopje onmiddellijk voor zijn computerscherm te plaatsen, ... 
Zich werkelijk ontspannen na een stresssituatie. Voorbeeld: wat ontspant me 
werkelijk? Welke activiteiten die ontspannend werken, kan ik weer opnemen? Hoe zich 
alle dagen vijftien minuutjes te gunnen? Misschien weer gaan sporten louter om het 
plezier en (dus) niet in een geest van competitie (zoals vroeger wellicht).  
De hoofdoorzaak van stress wegnemen of verminderen. Wanneer men weer gaat 
werken, met de chef of HR over andere werkomstandigheden gaan onderhandelen. 
Eraan denken om ander werk te gaan zoeken? 

- En vooral : zich genoegen verschaffen! 
 
 

Chronische stress en burn-out 

Diagnose:  
Chronische stress: Geen officiële categorie - symptomen: slaap- en andere stoornissen. 
Burn-out: ontwikkelt zich vanuit normale aanpassingsreacties die zich echter oneindig gaan 
herhalen en geleidelijk aan alle lagen van het relationele en sociale leven doordringen. 

Aanpak: 
- de patiënt voor de stressoorzaak behoeden 
- het lijden de duur en de verstoring van het functioneren evalueren 
- somatische balans 
- farmacologische ondersteuning: oppassen met benzo's – eerder antidepressiva 
- aanmoedigen om relaxatieoefeningen te doen, tijd te nemen voor zichzelf, een 

lichamelijke activiteit uit te voeren 
- doorverwijzen naar een specialist of wekelijks opvolgen en het werk van de specialist 

ondersteunen (doelstellingen: voor zichzelf zorgen, met stress omgaan, de bron(nen) van 
al dan niet vermijdbare stress wegnemen, zich genoegen verschaffen) 

 
 
 
 

                                                
19

 Het gaat hier om gespecialiseerde technieken. Er zijn voor het grote publiek boeken in de boekhandel en 
zelfs op het net beschikbaar (voir sites des cliniques du stress notamment) 
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2.2.5 De angststoornissen in het kader van andere psychische pathologieën 
 

Majeure depressie 
 
Wanneer een patiënt aan angst lijdt, dient er steeds nagegaan te worden of er geen onderliggend 
depressief syndroom aanwezig is. Dat heeft zeker niets uitzonderlijks: angstsymptomen zijn zeer 
frequent bij depressieve patiënten en kunnen de enige stoornis vormen waarvoor ze op 
raadpleging komen. Bij een depressie vindt men vaak stoornissen terug zoals toegenomen 
piekeren, psychomotorische onrust, prikkelbaarheid en een gegeneraliseerde angst. Voorts wordt 
depressie vaak voorafgegaan door een periode van angst, prikkelbaarheid en intensiever 
geworden slaapproblemen. Voor de differentiële diagnose is het dus van belang na te gaan of de 
kernsymptomen van depressie bij dergelijke stoornissen aanwezig zijn.  

 de stemming: bij een depressie vertoont de patiënt stemmingsstoornissen gedurende een 
periode van minstens twee weken: hij voelt zich permanent droevig en constant 
gedeprimeerd.  

 capaciteit om te genieten: de patiënt die aan een depressie lijdt, is niet meer in staat om 
genot te puren uit dingen die hem dat meestal wel verschaffen.  
 

De aanwezigheid van een van die twee symptomen is onontbeerlijk om de diagnose “depressie” 
te kunnen stellen. Dat is evenwel nauwelijks voldoende en andere symptomen zijn noodzakelijk. 
Meer gegevens over dit onderwerp vindt men terug in het andere gedeelte van het advies 
betreffende de stemmingsstoornissen. Wanneer de diagnose van een depressie in de eigenlijke 
zin van het woord is gesteld, is het aanbevelenswaardig om vooral de depressie te verzorgen en 
de angstproblematiek na verbetering ervan opnieuw te beoordelen. 
 

Alcohol, benzodiazepine- en drugmisbruik 
 
Het is van belang bij elke patiënt die lijdt aan angst inlichtingen in te winnen over zijn alcohol-, 
benzodiazepine- en illegale druggebruik. De patiënten die lijden aan een angststoornis, hebben 
vlugger de neiging om dergelijke stoffen te misbruiken. Bovendien kan een vermindering of plots 
stoppen van dit verbruik angst veroorzaken.  
 
In het eerste geval gaat het dus om een primaire angstproblematiek, waarbij secundair dan nog 
een alcohol-, benzodiazepine- en druggebruikprobleem bijgekomen is. Dit fenomeen is frequent, 
aangezien de patiënten met een angstprobleem dergelijke stoffen gemakkelijk zullen gebruiken 
om hun angst trachten weg te nemen, wat snel tot een verslavingsprobleem kan leiden. In 
dergelijk geval is het aan te bevelen het verbruik van die stoffen te beperken en er een einde aan 
te stellen. De behandeling van de angststoornis met geneesmiddelen of psychotherapie heeft 
weinig kansen van slagen als stoffen verder worden misbruikt.  
 
In het tweede geval, wanneer het niet om een angststoornis gaat maar wel om angst veroorzaakt 
door het plotse stoppen met psychoactieve stoffen, zal die vaak vergezeld gaan van  symptomen 
van hyperactiviteit van het autonome zenuwstelsel, zoals transpiratie, bevingen, verhoogde 
bloeddruk, versnelde ademhaling en polsslag. In dergelijk geval bestaat de behandeling erin om 
het gebruik van de stof in kwestie geleidelijk af te bouwen en dat zo nodig met de hulp van 
benzodiazepines. De angstproblematiek moet dan enkele dagen na de fysieke ontwenning 
opnieuw beoordeeld worden.  
Bij de anamnese moet ook het verbruik worden beoordeeld van Coca-Cola® en aanverwanten, 
koffie, zoethout en Red Bull®, omdat ze angst kunnen uitlokken.   
 

Psychose 
 
Een psychotische episode doormaken, bijvoorbeeld in het kader van een ziekte als schizofrenie, 
gaat vaak met ernstige angstsymptomen gepaard. In de klinische praktijk zal de onderliggende 
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psychotische problematiek in veel gevallen snel geïdentificeerd worden door de aanwezigheid 
van hallucinaties, wanen of vreemd gedrag. In sommige gevallen zoals een weinig uitgesproken 
paranoïde psychose kan de angst in het klinisch beeld op de voorgrond staan. Dat kan de 
onderliggende psychotische problematiek maskeren. Enkel een grondige anamnese om de 
gedachten die aan de angst ten grondslag liggen, op te sporen kan terzake meer duidelijkheid 
brengen.  
 

Psychische postpartumproblemen 
 
Vele vrouwen hebben last van het spontaan opwellen van tranen, prikkelbaarheid, 
zenuwachtigheid en slaapstoornissen in de loop van de eerste dagen na de bevalling. Niet 
minder dan 50 tot 80% van de vrouwen die een kind baren, hebben er van te lijden en dat vaak 
tussen de derde en tiende dag na de bevalling. Het gaat dus om een normaal verschijnsel en niet 
om een pathologische toestand.  
 
Men raamt het aantal jonge moeders bij wie de stoornissen blijven duren en erger worden, op 
5%, zodat er sprake is van een postpartumdepressie. Vaak komen de stoornissen pas na 
enkele weken tot uiting, wanneer de moeder ophoudt haar kind te zogen of het werk hervat. Vaak 
speelt angst in deze toestand een primordiale rol, met name een uitgesproken schrik om het 
moederschap niet helemaal aan te kunnen. In veel gevallen is er ook een afwezigheid van 
gevoelens tegenover de baby, wat op zich een intense vrees kan veroorzaken. Het ogenblik 
waarop die angst tot uiting komt, moet aan een postnatale depressie doen denken. Een goede 
anamnese zal andere depressieve stoornissen aan het licht brengen.  
 
De postpartumpsychose, d.w.z. het optreden van psychotische symptomen in de loop van de 
eerste maand die volgt op de bevalling, vormt een bijzonder geval. Vaak is er een intense angst 
aanwezig. Deze psychose uit zich frequent met uitgesproken stemmingswisselingen, ernstige 
slapeloosheid en een verstarde houding. In alle gevallen gaat het om een ernstige toestand, vaak 
met onvoorspelbare evolutie, die het leven van moeder en kind in gevaar kan brengen. Het is 
derhalve noodzakelijk de moeder in een psychiatrisch ziekenhuis op te nemen zodat die zeker 
een veilige en efficiënte behandeling krijgt. Sommige psychiatrische centra voorzien eveneens in 
de mogelijkheid om de moeder met haar kindje op te nemen.  
 

2.2.6 Angststoornissen in de context van andere organische stoornissen 
 

Acute organische stoornissen 

 
Een onverwachte angststoornis bij een patiënt zonder een gekende reden voor angst wijst op 
een acute organische stoornis. Sommige acute toestanden kunnen met een hartdecompensatie 
verband houden (myocardinfarct, tachycardie).  
 
Een biologie per primam is vaak aangewezen: hemoglobine, rode bloedcellen, witte bloedcellen, 
erytrocytaire formule, bloedplaatjes, bezinkingssnelheid, CRP, CPK, levertests, creatinine, 
glykemie, ionogram, calcium, schildklier … 

Chronische organische stoornissen 

 
Angst kan een voorloper zijn van hyperglycemie bij ongeweten diabetes, evenals duizelingen, 
“vapeurs”, emotionele labiliteit, veranderlijke slaperigheid, die binnen enkele uren tot een coma 
kunnen evolueren. Onder de pathognomische tekens stelt men potomanie en bedwateren vast. 
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Angst kan ook een teken van porfyrie zijn.  Deze aandoening gaat gepaard met buikpijn, 
huilbuien, prikkelbaarheid en slapeloosheid, wat aan hysterisch gedrag kan doen denken. 

Hyperthyroïdie (Basedow) kenmerkt zich op mentaal vlak door prikkelbaarheid, snelle 
stemmingswisselingen, angst met tachycardie en bevingen van de ledematen. Ze doet minstens 
aan een angstsyndroom denken. Maar hyperthyroïdie gaat vergezeld van vermagering ondanks 
polyfagie, thermofobie, plots hevig zweten en excessieve dorst. Met een diffuus kropgezwel en 
karakteristieke exoftalmie is de diagnose overduidelijk. 
 
Hypoparathyroïdie heeft als kenmerken tetanische of epileptiforme crisissen. 
De angst is voorbijgaand of blijvend, en gaat soms met stemmingsstoornissen gepaard. 
Verwarring met hysterische crisissen is frequent. 
De lichamelijke tekens staan weinig op de voorgrond en de diagnose berust op elektromyografie, 
hypocalciëmie  en hyperfosforemie. 
 
Feochromocytoom uit zich in een overdreven secretie van adrenaline die met korte intervallen 
wordt vrijgegeven. De adrenaline zal een arteriële hypertensie, tachycardie en katastrofobische 
angstaanvallen veroorzaken die sprekend op een paniekaanval lijken. 
 
Angst verhoogt de hypertensie en omgekeerd brengt hypertensie een gevoel van prikkelbaarheid 
en angst mee. Hypertensie gaat klassiek met thermofobie gepaard. Er dient aangestipt te worden 
dat chronische stress geregeld tot een stijging van de cholesterolemie leidt. De regelmatige 
dosering van cholesterol en het meten van de arteriële druk maken deel uit van de 
basishandelingen van de follow-up van een angstig persoon. 
 
Kankers gaan zeer vaak met depressie- of angstsyndromen gepaard. De mentale tekens 
verschijnen soms meerdere maanden vóór de diagnose van kanker mogelijk wordt. Die patiënten 
worden dus vaak eerst als depressief of angstig beschouwd. Men zal het belang inzien van 
herhaalde somatische balansen bij die patiënten, ook al was de somatische balans bij het begin 
van de opvang negatief. 
 
Tabel 1 : Algemene tabel van de organische pathologieën die mentale stoornissen kunnen 
meebrengen 
 
 Verwarring Dementie Psychose Manie Depressie Angstig Psycho-

organisch 

Metabolische encefalopathieën 

Respiratorische X   (X)    

Diabetes 

Hypoglykemie X       

Hyperglykemie X    X X X 

Renaal : uremie X X      

Porfyrie X     X X 

Avitaminosen 

B1  X      

B12  X      

Endocrien 

Schildklier 

Hypothyroïdie   Achter-
volgings
waanzin 

 X   

Hyperthyroïdie    X  X X 

Bijschildklier 

Hypoparathyroïdie     X X  

Hyperparathyroïdie     X   

Bijnieren 
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Addison (hypo)     X   

Cushing (hyper)    X X   

Feochromocytoom      X  

Cardio-vasculair 

Infarct     X X  

Tachycardie en 
ritmestoornissen 

     X  

Hypertensie      X  

Kankers 

Alle   X X X X  

Van de schedel Bij com-
pressie 

    Majeur   

Bloed 

Biermeranemie  X      

Infecties 

Hyperthermie X       

Syfilis  X X X    

Traumatismen 

Commotie X   X X   

Heelkunde 

Ontwaken X  X     

Vroegtijdig (<15 
dagen) 

X       

Laattijdig     X   

Gynaecologie 

Baby-blues     X   

Postpartumdepressie     X   

 
2.2.7 Angst als uiting van een persoonlijkheidsstoornis of bepaalde 

karaktertrekken 
 
Iemand kan zijn hele leven aan angst onderhevig zijn. In dergelijk geval wijst de aanwezigheid 
van zulke stoornissen niet altijd op een bijzondere angststoornis zoals in de angststoornissen van 
as I van DSM-IV beschreven, maar wel op een onderliggende persoonlijkheidsproblematiek. 
Hieronder behandelen we los van elkaar de angst in het kader van de onder as II 
(persoonlijkheidsstoornissen en mentale retardatie) van DSM-IV beschreven 
persoonlijkheidsstoornissen en de angst in het kader van welomschreven karaktertrekken.  
 

2.2.7.1 De angst in het kader van persoonlijkheidsstoornissen 
 
Wij gebruiken in wat volgt de term “persoonlijkheidsstoornissen” voor een type interne ervaringen 
en verwachtingen die duidelijk en gedurende lange tijd van het gemiddelde afwijken. Dit laatste 
neemt een starre vorm aan, uit zich in vele persoonlijke en sociale situaties en veroorzaakt 
duidelijk lijden of beperkingen in het sociale en beroepsfunctioneren. Een dergelijk profiel is 
stabiel en van lange duur en treedt in de adolescentie of ten laatste in het begin van de 
volwassen leeftijd voor het eerst op.  
Het gaat vaak met een aanhoudende angst gepaard. De trigger voor die angst verschilt in functie 
van het type  persoonlijkheidsproblematiek in kwestie: 

- Zo zal een patiënt met een borderline persoonlijkheidsstoornis vaak bang zijn om 
verlaten, afgewezen of niet echt bemind te worden.  

- De vermijdende persoonlijkheidsstoornis kenmerkt zich veeleer door de vrees 
beoordeeld te worden, als minderwaardiger dan anderen beschouwd te worden.  

- Patiënten met een afhankelijke persoonlijkheidsproblematiek hebben (dan weer) de 
behoefte om opgevangen te worden, om voortdurend op iemand anders te kunnen 
terugvallen; ze zijn constant bang om die steun te verliezen.  
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- De obsessioneel/compulsieve persoonlijkheid daarentegen kenmerkt zich dan weer 
door de angst om de controle op de situatie te verliezen.  
 

Bepalen aan welke persoonlijkheidsproblematiek een angstige patiënt (nu) precies lijdt, is vrij 
complex en is een aanwijzing om advies en bijstand van een specialist in te roepen. Een goede 
anamnese in de eerstelijnszorg is daarentegen belangrijk om te bepalen of de (chronische) angst 
in het kader van een indringend type van ervaringen en interacties in de jeugd van de patiënt - 
zoals hierboven in het kort beschreven - moet worden geplaatst. In dat geval gaat het 
waarschijnlijk om een persoonlijkheidsstoornis en zal psychotherapie de eerste keuze vormen. 
Farmacotherapie zal hier immers over het algemeen maar weinig soelaas bieden.  
 

2.2.7.1 De angst in het kader van karaktertrekken 
 
 In bepaalde gevallen stelt men eveneens chronische angst vast bij personen bij wie men niet 
duidelijk een persoonlijkheidsstoornis kan onderkennen, maar met desalniettemin heel bijzondere 
karaktertrekken. Het gaat om personen die niet echt aan een disfunctioneren van de 
persoonlijkheid lijden zoals bij persoonlijkheidsstoornissen, m.a.w. om personen met een 
"normale" persoonlijkheid maar die toch een zekere kwetsbaarheid voor angst vertonen. Mensen 
met een hoge score voor de karaktertrek “neuroticisme”20 zijn bezorgde, onzekere en angstige 
personen. Mensen met daarentegen een laag neuroticismeniveau kenmerken zich door hun 
kalmte en emotionele stabiliteit. Mensen met een hoog neuroticismeniveau hebben vlugger last 
van een gegeneraliseerde angststoornis (zie infra) alsmede van depressie. Maar die kunnen ook 
klagen over angst en ongerustheid zonder daarom die psychiatrische symptomen te vertonen. 
Ook hier kan een goede anamnese aantonen dat dit gedrag reeds in de adolescentie of bij het 
begin van de volwassen leeftijd aanwezig was en dat het in de meest uiteenlopende sociale 
situaties en ingevolge verschillende types stressfactoren tot uiting komt.  
De eerste behandeling zal eens te meer veeleer psychotherapeutisch dan farmacologisch van 
aard zijn.  
De psychotherapeutische bijstand kan zich in bepaalde gevallen beperken tot het identificeren 
van de specifieke situaties die angst bij een patiënt veroorzaken en hem helpen om die te 
vermijden en er anders mee om te gaan. Die hulp kan al in de eerstelijnszorg (de huisarts) 
verleend worden.  
 

3. AANBEVELINGEN 
 
Angststoornissen komen frequent voor, zowel onder de vorm van een specifieke klinische 
stoornis als in verband met andere pathologieën. Ze komen voor bij een groot deel van de 
bevolking en worden vaak chronisch. Deze stoornissen kunnen meestal met een niet-
medicamenteuze aanpak behandeld worden (cognitieve gedragstherapie, relaxatietechnieken, 
enz.). Helaas worden bij de behandeling van deze stoornissen nog te vaak in de eerste plaats 
geneesmiddelen voorgeschreven.  Dit leidt tot een blijvende toename van het verbruik van 
psychofarmaca, waarover vaak in de media wordt bericht. De huisartsen mogen echter niet voor 
deze stijging verantwoordelijk worden gehouden.  De hele maatschappij kan immers meewerken 
aan de preventie van deze stoornis en aan het doen afnemen van het verbruik van deze 
geneesmiddelen.  
Dit kan in de eerste plaats door betere levensomstandigheden voor iedereen. Dit kan ook via een 
opvoeding tot welzijn, vanaf zeer jonge leeftijd. Het kan ook nuttig zijn om het grote publiek in te 
lichten over alternatieve zorgmogelijkheden versus geneesmiddelen bij angststoornissen, 
evenals de rol toe te lichten van de behandelende arts in de aanpak van deze problematiek.  

                                                
20

 Wij gebruiken de term "karaktertrekken" voor een unieke combinatie van kenmerken, gevormd door 
emotionele, mentale en comportementale reacties van een individu, welke veroorzaakt worden door wat 
hem overkomt. Er werden veel verschillende systemen ontwikkeld om die karakterrekken te beschrijven. 
Een van de meest gebruikte is het “vijffactorenmodel” (John et. al, 1991). Een van die vijf factoren is het 
"neuroticisme". 
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Met de nodige middelen kan de huisarts immers de stoornis behandelen zonder een beroep op 
de gespecialiseerde zorg te hoeven doen. Die gespecialiseerde zorg moet echter in een aantal 
andere gevallen toegankelijk zijn voor ondersteuning.  
 
De HGR beveelt dan ook aan om voor een betere eerstelijnszorg van angststoornissen de 
huisartsen de nodige middelen te geven om de problemen in eerste lijn aan te pakken: 

o voldoende basisopleiding over geestelijke gezondheidsproblemen  
o gemakkelijk beschikbare informatie over de zorgmogelijkheden; met name niet-

medicamenteuze behandelingen van deze stoornissen 
o langere raadplegingen mogelijk maken, financieel vergoed, om de nodig tijd met 

de patiënt te nemen (nomenclatuur "psychosociale raadpleging" onder voorwaarde 
van specifieke opleiding) 

 
Om de doorverwijzing van patiënten naar een gespecialiseerde zorg te vergemakkelijken, eerder 
dan voor een aanpak met geneesmiddelen te kiezen, moet ook de beschikbaarheid van 
tweedelijnswerkers (psychiaters, psychotherapeuten) en hun (financiële) toegankelijkheid 
vergroten, met name door de titel van psychotherapeut af te bakenen en psychotherapieën terug 
te betalen. 
 

4. BIJLAGEN  
 
Bijlage A : Perceived Stress Scale van Cohen en Williamson 
Bijlage B : Gesprek en motivationele cyclus bij ontwenning aan benzodiazepines 
Bijlage C : Grafiek over fysiologie van de stress 
Bijlage D : De relaxaties en psycho-corporele technieken 
Bijlage E : Clinical global impression scale 
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6. SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 
 
Al de deskundigen hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. De namen 
van de deskundigen van de HGR worden met een asterisk * aangeduid. 
 
De volgende deskundigen hebben hun medewerking verleend bij het opstellen van het advies: 
 
BRUFFAERTS Ronny Psychiatrie  KUL  
CLAES Stephan  Psychiatrie KUL  
CONSTANT Eric  Psychiatrie UCL 
CORTEN Philippe* Psychiatrie  ULB  
De NAYER André-Roch  Psychiatrie Ziekenhuis Sainte-Thérèse 

Montignies-sur-Sambre 
FRANCOIS Anne Kinder en jeugdpsychiatrie ULB 
PELC Isidore* Psychiatrie ULB 
ROGIERS Anne  Psychiatrie KUL  
SOUERY Daniel  Psychiatrie ULB 
   
   
De volgende personen hebben het advies herlezen : 
 
CUVELIER Laurence  Huisarts 
DOR Bernard   Huisarts 
EEKELEERS Patricia  Huisarts 
LAMY Dominique  Huisarts  
MIGEOTTE André  Huisarts 
ORBAN Thomas  Huisarts 
 
 
Het voorzitterschap werd verzekerd door Isidore PELC en het wetenschappelijk secretariaat door 
MARTIN Sandrine, GERARD Sylvie. 
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Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR) 
 
De Hoge Gezondheidsraad is een federale dienst die deel uitmaakt van de FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Hij werd opgericht in 1849 en 
geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van 
volksgezondheid en van leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen. Hij 
doet dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR neemt geen beleidsbeslissingen, noch voert hij ze 
uit, maar hij probeert het beleid inzake volksgezondheid de weg te wijzen op basis van de 
recentste wetenschappelijk kennis. 
 
Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een 
uitgebreid netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van 
wetenschappelijke instellingen), waarvan er 200 tot expert van de Raad zijn benoemd; de experts 
komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de adviezen uit te werken. 
 
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de neutraliteit 
en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij aflevert. Daartoe 
heeft hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten doeltreffend tegemoet 
te komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen van de adviezen. De 
sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag, de aanduiding van de 
deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van beheer van mogelijke 
belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek van mogelijke 
belangenconflicten, en een referentiecomité) en de uiteindelijke validatie van de adviezen door 
het College (eindbeslissingorgaan). Dit coherent geheel moet toelaten adviezen af te leveren die 
gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare wetenschappelijke expertise binnen de grootst 
mogelijke onpartijdigheid. 
 
De adviezen van de werkgroepen worden voorgelegd aan het College. Na validatie worden ze 
overgemaakt aan de aanvrager en aan de minister van volksgezondheid en worden de openbare 
adviezen gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be), behalve wat betreft vertrouwelijke 
adviezen. Daarnaast wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar 
doelgroepen onder de beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector. 
 
De HGR is ook een actieve partner binnen het in opbouw zijnde EuSANH netwerk (European 
Science Advisory Network for Health), dat de bedoeling heeft adviezen uit te werken op 
Europees niveau. 
 
Indien U op de hoogte wil blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kan U een mailtje 
sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be .  

 
 
 

http://www.hgr-css.be/
mailto:info.hgr-css@health.belgium.be
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Bijlagen :  
 
Bijlage A : Perceived Stress Scale van Cohen en Williamson 

 

The questions in this scale ask you about your feelings and thoughts during the last month. 
In each case, please indicate with a check how often you felt or thought a certain way. 

1. In the last month, how often have you been upset because of something that happened 
unexpectedly? 

___0=never 
___1=almost 
never 

___2=sometimes 
___3=fairly 
often 

___4=very 
often 

2. In the last month, how often have you felt that you were unable to control the important 
things in your life? 

___0=never 
___1=almost 
never 

___2=sometimes 
___3=fairly 
often 

___4=very 
often 

3. In the last month, how often have you felt nervous and "stressed"? 

___0=never 
___1=almost 
never 

___2=sometimes 
___3=fairly 
often 

___4=very 
often 

4. In the last month, how often have you felt confident about your ability to handle your 
personal problems? 

___0=never 
___1=almost 
never 

___2=sometimes 
___3=fairly 
often 

___4=very 
often 

5. In the last month, how often have you felt that things were going your way? 

___0=never 
___1=almost 
never 

___2=sometimes 
___3=fairly 
often 

___4=very 
often 

6. In the last month, how often have you found that you could not cope with all the things 
that you had to do? 

___0=never 
___1=almost 
never 

___2=sometimes 
___3=fairly 
often 

___4=very 
often 

7. In the last month, how often have you been able to control irritations in your life? 

___0=never 
___1=almost 
never 

___2=sometimes 
___3=fairly 
often 

___4=very 
often 

8. In the last month, how often have you felt that you were on top of things? 

___0=never 
___1=almost 
never 

___2=sometimes 
___3=fairly 
often 

___4=very 
often 

9. In the last month, how often have you been angered because of things that were outside 
of your control? 

___0=never 
___1=almost 
never 

___2=sometimes 
___3=fairly 
often 

___4=very 
often 

10. In the last month, how often have you felt difficulties were piling up so high that you 
could not overcome them? 

___0=never 
___1=almost 
never 

___2=sometimes 
___3=fairly 
often 

___4=very 
often 
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Bijlage B ; Gesprek en motivationele cyclus bij ontwenning aan benzodiazepines 
 
Wie belang stelt in vollediger ontwikkelingen en praktische voorbeelden van gesprekken, kan die 
vinden in het “Hulpmiddelenboek voor huisartsen: Angst, Stress en Slaapproblemen” van de 
federale campagne voor het verantwoord gebruik van benzodiazepines 2005, FOD 
Volksgezondheid of op de volgende website www.health.fgov.be.  
 

Inleiding 
 
Elke therapeut heeft al te maken gekregen met weerstand van een patiënt, een gebrek aan 
therapietrouw of gebrek aan motivatie om zijn levensstijl te veranderen, ook al kan die 
verandering zijn gezondheid ten goede komen.   
 
Al enkele jaren geleden hebben de psychologen William Miller en  Stephen Rollnick (2006) een 
vorm van relationele benadering uitgewerkt, waarvoor men geen ervaren psychotherapeut hoeft 
te zijn om ze te kunnen toepassen. Die aanpak is vooral gekenmerkt door een 
geestesgesteldheid die strijdig is met de gebruikelijke op confrontatie gebaseerde aanpak. 
Aanvankelijk was die vooral gericht op de motivatie van patiënten die stoffen misbruiken, maar 
die therapie kan ook gebruikt worden bij elke aanpak waarbij met het oog op therapietrouw een 
overeenkomst met de patiënt noodzakelijk is. 
 
Bij deze relationele aanpak nieuwe stijl is er nu ook het veranderingsmodel van James Prochaska 
en Carlo Di Clemente (1984, 1992), waarin de fasen worden beschreven die tot verandering 
leiden. Een verandering (en vooral het behoud ervan) gebeurt immers niet van vandaag op 
morgen, maar veeleer in fasen. Als men met die verschillende fasen en de zin ervan geen 
rekening houdt, verliest de therapeut vaak de moed en de patiënt zijn motivatie. Als men de 
patiënt in zijn motivationele cyclus kan plaatsen, zal iedereen de weerstand tegen verandering 
niet als een mislukking maar als een aan de besluitvorming inherent proces ervaren. 
 

Motivationele cyclus 
 
Een beslissing nemen is soms zeer eenvoudig en soms zeer moeilijk. Het is altijd het gevolg van 
een proces dat vooronderstelt dat men voldoende gemotiveerd is om die beslissing te nemen en 
zich daaraan te houden. 
 
De eerste motivationele fase is een cognitieve fase 
Men moet weten dat het probleem bestaat en dat oplossingen voorhanden zijn. Een voorbeeld uit 
de huisartsgeneeskunde/huisartspraktijk: als een patiënt niet weet dat cholesterol voor zijn 
bloedvaten in de toekomst zorgen kan baren, waarom zou hij dan op zijn voeding (gaan) letten? 
Als hij niet weet dat men aan slaap- en kalmeermiddelen, ongeacht de onmiddellijke voordelen 
ervan, ook verslaafd kan worden of, als hij ouder is, er heupbreuken van kan krijgen, waarom zou 
hij die dan wantrouwen? Als deel uitmakend van deze fase worden eveneens gezien situaties 
waarbij de patiënt wel weet dat dit bestaat maar zich persoonlijk niet betrokken voelt of weigert 
iets voor zichzelf te doen. 
 
 
De tweede motivationele fase is een perceptuele fase 
In dit stadium ziet de patiënt in dat het probleem hemzelf aangaat. Hij gaat voor zichzelf toegeven 
dat het aanvankelijk doelgerichte gebruik van slaapmiddelen bij hem tot een gewoonte verworden 
is. Later is het zelfs geen louter gewoonte meer maar een verslaving. Dat is ook het ogenblik van 
het “ja maar” of “ja, maar later”. We kennen allemaal wel rokers die blijven roken. Ze weten 
nochtans allemaal dat roken schadelijk is voor de gezondheid. Ze geven allemaal ruiterlijk toe dat 

http://www.health.fgov.be/
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het voor hen en hun omgeving beter zou zijn als ze ermee ophielden en toch blijven ze 
voortroken. Stoppen met alles wat dat aan ongerustheid, angst, zich slecht voelen meebrengt, 
primeert nog niet op het vooruitzicht niet meer aan tabak of geneesmiddelen verslaafd te zijn. 
 
Het derde stadium is een stadium van fundamentele ambivalente houding met persoonlijke 
pogingen maar met minder inspanningen 
In dit stadium zal de roker zijn verbruik proberen te minderen maar zonder te beslissen om ermee 
op te houden. Wie in gewicht aankomt, beslist om te letten op wat hij eet maar is daarom nog niet 
echt bereid om een dieet te volgen. De slaapmiddelengebruiker zal proberen om niet 
systematisch een slaapmiddel te nemen. Soms zijn die beslissingen efficiënt. Dat maakt deel uit 
van onze zelfredzaamheid om eerst zelf (eens) te proberen. Maar vaak lopen die pogingen op 
een mislukking uit, welke niet van aard zal zijn om ons tot volhouden aan te zetten.  
 
Grafiek n°4 ; Motivationele cyclus 
 

 
 
 
De vierde fase is een beslissingsfase 
“Nu verander ik en vraag ik om hulp!” Het is geen gemakkelijke fase. Om te beslissen tot actie 
over te gaan, moet de levenswijze als volgt veranderd zijn: 
- voldoende belangrijk, en prioritair in de ogen van de patiënt 
- moet hij voldoende vertrouwen hebben in zijn kansen om te lukken. 
- moet het het goede ogenblik zijn om een beslissing te nemen.  
- zal ophouden met slaapmiddelen bijvoorbeeld in een vakantieperiode minder moeilijk zijn.   
 
De vijfde fase is een doorzettingsfase 
…en van volhouden !  Het is uiteraard mogelijk om met een zeer eiwitrijk dieet vlug af te slanken. 
Maar iedereen die het ooit geprobeerd heeft, weet dat, als ze achteraf hun voedingsstijl niet 
wijzigen, de kilo’s er weer aanvliegen. Iemand met stress kan er volstrekt van overtuigd worden 
dat hij meer fysieke activiteiten moet doen. Maar hoe dat meer dan drie maanden vol te houden? 
De vragen zijn: 
Verschaft mijn keuze van activiteiten of nieuwe levensstijl me meer genoegen dan ervoor? 
Hoe kan ik ertoe aangezet worden om vol te houden? 
 
 
De zesde motivationele fase is die van de ontmoediging 

Geïnformeerd 
zijn om door te 
zetten 

 

Persoonlijk 
betrokken 
zijn 

 

Ambivalente 
houding 
 

Beslissen om 
te handelen en 
hulp te vragen 
 

Volhouden 
 

Ontmoedigd 
zijn 
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“Wat zin heeft het?” Het is een belangrijke fase aangezien die de mogelijkheid kan bieden om op 
een hoger niveau in de motivatiecyclus over te stappen. Erdoor vallen is normaal. Het is 
menselijk en niet catastrofaal voor zover men in zichzelf voldoende motivatie vindt om opnieuw te 
beginnen.  
De vragen die men zich moet stellen, zijn: 
Verschaft mijn nieuwe levensstijl me voldoende plezier? 
Heb ik de nadelen van mijn nieuwe levensstijl niet onderschat? 
Welke bijkomende gegevens moet ik zoeken om mijn nieuwe levensstijl te onderbouwen? Als ik 
beslis om dieet te volgen, kan ik er misschien mijn voordeel mee doen als ik een diëtist om raad 
vraag. Als ik me lichamelijk nog wat gespannen voel, kan ik misschien de hulp van een 
kinesitherapeut inroepen. Als ik niet goed met mijn emoties omkan en ik nog voor een niemandal 
uitvlieg, kan ik misschien een geestelijke gezondheidsbeoefenaar inschakelen, ... 
De ontmoedigingsfase is dus geen mislukking maar het teken dat men opnieuw moet beginnen 
en op een hoger niveau overstappen en daarom hulp moet vragen aan beroepsbeoefenaars, zijn 
partner, zijn collega’s. 
 

Motivationeel gesprek 
 
“Het motivationeel gesprek is een patiëntgerichte aanpak strekkende tot een gedragswijziging, 
door de patiënt te helpen om zijn ambivalente houding te bestuderen en op te lossen “ 
 
De hoofddoelstelling bestaat erin om de patiënt zover te krijgen dat hij zich bewust wordt van de 
problematiek, de mogelijkheden tot verandering en de in te zetten middelen om die 
veranderingen te bewerkstelligen. De patiënt zal beseffen dat het niet gaat om het probleem of 
de problemen opeens uit de weg te ruimen - als hij al erkent dat hij er heeft - maar wel om een 
reeks tussenfasen en middelen die ook aan elke fase aangepast zijn, voor te stellen om na die 
bewustvorming de mogelijke wijzigingen in de hand te werken. 
 
De principes voor de motivationele strategieën zijn: 
- empathie, dit wil zeggen de persoon in zijn zelfredzaamheid en zijn individualiteit erkennen.  
- aanvaarden wat hij meegemaakt heeft zonder het daarom noodzakelijk goed te keuren. 
- het voor en het tegen van het misbruik van stoffen of van de alternatieven af te wegen 
- onmiddellijke overreding, confrontatie of bedreiging van de patiënt vermijden.  
- het gevoel van persoonlijke efficiëntie versterken door te wijzen op elke kleine stap vooruit 
in plaats van te wijzen op wat er nog moet worden gedaan of wat er niet gaat. 
- de keuzevrijheid versterken. 
 
Hiertoe zal men zoveel mogelijk gebruik maken van: 
- open vragen om gesloten vragen te vermijden 
- het herformuleren van de woorden va de patiënt. 
-het zich bewust worden van de persoonlijke, familiale en sociale gevolgen van de 
problematiek. 
- en elke keer een samenvatting van het gesprek en de interacties opmaken.  
 
De therapeutische relatie zal van het type partnerschap zijn door een relatie van het type co-
aanwezigheid op te bouwen. De relationele aanpak is op ontmoeting en niet op confrontatie 
gericht. Men zal de nadruk leggen op de voordelen zonder enige argumentatie, waardoor het 
mogelijk wordt om het persoonlijk gevoel dat men geholpen wordt, te versterken.  
 

Motivationele strategieën 
 
Of hoe de patiënt te benaderen? 
 
Eerste gesprek: Ofwel komt de patiënt uit eigen beweging met de problematiek (des te beter) 
ofwel lijkt de patiënt zich van niets bewust te zijn. In dat geval,  
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1. De feiten uiteenzetten zonder beoordeling en vragen wat hij ervan denkt. 
2. Uitzoeken in welke motivationele fase hij zich bevindt: 
 

- De patiënt zit in de eerste fase, dat wil zeggen dat hij niet op de hoogte is of zich niet 
betrokken voelt: in dat geval is de strategie informationeel en empathisch. 

 
- De patiënt zit in de tweede fase, dat wil zeggen dat hij weet dat hij betrokken is maar 

niet bereid is om zijn levensstijl aan te passen: in dit geval blijft de strategie enerzijds 
informationeel en moet die anderzijds het naar zichzelf luisteren inschakelen. 

 
- De patiënt zit in de derde fase, die van de ambivalente houding. Ofwel denkt hij eraan 

om iets te doen maar is hij bang dat hij zich dan nog slechter zal voelen ofwel heeft hij iets 
geprobeerd maar wilde hij alles ineens met een mislukking tot gevolg. De negatieve 
gevolgen waren groter dan de positieve. De interventiestrategie zal cognitief en 
experimenteel zijn en dat fase na fase. Op dat ogenblik is het vaak opportuun om een 
specialist voor te stellen die hem zal coachen. 

 
- De patiënt zit in de vierde fase, die van de beslissing. Een beslissing nemen vergt als 

voorafgaande voorwaarde dat dit in zijn ogen voldoende belangrijk geworden is, dat hij 
voldoende vertrouwen in zijn kansen van welslagen heeft en dat het goede ogenblik is 
aangebroken. Die drie punten volstaan echter niet om tot een welslagen te komen. Een 
strijdplan en een coach zijn daarvoor ook nodig. De strategie impliceert dus dat de 
ontwenning gepland wordt en een deskundig iemand om hulp wordt gevraagd. 

 
- De patiënt zit in de vijfde fase, hij is gestopt maar moet in zijn beslissing volharden. De 

strategieën die in deze fase moeten worden toegepast, zijn de steun die hij van gelijken 
of beroepsmensen kan krijgen en zijn nieuwe bronnen van plezier. 

 
- De patiënt zit in de zesde fase, die van de terugval. In dit stadium zal de strategie 

schuldbevrijdend, empathisch zijn en krijgt de functionele analyse de voorkeur. Die 
terugval mag immers niet als een mislukking beschouwd worden maar als een fase 
waarin het proces zo vlug mogelijk weer kan worden hervat. Men zal samen met de 
patiënt trachten de valkuilen aan het licht te brengen (waarin hij terechtgekomen is) en die 
hij zal (moeten) onthouden om te vermijden dat hem dat nog eens overkomt. 

 
Conclusie:  
Nooit wanhopen hoe traag de patiënt in uw ogen ook vooruitgaat en hoe vaak hij ook terugvalt. 
Een motivationeel proces kan meerdere maanden duren. 
De patiënt regelmatig ondersteunen 
Niet aarzelen om een beroep te doen op hulp, om niet alleen te staan in de opvolging en de 
moed kwijt te raken. 
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Bijlage C : Grafiek over fysiologie van de stress 
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Bijlage D : De relaxaties en psycho-corporele technieken 
 
Respiratorische technieken 
 
Stress doet het ademhalingsritme stijgen als antwoord op een toename van de spierspanning. 
Hier wordt relaxatie verkregen door het ademhalingsritme te vertragen.  
Vb. : bij paniekaanvallen zijn de symptomen (gevoel van verstikking, tachycardie, …) het gevolg 
van hyperventilatie. De patiënt moet dus de buikademhaling (lichte inademing, pauze, diepe 
uitademing “alsof men de lucht met de tenen uitblaast“ leren toepassen en die tien keer na elkaar 
herhalen. De huisarts kan die techniek gemakkelijk aan zijn patiënten aanleren. De 
werkzaamheid kan in het dokterskabinet onmiddellijk worden aangetoond door de patiënt te 
vragen zijn pols voor en na de oefening te nemen: hij zal een afname van zijn hartslag 
vaststellen. 
Een andere manier om tot hypoventilatie te komen is de techniek van de “kleine zak”, die erin 
bestaat in een plastieken zak te ademen. De verwachte werkzaamheid berust op het feit dat het 
opnieuw inademen van zijn eigen lucht en dus CO2, sederende en myorelaxerende gevolgen 
heeft. 
 
Musculaire technieken 
 
Autogene training van Schultz 
Het is een autosuggestietechniek. De relaxatie wordt door verbale inductie verkregen. De patiënt 
volgt de verbale instructies om zich van zijn eigen lichaam en de spanningszones bewust te 
worden. Hij leert om zelf gevoelens van zwaarte, warmte, frisheid te induceren,…  
NB: In de apotheken worden audio-CD’s, gebaseerd op dit principe, verkocht. 
 
De techniek van Jacobson  
De relaxatie komt door een afwisseling van samentrekkingen/ontspanningen tot stand. 
 
 
Concentratie op de sensoriële percepties 
 
De relaxatie wordt verkregen door zich te richten op een perceptie die visueel, auditief (muziek 
bv.), tactiel (massage, bv.), olfactief (parfum, bv.) kan zijn. Die techniek wordt bij 
meditatieoefeningen gebruikt. 
 
Hypnose gebruikt die focustechnieken om een “veranderde toestand van bewustzijn” te 
induceren die een dissociatieve toestand is, alsof men de automatische besturing aangeschakeld 
heeft. De therapeut kan dan suggesties doen. 
Hoofdindicaties: angst, pijnproblematiek (bv. migraine), psychosomatische stoornissen, obesitas. 
 
 
Relaxatie door gedachten en geestelijke verbeelding 
 
Sofrologie: Methode strekkende tot het evenwicht geest-lichaam door herhaling van eigen 
psychocorporele technieken: dynamische relaxatie (op fysiek vlak) en sofronisaties (statisch op 
fysiek vlak, verwant met hypnose). In een toestand tussen waken en slapen zal de persoon 
trachten weinig gebruikte mogelijkheden te stimuleren: zich ontspannen, stress en emoties 
beheren, zich concentreren… 
 
Andere mogelijkheden 
Na te gaan in functie van de affiniteiten van de patiënt: yoga, taï-chi, contemplatie, lichamelijke 
aërobische activiteiten, … 
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Bijlage E : Clinical global impression scale CGI (Guy, 1976)  

 
  1. Severity of illness : Considering your total clinical experience with this 
particular population, how mentally ill is the patient at this time? 
 

   

0 = Not assessed  
 

4 = Moderately ill  

1 = Normal, not at all ill  5 = Markedly ill 
 

2 = Borderline mentally ill  6 = Severely ill 
 

3 = Mildly ill  7 = Among the most extremely ill patients 
 

   

2. Global improvement: Rate total improvement whether or not, in your judgement, 
it is due entirely to drug treatment. 
Compared to his condition at admission to the project, how much has he 
changed? 
 

0 = Not assessed  
 

4 = No change  

1 = Very much improved  
5 = Minimally worse 

 

2 = Much improved  
6 = Much worse 

 

3 = Minimally improved  7 = Very much worse  

 
3. Efficacy index: Rate this item on the basis of drug effect only. 
Select the terms which best describe the degrees of therapeutic effect and side 
effects and record the number in the box where the two 
items intersect. 
EXAMPLE: Therapeutic effect is rated as ‘Moderate’ and side effects are judged 
‘Do not significantly interfere with patient’s functioning’. 

 

Side effects 
 

Therapeutic effect  

Marked  
Vast 
improvement. 
Complete or 
nearly 
complete 
remission of 
all symptoms  

Moderate  
Decided 
improvement. 
Partial 
remission of  
symptoms 
  

Minimal  
Slight 
improvement 
which 
doesn’t alter 
status of 
care of 
patient 
 

Unchanged or 
worse  

 
None  

01  05  09  13  
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Do not 
significantly 
nterfere with 
patient’s 
functioning  

02 06 10 14 

Significantly 
interferes with 
patient’s 
functioning  

03  07  11  15  

Outweighs 
therapeutic 
effect 
 

04  08  12  16  

Not assessed = 00 


