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H1: De EPP benadering 
1. Inleiding 

De noodzaak voor EPP 
 → goede behandelingen voorhanden voor psychische stoornissen maar veel ruimte  
      voor verbetering 
      - verklaringsmodellen 
      - behandelrespons (percentage dat behandeling effectief blijkt te zijn) 
      - lange termijn-effectiviteit kan beter (mate van herval) 
      - matchen van behandeling met patiënt 
      → elk van deze vragen refereert aan causale mechanismen!: groeps- en  
           individueel niveau 

Merites/ sterktes van een EPP-benadering 
 1) identificatie van causale mechanismen (immense uitdaging!) 
      → meestal relatieve uitspraken (context!) 
 2) wetenschappelijke zienswijze binnen individu én groep 
 3) expliciete links met de wetenschappelijk psychologie en zeer goed inpasbaar  
     binnen EBP (‘Evidence Based Practices’) 
 4) continue interactie tussen klinische psychologie en EPP 
 5) niet gebonden aan één therapieschool 

2. Zeven kernvragen  

Mensvisie van EPP-benadering 
 → EPP is een onderzoeksbenadering die aansluit bij post-positivistische filosofische  
      benadering 
      - geen absolute waarheden maar bruikbare wetmatigheden 
      - maar laat ook meer constructivistische benadering toe 
 → nomothetische focus ≠ niet enkel groepsbenadering 
 → nomothetische focus ≠ niet enkel kwantitatief onderzoek 
 → ‘Ja, maar ‘iedereen is toch uniek?’  
      - EPP is hier minder mee bezig: EPP gaat er van uit dat er best veel gedeelde  
        mechanismen zijn waardoor mensen in de problemen komen 

Visie op normaliteit/ abnormaliteit 
 → EPP is een onderzoeksbenadering die toegepast wordt binnen verschillende  
      zienswijzen op psychopathologie 
      1) DSM/ ICD 
           - DSM-V geïntroduceerd (2013) 
           - eerder medische visie 
           - veel kritiek op DSM categorisatie en labeling (hangt van stoornis tot stoornis  
             af, toch ook belangrijk om te kennen om mee te zijn met gangbare kennis,  
             taal)  
           - genuanceerde visie noodzakelijk 



           - EPP: stoornissen als afhankelijke variabele 

      2) Research Domain criteria (RDOC) 
           - onderzoeksvisie vanuit NIMH 
           - expliciet transdiagnostische visie (focus op processen over stoornissen  
             heen) 
           - ‘multiple units of analysis (van genetica tot sociale processen) 
           - domeinen 
              a) negative valence systems 
              b) positive valence systems 
              c) cognitive systems 
              d) social processes 
              e) arousal & regulatory systems 
               f) sensomotorisch 

  Voorbeeld: positive valence system 
   → transdiagnostisch relevant: depressie, verslaving, schizofrenie 
        - sterke associaties tussen anhedonia en beloop van depressieve klachten  
   → combinatie van sterke onderzoeksparadigma’s (bv. reinforcement learning- 
                taken) met gesofisticeerde neuropsychologische technieken (ERP, fMRI)  
   → grote predictieve studies (bv. EMBARC) 
   → machine learning & computational modelling (associaties tussen  
                biomarkers en farmacologische behandeling)  

Uitgangspunten RDOC(Insel et al., 2010) 
 1) a diagnostic approach based on the biology as well as the symptoms must not be  
     constrained by the current DSM categories (→ dimensioneel)  
 2) mental disorders are biological disorders involving brain circuits that implicate  
     specific domains of cognition, emotion, or behaviour 
 3) each level of analysis needs to be understood across a dimension of function 
 4) mapping the cognitive, circuit, and genetic aspects of mental disorders will yield  
     new and better targets for treatment (→ precision medicine) 



Grootste kritiek RDOC: veel kosten, maar weinig baten 
 → Insel (2017); “I spent 13 years at NIMH really pushing on the neuroscience and genetics  
      of mental disorders, and when I look back on that I realize that while I think I succeeded  
      at getting lots of really cool papers published by cool scientists at fairly large costs—I 
      think $20 billion— I don’t think we moved the needle in reducing suicide, reducing  
      hospitalizations, improving recovery for the tens of millions of people who have mental  
      illness.” 
 → sterke focus op biologie 
      - het is echter niet duidelijk of biologie een causaal of mediërend mechanisme  
        betreft: verschillen op hersenniveau bepalend in klachten?   
 → wat zijn psychische stoornissen; dysfuncties versus functionele aanpassing 
 → doelstelling; initieel niet klinisch toepasbaar 

      3) HiTOP 
           - reactie op DSM & RDOC 
           - dimensionele visie 
           - hiërarchische organisatie waarbij comorbiditeit in rekening gebracht wordt  
           - striktere link met wetenschappelijke data (factoranalyse) ipv consensus 

 

  

      4) Netwerkbenadering 
           - stapt af van impliciet ziektemodel: latente ziekte/ stoornis (de klachten zijn op  
             elkaar inwerkende factoren en er is geen noodzaak voor een syndroom als  
             latent construct) 
           - biedt verklaring voor co-morbiditeit (via brugsymptomen) 
           - zeer populair en interessant, maar jong (toepasbaar op individueel niveau) 
           - aansluiting met EPP benadering?: symptomen worden afhankelijke variabele 

 



      5) Proces-based benadering (Hofmann & Hayes) 
           - weg van behandelpakketten per stoornis 
           - identificeren van kernprocessen voor individu in zijn/ haar context in plaats  
             van focus op interventie/ stoornis  
           - evidence-based interventies voor processen  
           - mogelijkheden voor minder scholenstrijd!  

Mogelijke afhankelijke variabelen 
  → insteek is telkens psychopathologie 
       - stoornissen & symptomen (DSM/ICD) 
       - domeinen & processen (RDOC, HiTOP) 
       - symptomen (netwerkmodellen) 

Risico- versus beschermende factoren 
 → klinische interventies zijn belangrijke bron van inspiratie 
      - (helpende) causale mechanismen (bv. common factors bij depressie) 
 → werkzame ingrediënten van veel klinische interventies zijn onduidelijk (bv. EMDR) 
 → weerbaarheid vormt eveneens een belangrijke bron van inspiratie 
      - bv. veerkracht t.o.v. stress, spontaan herstel, functioneren na een stoornis 
      - relevante (causale?) processen voor preventie en herstel 

Werkwijze binnen EPP 
 → voorkeur voor experimentele benadering vanuit de noodzaak voor causale  
      informatie 
      - neiging tot een labo-setting, maar eveneens onderzoek naar ecologische  
         validiteit  
      - gaat dus altijd over groepen?  
 → causale conclusies vereisen heel wat verschillende bronnen van evidentie 
      - zoektocht naar causale variabelen is een ‘never-ending story’ 
      - RCT’s (‘randomised control trials’)/ experimenten 
      - natuurlijke experimenten 
      - statistische technieken 
 → betrokkenheid van stakeholders (patiënt, clinicus, …) 

 



Figuur 1. Globale werkwijze in de EPP 

STAP 1 

Observaties m.b.t. psychopathologische verschijnselen. 

 

STAP 2 

Model / Theorie 

 

STAP 3  

Hypothese (>predictie) 

 

STAP 4 

Experimenteel toetsen. 

 

STAP 5 

Resultaten 

 

STAP 6 

Praktijkimplicaties  

H2: Angst: basisprincipes 
1. Beschrijvende kenmerken van angst 

Onderscheid tussen ‘fear’ en ‘anxiety’ 
 
‘Fear’ = de directe emotionele reactie op een gepercipieerd gevaar (angstreactie) 
             → emotionele reactie op een specifiek gevaar, een identificeerbare  
                  bedreiging 
             → intens, plotse hoge arousal, spoed 
             → tijdelijk 
             → gecontroleerd door bedreigende stimuli of gebeurtenissen 
             → een fobie is een intense irrationele – angstreactie – 

‘Anxiety’ = de gespannen anticipatie op een potentieel bedreigende gebeurtenis  
                 (angst) 
                 → gespannen anticipatie van een bedreigende, maar vage situatie of  
                      gebeurtenis, een gevoel van onaangename spanning  
                 → de persoon heeft het moeilijk om de precieze oorzaak van de  
                      onaangename spanning te benoemen 
                 → diffuus, persistent, kan fluctueren qua ernst, vaak achtergrondgevoel 
                 → gekarakteriseerd door hoge vigilantie (waakzaamheid) 

Argumenten voor het onderscheid 
 1) statistische analyse van angstvragenlijsten (fear en anxiety als factoren) 
 2) specifieke overerfbaarheid van verschillende vormen van angst 
 3) fear is een primaire (basis)emotie die niet onder cognitieve controle staat  
     (limbisch systeem; o.a. amygdala) 
     >< angst is een secundaire emotie die een sterke cognitieve component kent  
          (frontale hersenstructuren)  

Functie van angst 

Functie van fear en anxiety 
 → beschermende motivationele toestanden die dienen om gevaar te detecteren en  
      te vermijden; overleving van het individu 
 → nabijheid van dreiging bepaalt het type angstrespons 

Actiepatroon van preferentie /

Geen gevaar / /

Potentieel gevaar Def. gedrag (vigilantie) Anxiety/ piekeren

Detectie van gevaar Def. gedrag (flight) Fear



 → fear-respons wordt gekenmerkt door een verhoogde autonome arousal om        
      actieve coping te bevorderen 
 → emotionele systemen georganiseerd rond actietendens: gedrag! (Lang, Frijda) 
      - fysiologische veranderingen 
      - handelingen om aan de bedreigende situatie te ontsnappen of ze te vermijden 
      - subjectieve gewaarwording van bedreiging 
 → specifiek patroon van cognitieve verwerking 

Biologie van angst 

LeDoux (1995) 
  

 
 
 
 
 
 → wanneer informatie waargenomen wordt, zijn er twee paden naar angstreacties 
      a) ‘the low road’ 
           - onmiddelijke projectie van thalamus naar amygdala die dan direct de   
             hypothalamus signaleert dat er iets relevants aan de gang is: stopzetting van  
             andere activiteiten en in gangzetting van fysiologie 
           - idee van een lage kwaliteitsverwerking met constante monitoring van  
             inkomende stimuli als veilig of onveilig (extreem snel) 
      b) ‘the high road’ 
           - verloopt via sensorische cortex, hippocampus en geheugenprocessen om  
             later via amygdala naar hypothalamus te gaan  
           - trager, meer kwaliteitsvolle verwerking van binnenkomende stimuli 
           - corrigeert meestal de ‘low road’ wanneer inaccuraat  
 
 → Ledoux & Daw (2018): verwerking  
      - “our ability to understand the neural circuits underlying any class of behaviour is  
         only as good as our understanding of the behaviour itself” 
      - nadenken over de verschillende typen van gedragingen in context van  

Contact met gevaar Def. gedrag (fight) Panic

Gevaar Bevriezen



        gedragsresponsen en wat weten we over de neurobiologie (verhaal met 
centrale  
        rol van amygdala gaat niet op voor alle angstgedragingen) 
      - reflexmatig, habitueel gedrag versus instrumenteel gedrag, ‘deliberate action’  
        (zonder omgevingscue) 

 → amygdala speelt bijvoorbeeld kleinere rol bij ‘deliberate actions’ dan bij  
      gedragingen die reflexmatig zijn (cognitieve routine)  

Fight-flight respons 
 - hypothalamus 
    → activatie van het autonome zenuwstelsel 
    → afgifte van epinefrine en noerepinefrine (o.a. toename van de hartslag) 
    → activatie van de HPA as (hypothalamus – hypofyse – bijnier as) 
         - afgifte van verschillende hormonen zoals cortisol (regulatie van de stress- 
           respons) 

Functie van piekeren (niet altijd ‘maladaptief’) 
 → voorbereiding versus persisteren in ‘voorbereiden’  
 → piekeren wordt ontlokt door het gevoel van potentieel gevaar in de omgeving  
 → gekenmerkt door 
      - voorbereiden op gevaar 
      - cognitieve oriëntatie 
      - probleemoplossing 
      - verbaal (niet-visueel) 
      - minder autonome arousal van fear-reactie 

Invloed van angst 
 → klinische observatie; veel menselijke problemen zijn te herleiden tot of hebben  
      een angstcomponent 
      - angst voor anderen, eenzaamheid, confrontatie met pijn, … 
      - transdiagnostisch kenmerk 
         → CAVE: angst signaleert waarde en betekenis 
 → kwetsbaarheid? 
      - angst gaat vaak vooraf aan andere mentale stoornissen (bv. 62% van depressie   
        wordt voorafgegaan door andere stoornissen waarvan 68% angststoornissen) 
      - angststoornissen gaan vaak vooraf aan eetstoornissen  
      - fobieën gaan vaak middelenafhankelijkheid vooraf 

Prevalentie van angst 
 → National Comorbidity Survey (Kessler et al., 1997) 
      - 29% life-time prevalentie van tenminste 1 angststoornis 
 → comorbiditeit (74%) 
      - andere angststoornissen 
      - stemmingsstoornissen 
      - middelenafhankelijkheid 
      - persoonlijkheidsstoornis  
 → patiënten in geestelijke gezondheidszorg 
      - 57% huidig, 81% life time co-morbiditeit  



Angst en ontwikkeling 
 → normale versus pathologische angst 
 → ontwikkelingsspecifieke angsten 
      - verschillen tussen ontwikkelingsstadia: kleuter, kind, tiener 
 → inschatten van gevaar hangt sterk af van ontwikkeling  
 → vroege verschillen; reactie op nieuwe potentieel bedreigende prikkels 
      - behavioural inhibition/ geremdheid (temperament) voorspelt angst 

2. Etiologie van angst 

Algemene kwetsbaarheidsfactoren (emotionele stoornissen: depressie en angst) 
 - verhoogd negatief affect/ neuroticisme 
 - hoge emotionele reactiviteit / beperkte emotieregulatie 

Angst-gerelateerde processen (expressie van angst) 
 - hypervigilantie (verhoogde waakzaamheid)  
 - angstige overtuigingen 
 - vermijdingsgedrag (erg essentieel: voorkomt nieuwe leermomenten)  

Angst-specifieke processen (differentiatie tussen verschillende stoornissen) 
 - leergeschiedenis angststoornissen 
 - biologische aspecten 

Genetica 
 - 20-40% overerving bij fobieën, GAS en PTSS 
 - 50% overerving bij paniekstoornis 
 - stoornisspecifieke en algemene genetische risicofactoren 
 - veel onderzoek naar de invloed van genetische factoren 

Hariri et al. (2002); genen x brein x omgeving  
 → amygdala speelt een cruciale rol bij angstreacties 
 → differentiële respons bij presentatie van angstige gezichten op grond van  
      genetische factoren (5-HTTLPR) 
 → echter, veel discussie over deze benadering (er zijn geen biomarkers)  

Angstdispositie; negatief affect 
 → generisch predictie modellen van angst 
      - bepaalde persoonlijkheidstrekken of temperament vormen een predisponerende  
        factor voor het ontwikkelen van angststoornissen 
      - biologische basis van persoonlijkheid 
        a) Eysenck (1967); neuroticisme & extraversie 
        b) Gray (1987); behavioural inhibition/ activation 
        c) Spielberger; trait anxiety 

Eysenck; een diathesis-stress visie 
 → welke persoonlijkheidsfactoren maken mensen kwetsbaar om een angststoornis  
      te ontwikkelen 
      - emotioneel instabiele introverten zijn erg gevoelig om geconditioneerde  
        angstresponsen 
      - introverten zijn gevoeliger aan conditionering 



      - extraverten zijn moeilijk conditioneerbaar met negatieve implicaties voor het  
        socialisatieproces 
      - gekoppeld aan biologische mechanismen (arousal, hersenstructuren)  

 
    

 

Persoonlijkheidsonderzoek 
 1) trait anxiety (Spielberger) 
      - stabiele gevoeligheid om angstig te reageren 
      - voorloper van GAD 
 2) tripartite model 
      - angst en depressie; combinatie van negatief affect, positief affect en arousal 
         → angst; hoog negatief affect + arousal 
         → depressie; hoog negatief affect, laag positief affect 
         → discussie over hyperarousal (fear versus anxiety) 
 3) ontwikkelingsperspectief (Rothbart); zelfregulatie 
      - biologische processen bij het reduceren van autonome arousal 
      - cruciale rol van de ouders 
         → ouder-kind interacties; voorspelbaarheid en controle 
         → bewustzijn van contingenties 
         → toepassen van contingenties 
         → interactie temperament kind en vaardigheden ouders 
         → ouder-kind synchroniciteit! 

Conditionering en gedrag (principes van klassieke en operante conditionering) 
 → three pathways to fear (Rachman) 
      1) directe conditionering  
      2) observeren van een ander 
      3) informatie-transmissie 
 → relatie angst ouder-kind 
 → data; relevantie van modelling (belang van modelling van therapeut)  
 → niet-angstige reacties beschermen tegen angstreacties 



      - bv. veilige verkeerssituaties zijn ergens beschermend tegen angst na een  
        verkeersongeval 

Gedragsmatige aspecten 
 a) vermijding = een poging om aversieve interne gewaarwordingen van angst te  
                          reduceren 
     → veel verschillende vormen 
          - gedrag; vermijdingsgedrag 
          - cognitie; gedachtenonderdrukking/ neutralisatie 
          - emotie; alexithymie 
     → klinisch: let op gedrag dat je niet ziet 
     → Hayes et al. (1999); experiëntiële vermijding als belangrijkste functioneel  
          mechanisme van psychopathologie 
          - leefwereld wordt klein(er)   

Niet-associatieve processen 
 → deel van de patiënten herinneren geen gebeurtenissen 
 → meestal bevraging achteraf; overschatting CS-US relaties 
 → dishabituatie-verklaring 
      = “Given maturation processes and normal background experiences, most members of  
          the species will show fear to a set of evolutionary-relevant stimuli on the first  
          encounter. This initial fearful response will typically diminish across time due to  
          repeated, non-traumatic exposure to the feared object or situation (e.g. habituation).  
          However, poor habituators and those who do not get the opportunity for safe exposure  
          will remain fearful of such stimuli from their first encounter often appearing for  
          treatment at a later stage” 

Cognitieve modellen (relevantie van leerervaringen en temperamenten)  
 → cognitieve inhoud van schema’s (Beck et al, 1985); overactieve alarmreactie t.o.v.  
      bedreiging  
      - misinterpretaties 
      - overgeneralisatie 
      - negatieve overtuigingen 
 → cognitieve processen (verwerken van inkomende stimuli)  
      - attentional bias (aandachtsbias) 
      - beoordeling (covariation bias/ ex-consequentia redeneren) 
 → causale rol bij schema’s is meestal foutief 

 



 → van links naar rechts: we waarnemen veel informatie die klopt in verband met  
      onze schema’s en veel informatie die niet klopt in verband met onze schema’s 
      - filteren van informatie op basis van schema waardoor meer schema-congruente  
        informatie doorsijpelt en de maladaptieve schema’s in stand houdt 
      - geldt ook voor positieve schema’s  

Cognitieve processen:  

Cognitieve oriëntatie 
 → hypervigilantie 
      - selectieve aandacht voor gevaar (intern & extern) 
      - data; inferentie, detectie, disengagement en inhibitie 
      - aanwezig voor ambigue dreiging (Mogg & Bradley) 
 → beoordelingen 
      - interpretatiebias 
      - predictie van angst 
      - risico-taxatie 
      - associatie 
 
 → Parkinson & Rachman; 25 moeders van kinderen die gehospitaliseerd werden  
      versus 25 controlemoeders 
      - signaal detectie taak; selectieve aandacht voor stress-gerelateerde stimuli bij  
        angsttoestand 
      - achtergrondmuziek met random presentatie van woorden op vijf steeds  
        toenemende geluidsniveaus, herhalen van gehoorde woorden 
      - 10 stress-gerelateerde woorden (injectie), 10 woorden met dezelfde klanken,  
        maar andere betekenis, 10 gewoon neutrale woorden 
      - aan het laagste geluidsvolume werden 6x meer stress-gerelateerde woorden  
        herkend door de moeders uit de experimentele groep 
 
 → Eysenck; reactie op potentiële bedreiging en een component van cognitieve  
      kwetsbaarheid 
      - hoge scanning van de omgeving 
      - selectieve aandachtsbias voor bedreigende stimuli 
      - aandachtsverruiming voor de ontdekking van een bedreigende stimulus 
      - aandachtsvernauwing bij de verwerking van een potentieel bedreigende  
        stimulus (met verlies van aandacht voor de rest van de omgeving, mensen, …) 



→ vigilantie en vermijdingshypothese 
 

 → zelf-gerichte aandacht 
      - interne aandachtsvernauwing, naar binnen gericht  
      - preoccupatie met zichzelf en de eigen gewaarwordingen bij 
         a) testangst 
         b) sociale angst 
         c) seksuele angst 
         d) paniekstoornis 
         → desastreus voor taakrelevant gedrag! 

Nieuwe ontwikkelingen 
 1) Cognitive Bias Modification (aandachtstraining) 
      = het veranderen van dysfunctionele informatieverwerkingsprocessen d.m.v.  
          trainingsmethoden (computertaken) 
      → aanvullend en anders dan verbale therapie 
      → methode 
           - varianten van bestaande aandachtstaken 
           - vele honderden aanbiedingen 
           - binnen een taakcontext manipuleren van 
             a) aandacht wegrichten van negativiteit 
             b) aandacht richten naar positieve informatie 

 2) Interpretatiebias 
      → nieuwe of emotioneel ambigue stimuli (bv. hartkloppingen) 
      → initiële interpretaties; stadia informatieverwerking 
      → causale betrokkenheid van interpretatiebias bij emotionele reactiviteit en  
           angststoornissen  
      → interpretatietraining  
            - methode: einde van een zin bepalen met bestaande letters/ woorden 
 
Resultaten (meta-analyse van Koster 2015) bij angst- en depressieve stoornissen 
 → initieel kijken of training effect heeft op emotionele reactiviteit 
      - post-interventie: klein effect 
      - post-stressor: iets groter effect van bij post-interventie 
      - follow-up: zeer klein effect en niet significant 
      - (↑) erg teleurstellend 



Conceptualisering anders? Is training wel erg motiverend en attractief? 
 → nadelen bij oorspronkelijke designs 
      a) relatief saaie taken 
      b) conceptuele problemen 
           - veronderstelling dat biases puur automatisch zijn, maar bias heeft ook zinnig  
             doel (vermijding risico, schade) en is eerder gebaseerd op top-down  
             overtuigingen dan een automatisch proces 
           - contextualisering van taken (bv. verkeersborden bij auto versus wandelaar) 
      c) beperkte bekrachtiging voor een adaptieve bias 
           - bekrachtiging speelt een cruciale rol 
      d) geen feedback 

 → nieuwe ontwikkelingen op experimenteel vlak, naar klinische applicatie 
      - nieuwe procedures 
         1) kunnen we cliënten… 
             a) bewust maken van vertekende informatieverwerking? 
             b) helpen om informatieverwerking te reguleren? 
         2) feedback geven over 
             a) vertekende informatieverwerking  
             b) progressie binnen training 
             c) op individueel niveau! 
      - helpt aandacht te richten naar positieve versus negatieve woorden, toename  
         van aandachtscontrole 
         1) verhoogde fixatie naar positieve woorden, cruciaal bij het vormen van  
             positieve zinnen 
         2) sneller wegrichten van negatieve woorden 
      - wetenschappelijke evidentie 
         1) op groepsniveau effectief (figuur A) 
         2) in vergelijking met gebruik van andere taken (dot-probe) (figuur B) 
              → inzake stemmingsregulatie: op groepsniveau niet significant maar  
                   significante relatie (door conditioneel indirect effect) tussen negatieve  
                   stemming, reappraisal verbetering, aandachtsbiasscore, attention control  
                   verbetering en training   

 
 

  



Figuur A

Figuur B

 

 

      - conclusie 
         1) de interventie verhoogde aandacht voor positieve informatie, wat resulteerde  
             in betere stemmingsregulatie 
         2) individueel adaptieve training in functie van baseline functioneren (+  
             expliciete feedback)  
         3) gelijkaardige benadering: A-FACT (Bernstein & Zvielli, 2014) 
 
 → cognitieve processen  
      - informatieverwerkingsfilter (Beck, zie bovenstaand schema) zorgt ervoor dat  
        schema-incongruentie informatie minder eenvoudig doorkomt 
      - kunnen mensen geleerd om nieuwe informatie positief te verwerken (CBT en  
        depressie), maar filter speelt grote rol 
      - CBM tracht in te spelen op die filter 

 
Cognitieve processen 2.0 

Imagery = ‘visuele’ voorstellingen waarbij emotionele reactiviteit veel hoger ligt (met  
                  directe link naar emoties: ook positief motiverend) 

Inschatten van angstreacties 
 → match-mismatch model 
      a) overschatting  
           - angstige mensen hebben de neiging tot overschatten angst 
           - angststoornissen en catastrofale gedachten  
           - overschatting van angst leidt tot vermijdingsgedrag 
           - interactie tussen gedrags- (vermijding) en cognitieve processen (bias,  
             inschatting) 
           - modificatie van overschatting door blootstelling 
      b) onderschatting (werkt bij uitzondering)  
           - onderschatting wordt negatiever ervaren dan overschatting  
           - over-predicties corrigeren traag, onder-predicties corrigeren zeer snel 
           - direct klinisch relevant: voorbeeld van paniek 



Voorbeeld: inschatten van angstreacties: paniek 
 → onverwachte paniekaanval: zeer disruptief 
 → na onder-predictie wordt zeer snel een verhoogde toekomstpredictie (en over-  
      predictie) gemaakt 
 → na deze over-predictie verloopt het correctieve proces zeer traag 
           

Een integratief model 

 → wat zorgt in combinatie met leerervaringen voor hypervigilantie: kwetsbaarheid  
      t.a.v. angst wat zijn invloed uitoefent op de globale scanning (=bespeuren van  
      gevaar?) 
      a) gedragsinhibitie (verminderde keuze bij mogelijke gedragingen) 
      b) perceptuele facilitatie/ vervormingen 
      c) aandachtsvertekeningen 



 → bovenstaande geeft vorm aan de interpretatie (gevaar of veilig) wat dan weer  
      invloed uitoefent op gedragsmatige aspecten 
 
 → belangrijke leerpunt 
      = cognitieve processen in combinatie met gedragsmatige processen zijn het  
         meest essentieel in het in standhouden van bedreigingen, angst 

3. Angststoornissen: stoornis-specifiek 

3.1. Specifieke fobie 

Kenmerken van de specifieke fobie 
 1) veelvuldig voorkomen (life-time prevalentie = 11%): subklinisch frequent  
     voorkomen 
 2) paradox 
      → best behandelbare psychische aandoening (90% klinische verbetering van  
           één sessie behandeling): blootstelling  
      → mensen met specifieke fobie melden zich zelden aan voor behandeling en  
           kennen creatieve weg omheen fobie 
 3) lijst van fobieën is extreem lang: klinisch relevante fobieën 
      → dieren, natuurlijke omgeving (hoogtes, bliksem), bloed en injectie (probleem  
           van flauwvallen), situationeel bepaald (vliegen, kleine ruimtes) 

Theorieën 
 1) principes van operante en klassieke conditionering 
      → Mowrer’s twee-factoren theorie 
      → three pathways to fear (Rachman)  
 2) recente leertheorie als aanvulling (Mineka & Zinbarg) 
      → inclusie van diathesis-stress ideeën 
      → invloed van eerdere ervaringen 
           - bv. latente inhibitie: eerdere ervaringen met een cue/stimulus kunnen nieuw  
             leren beïnvloeden 
      → invloed van context tijdens leren 
           - bv. hoeveelheid controle tijdens de aversieve ervaring  
      → invloed van ervaringen na leren 
           - US-inflation: eerdere leerervaringen kunnen versterkt worden door nieuwe  
             aversieve ervaringen 
 3) preparedness 



      = mensen zijn geprogrammeerd om specifieke stimuli en situaties te vrezen die  
         een bedreiging kunnen vormen voor overerving 
      → evolutionaire verklaring (Öhman & Mineka, 2001) 
           - verklaring waarom sommige stimuli eerder als angstig worden ervaren  
             (niet-random distributie van angsten: courgettes versus spinnen)  
           - veel stimuli ten gronde van fobie zijn evolutionair potentieel bedreigend  
             waardoor angst eenvoudig wordt geconditioneerd 
      → activatie fear-module staat niet onder cognitieve controle (snelle automatische  
           verwerking) 
           - evidentie 
              a) verhoogde conditioneerbaarheid van spinnen en slangen 
              b) automatische verwerking van kwade gezichten 
              c) non-random distributie van angsten en fobieën 
           - nadelen van ‘evolutionaire adaptieve verklaringen? 
              a) hoe te verklaren dat spinnen > beren, terwijl beren in onze regio veel  
                  gevaarlijker waren dan spinnen? 
                  → emotie van walging ingeroepen als argument (belang van vermijding!) 

Diagnostiek 
 a) angst in het algemeen: stepped-care benadering! 
      → breed: model voor probleemidentificatie (diagnostische test)  
      → specifieke klachtanalyse (verklarende diagnostiek) 
           - gedragstherapeutische of cognitieve analyses 
              i) relevante klassieke of operante processen 
             ii) catastrofale cognities 
      → diagnostische methoden 
           - klinische interviews 
           - vragenlijsten 
           - observatie en opdrachten 
 b) fobieën 
      → blootstelling/ exposure is een cruciaal component 
           - in vivo exposure (niet altijd wenselijk of ethisch) 
           - imaginaire exposure 
           - virtual reality exposure (bv. vliegangst) 
           - systematische desensitisatie (niet effectiever dan in vivo exposure) 
           - flooding (niet-opbouwend, ineens meest bedreigende situatie: intensief) 
      → uitvoering van exposure 
           - langdurige blootstelling en hoogfrequente behandeling  
           - informatie over exacte angst (parameters, cognities)  
           - uitleggen van doel 
           - ‘overleren’ 
           - uitleg behandeling (nadruk op vermijding) 
              i) niet teveel informatie 
             ii) geen onafgesproken acties  
           - modelling van therapeut 
           - alert op vermijdingsgedrag  



3.2. Sociale angst 

Veel gradaties (verlegen versus isolatie) en veelvoorkomend 

Kenmerken van sociale angst 
 1) persisterende angst en ongemak in sociale situaties (beoordeling van anderen) 
      → beoordelingssituaties 
 2) relatie met gedragsinhibitie en negatieve sociale ervaringen 
      → bv. pestervaring als vaak voorkomende ervaring  
 3) sterke invloed op levenskwaliteit (bv. sociale relaties, carrière)  
 4) probleemonderkenning en hulp zoeken is vaak beperkt 

Theorieën 
 1) leertheoretisch model 
      → traumatische conditionering 
           - 92% SA rapporteert ernstig pesten (i.v.m. 50% PS en 35% OCD) (McCabe   
             et al., 2003) 

      → sociaal leren 
           - 13% van SA rapporteert observeren anderen als factor (anderen gepest zien  
             worden) 
           - familiaal leren 
           - sociale beloning en instructies  
           - culturele normen en regels 
 
 2) Cognitief model (Clark & Wells, 1995) 
      → gebaseerd op eerdere ervaringen 
           - assumpties over zichzelf en de anderen (ik moet als competent overkomen)  
           - hierdoor worden sociale situaties beoordeeld als bedreigend/ afwijzend 
           - ontstaan negatieve vicieuze cirkels 
      → informatieverwerkingsprocessen 
           - self-focused attention = verwerking van ‘jezelf’ als sociaal object (intern  
             gerichte aandacht)  
           - interne gewaarwordingen als info over hoe overkomen 
           - veiligheidsgedrag (voorbereiding) onderhoudt negatieve ideeën en vreemd/  
             rigide (houterig gedrag)  
           - snelle detectie van negatieve emoties bij anderen 
           - verwerking voor en na sociale situaties (post-mortem): achteraf uitermate  
             kritisch zijn t.o.v. zelf  

 



 → op basis van leerervaringen, activeren sociale situaties allerlei assumpties  
      waardoor er een heel sterke perceptie ontstaat van een sociale bedreiging 
       - beïnvloedt en wordt beïnvloed door self-focused attention  
       - perceptie van angstige kenmerken van persoon bijna altijd uitvergroot dan hoe  
         anderen de persoon werkelijk percipieerden 
       - perceptie van somatisch en cognitieve symptomen 

 → model biedt verklaring inzake cruciale vraag: 
      - hoe komt het dat ondanks blootstelling, mensen hier geen of weinig baat aan   
        hebben?: er komt geen corrigerende informatie binnen 

Empirische evidentie van het cognitief model (onderzoek) 
 a) naar externe versus interne aandacht bij sociale fobie (met en zonder) 
      → speech + feedback van publiek (positief, negatief of neutraal  
      → onderzoeksobject beoordeelde publieksreactie 
           - personen met een hoge sociale angst pikken een negatief publiek sneller op 
           - merken eveneens maar een klein verschil op tussen neutraal en positief  
             publiek 

 

 b) correlationele studies 
      → interpretatiebias: sociale scenario’s 
           - ambigue stimuli’s worden eerder als negatief beschouwd wanneer men meer  
              sociale angst ervaart  
      → gebruik interne gewaarwordingen 



           - > fysieke symptomen: overschatting van angstig overkomen  
      → detecteren + herinneren: rating van foto’s (kritisch/ accepterend): surprise  
           recognitie, meer herkenning kritische gezichten SA 
      → beoordeling: SA negatievere inschatting over sociale interactie dan objectieve  
           beoordelaars maar komen afstandelijk over dan niet-SA (minder sociale  
           vaardigheden?) 
      → sociale vaardigheden: effect van situatie op sociaal overkomen 
           - SA worden even goed beoordeeld wanneer situatie als positief wordt  
             geschetst alvorens men zich in de situatie bevindt als niet-SA 
      → op welke dimensies verwerkt men sociale informatie? 
           - lage SA gevoeliger aan affiliatieve informatie (informatie omtrent prettig  
             contact van persoon), hoge SA hebben neiging om informatie te verwerken  
             op dominantie-as (risico op onprettig contact)  
      → post-event verwerken: intrusief karakter (klinisch zeer interessant) 
           - potentieel om zelfs fijne interacties helemaal kapot te maken, wat leidt tot  
             verder vermijdingsgedrag enz. 

Behandeling van sociale angst 
 → effect beter bij specifieke in vergelijking met gegeneraliseerde sociale angst 
 → verschillende effectieve behandelingen 
      - exposure in vivo 
      - cognitieve therapie (sterk gebaseerd op Clark & Wells: blootstelling niet 
genoeg) 
      - sociale vaardigheidstraining (in groep: sociale vaardigheden ontbreken niet per  
        se!)  
      - taakconcentratietraining  
      - psychofarmaca (ook omdat angst en depressie vaak samengaan) 

Clark & Wells protocol 
 - education about social anxiety (psycho-educatie)  
 - experiential exercises to demonstrate the adverse effects of self-focused attention  
   and safety-seeking behaviours 
 - video feedback to correct distorted negative self-imagery  
 - systematic training in externally focused attention 
 - within-session behavioural experiments to test negative beliefs with linked  
   homework assignments 
 - discrimination training or rescripting to deal with problematic memories of social  
   trauma 
 - examination and modification of core beliefs 
 - modification of problematic pre- and post-event processing 
 - relapse prevention  

 
3.3. Paniek en agorafobie 

Paniek = een intense episode van angst en ongemak, gekenmerkt door verschillende  
               somatische en cognitieve symptomen 



 → somatisch: duizelig, zweten, trillen, pijn op de borst, ademnood en hyperventilatie,    
      … 
 → cognitief: angst om te sterven, controleverlies, gek worden  

Paniekstoornis 
 → onverwachte paniekaanvallen (min 2) 
 → gevolgd door > één maand persistente angst of gedragsverandering (vermijding,  
      medische controles, …) 

Agorafobie = het vermijden of met veel ongemak doorstaan van situaties waarin het  
                      moeilijk is om te vluchten of waarbij hulp niet aanwezig is in geval van  
                      een paniekaanval of gerelateerde symptomen  
 → milde tot ernstige beperkingen (gradaties)  
 → interoceptieve vermijding: vermijding van lichamelijke gewaarwordingen (koffie,  
     alcohol, medicatie) 

Etiologie 
 → interessante observaties: monitoring van paniekpatiënten 
      - maximumduur van paniek is ongeveer vijf minuten 
      - paniekaanvallen onverwachts en ’s nachts (50% van de patiënten) 
         i) transitie niet-REM slaap (niet gerelateerd aan nachtmerries) 
        ii) transitie verschillende slaapfases 
       iii) niet gerelateerd aan slaap-apneu 
 → drie dominante theorieën 

1) Anxiety sensitivity (trait-achtige variabele) 
     → angstreacties op lichamelijke gewaarwordingen (bv. hartslagverhoging) die  
          geïnterpreteerd worden als bedreigend (zowel lichamelijk als psychologisch  
          bedreigend) 
     → een brug tussen temperamentfactoren en cognitieve factoren 
     → meer specifiek dan algemene angstdispositie, één van de factoren die   
          trekangst beïnvloeden 
           - angstgevoeligheid (voor lichamelijke gewaarwordingen) 
           - angstgevoeligheid voor ziekte/ verwonding 
           - angst voor negatieve evaluatie  
     → wetenschappelijke evidentie 
           a) correlationele studies 
                - anxiety sensitivity is specifiek verhoogd bij paniekstoornis 
           b) longitudinale studies 
                - hoge score op AS voorspellen paniekaanvallen bij adolescenten,  
                  studenten en gezonde vrijwilligers 
                - score op AS, gecontroleerd voor trekangst en eerder paniek, voorspelt  
                  paniekaanvallen tijdens militaire basistraining (Schmidt et al., 1997) 
                - AS voorspelt respons (panieksymptomen) op CO2 inhalatie 



 
  Maar: proportie verklaarde variantie is laag  
            
2) Cognitief model van Clark (1986) 
     → instandhouding  
          - selectieve aandacht voor lichamelijke sensaties 
          - veiligheidsgedrag  
          - vermijdingsgedrag 
     → wetenschappelijke evidentie 
          a) correlationele studies 
               - verhoogde aandacht voor lichamelijke sensaties bij paniek 
          b) experimentele studies 
               - hyperventilatie provocatie: negatieve en positieve interpretatie  
               - proefpersonen in de negatieve conditie rapporteerden meer angst 
               - cognitieve therapie zeer succesvol bij de behandeling van paniek 

  Maar: paniek zonder cognities (’s nachts) en causale rol van cognities is  
  moeilijk te testen  

 

 

 

 
 → start met een bepaalde leergeschiedenis over interne/ externe triggers die 
worden  
      gepercipieerd als (deel van) een bedreiging wat leidt tot vrees waarbij deze angst  
      dan weer leidt tot verhoogde lichamelijke sensaties 
      - wat de initiële perceptie/ interpretatie verergert en op het moment dat de  
        lichamelijke sensaties omhoog gaan, volgt er een catastrofale interpretatie  
        (waar paniek een stuk ontstaat) 
      - wat een loop/ cyclus volgt 
      - er ontstaat een vrees voor lichamelijke sensaties maar ook voor  
        paniekaanvallen (strenge monitoring van lichamelijke sensaties 



3) Biologische theorie (Klein)  
     → idee van suffocation alarm: hypersensitieve CO2 monitor 
     → wetenschappelijke evidentie 
          a) correlationele studies 
               - verhoogd voorkomen van ademhalingsstoornissen (Bronchites, astma) bij  
                 paniek in vergelijking met andere angststoornissen 
               - detectie CO2: gemengde resultaten 
                  i) bv. meer paniek na CO2 inhalatie bij familieleden van paniek 
                 ii) maar: cognities verschillen meer tussen klinische en niet-klinische  
                     paniek dan verstikkingssymptomen  

  Maar: doden door CO2-vergiftiging zonder verstikkingsalarm? 

Integratie van dominante theorieën 

 



Behandeling van paniek(stoornissen) 
 → blootstelling 
      - effectief bij 60-80% van de patiënten 
      - waar ligt specifieke angst en betrokken lichamelijke sensaties:   
 → cognitieve therapie 
      - effectief indien er geen sprake is van vermijding  
      - live of via internet 
 → psychofarmaca 
      - antidepressiva 
      - benzodiazepines (kort!: verslavende werking en ‘ultiem veiligheidsmiddel)  
 → onderzoek naar gecombineerde behandeling? 
      - variaties in resultaten: medicatie ondermijnt enigszins de werking van CGT én  
        herval bij afbouw benzodiazepines, daarom is antidepressiva ook beter want  
        patiënten kunnen dit niet nemen op moment van nood (door langzaam werkend  
        effect) 

3.4. Obsessief-compulsieve stoornis 

Officieel niet langer gecategoriseerd als angststoornis, maar er is best wat 
theoretische discussie én er zijn wel wat angstrelevante mechanismen bij betrokken 

Verband tussen gedachten, gedrag, verantwoordelijkheid en mogelijke uitkomst 

“the sudden intrusion of unwanted or unwilled thoughts, images or impulses is a frequent 
and natural occurrence within our stream of consciousness. In fact at times we seem 
almost helpless in our efforts to consciously control the content or direction of our thoughts…
as evidenced by the unwanted intrusion of a variety of mental events from a mundane tune 
or rhyme to a negative, possibly even disgusting thought or image. This intrusive quality of 
cognition may be a particularly adaptive aspect of human nature when it involves the 
spontaneous occurrence of positive cognitions associated with creativity, inspiration, problem 
solving, and relief from boredom leading to increased motivation for productive work and 
social interaction” (Clark & Purdon) 

Kenmerken van OCS 
 → obsessies: intrusieve en ongewenste herhaaldelijk optredende negatieve    
      gedachten 
 → 80-90% rapporteert intrusieve gedachten 
 → life-time prevalentie: 2-3% 
 → normale obsessies verschillen niet/ weinig met OCS (Rachman & DaSilva, 1978) 
      - het hebben van intrusies is dus niet voldoende om te spreken van OCS 
 → nauwe associatie obsessies en compulsies (25% kennen alleen obsessies) 
 → compulsief gedrag 



      - schoonmaken of controleren: angstreductie?  
      - maar: controleren leidt niet altijd tot angstreductie 
         a) gedrag is gelinkt aan doelen, maar link vervaagt vaak en wordt onduidelijk 
         b) interessante observationele studies naar start-stop van handelingen 
 
 → DSM-V: dwanggedachten (als naar ervaren!) 
      - recidiverende of aanhoudende gedachten, impulsen of voorstellingen, die  
        gedurende bepaalde momenten van de stoornis als opgedrongen en misplaatst  
        beleefd worden en die duidelijke angst of lijden veroorzaken 
      - de gedachten zijn niet eenvoudig een overdreven bezorgdheid uit het dagelijks  
        leven 
      - betrokkene probeert deze gedachten te negeren of te onderdrukken of deze te  
        neutraliseren met een andere gedachte of handeling  
      - betrokkene is zich ervan bewust dat de dwangmatige gedachten het product 
zijn  
        van de eigen geest 
 → DSM-V: dwanghandelingen 
      - zich herhalend gedrag of psychische activiteit waartoe betrokkene zich  
        gedwongen voelt in een reactie op een dwanggedachte, of zich aan regels  
        houden die rigide moeten worden toegepast 
      - de gedragingen of psychische activiteiten zijn gericht op het voorkomen of  
        verminderen van het lijden, of op het voorkomen van een gevreesde  
        gebeurtenis of situatie: deze gedragingen vertonen echter geen realistische  
        samenhang met de gebeurtenis die geneutraliseerd of voorkomen dient te  
        worden  

Etiologie van OCS 
 0) biologie 
      → overerfbaarheid van 30-50%  
 1) leertheorie 
      → geen evidentie voor traumatische conditionering 
      → wel observationeel of instructie-leren 
           - nadruk op verantwoordelijkheid en rigide regels 
           - thought-action fusion (denken = handelen) 
              i) religie: correlatie tussen religiositeit en OCS: protestants geloof en TAF =  
                 0.71 versus katholiek geloof = 0.42 (Rassin & Koster, 2002) 
      → vermijdingsgedrag is zeer persistent 
      → preparedness: non-random obsessieve gedachten  
 2) cognitieve modellen en aspecten 
      → wetenschappelijke evidentie 
           a) correlationele studies 
                - thought-action fusion verhoogd bij OCS 
                - verhoogde weerstand tegen negatieve gedachten bij OCS:  
                  gedachtenonderdrukking zorgt dat je meer gaat monitoren op intrusies  
                  waardoor je er ook telkens terug op landt (verhoogde prevalentie van   
                  intrusie wordt eveneens verkeerd geattribueerd  
                - reality-monitoring: geheugensporen, mensen doen veel repetitieve  



                  handelingen, komt niet omdat ze het niet meer herinneren, maar  
                  naarmate je vaker iets doet ga je het beter onthouden, maar wanneer je  
                  ergens veel tijd aan spendeert, hoe vager het geheugenspoor wordt 

Het model van Salkovskis  

 
 → vroege ervaringen leren onvoorspelbaarheid aan waardoor persoon moet  
      anticiperen op bedreigingen én soms heb je kritische incidenten met meestal  
      hoge mate aan verantwoordelijkheid en gepaard met intrusie (die OCS start) 
      - deze hebben invloed op de assumpties van de persoon (better safe than sorry):  
        denken aan risico maakt verantwoordelijk om risico te vermijden 
 → dan krijg je een heleboel van intrusieve gedachten die de boel in gang zetten  
      (verantwoordelijkheid als kern = op zich ‘normaal’), maar kan evolueren tot  
      perfectionistisch idee waarbij gedachte niet tolereerbaar wordt 
      - kan door misattributie van intrusie (geeft relevantie aan belang van intrusie:  
        verantwoordelijkheid) 
      - aandachts- en redeneerprocessen in teken van intrusie (wat eveneens intrusies  
        triggert) 
      - stemmingsveranderingen die gevoel van veiligheid reduceert: stemming wordt  
        gehanteerd om veiligheid van situatie te beoordelen (intrusie heeft effect op  
        stemming en stemming op veiligheidsgevoel) 
      - contraproductieve veiligheidsstrategieën en neutraliserende acties 
 → moeilijk om intrusie bij dwang te falsifiëren: je gaat allerlei verbanden leggen,  
      intrusies in verschillende contexten verdragen, dwang kan zich op alles van het  
      leven zetten 



Behandeling van OCS 
 → algemene behandelingskenmerken 
      - angsthiërarchie  
      - responspreventie is cruciaal (uitleggen dwang, risico dwang aanmoedigen)  
      - veel veiligheidsgedrag 
 → vormen van behandelingen 
      a) exposure + responspreventie 
           - verbetering bij 75%-85% van de patiënten  
           - verbetering afhankelijk van ernst van de klachten, aard van de dwang,  
             inzicht, dissociatie 
      b) cognitieve therapie 
           - minder effectief dan exposure 
      c) psychofarmaca 
           - antidepressiva 

Diagnostiek van OCS 
 → functionele rol van dwang 
      - sociale vermijding  
      - pijnlijke emoties vermijden 
 → schaamte voor aspecten van dwang 
 → condities van dwang 
      - aanwezigheid therapeut (verantwoordelijkheid bij therapeut?) 

3.5. Post-traumatische stressstoornis 

Kenmerken van PTSS 
 → betrokkene is blootgesteld aan een traumatische ervaring waarbij 
      a) betrokkene heeft ondervonden, is getuige geweest van of werd geconfronteerd       
          met één of meer gebeurtenissen die een feitelijke of dreigende dood of een   
          ernstige verwonding met zich meebracht, of die een bedreiging vormde voor  
          de fysieke integriteit van de betrokkene of anderen 
      b) tot de reacties van betrokkene behoorde intense angst, hulpeloosheid of  
          afschuw 
      c) de traumatische gebeurtenis wordt voortdurende herbeleefd 
           - recidiverende en zich opdringende onaangename herinneringen aan de  
             gebeurtenis met inbegrip van voorstellingen, gedachten of waarnemingen 
           - recidiverende akelige dromen 
           - handelen of voelen alsof de gebeurtenis opnieuw plaatsvindt 
           - intens psychisch lijden bij blootstelling aan een traumagerelateerde prikkel 
           - fysiologische reacties bij blootstelling aan een traumagerelateerde prikkel 
      d) aanhoudende vermijding van traumagerelateerde prikkels 
           - vermijding traumagerelateerde gedachten, gevoelens 
           - vermijding van mensen en/ of plaatsen gerelateerd aan trauma 



           - onvermogen tot herinneren van belangrijke aspecten van het trauma  
             (emotionele hotspots)  
           - minder belangstelling deelnemen andere activiteiten 
           - gevoel van onthechting en vervreemding van anderen 
           - beperkt spectrum van gevoelens 
           - idee een beperkte toekomst te hebben  
      e) verhoogde prikkelbaarheid en hypervigilantie 
 → 2-30 dagen = ASS, > 1 maand = PTSS 
 

 → C-PTSD als belang voor (inter)persoonlijke ontwikkeling (herhaald trauma) 
 → onveiligheidsgevoel komt overeen, maar omvat meer consequenties  

Etiologie van PTSS 
Theorieën (met solide empirische basis) 
 1) dual representation theory (Brewin, 1996) 
      → op basis van belangrijke observaties bij PTSS: herbeleving 
           - is sensorisch van aard 
           - heeft een ‘hier-en-nu kwaliteit’ 
           - staat los van verdere elaboratie 
           - kan plaatsvinden zonder bewustzijn van de trigger 
           - trigger die leiden tot herbeleving zijn meestal niet semantisch van aard 
      → twee parallelle geheugensystemen 
           a) verbally accessible memory (narratief/ autobiografisch) 
                - sensorisch toegankelijk 
           b) situationally accessible memory (flashbacks) 
                - sensorisch focus (slow-motion) bij potentieel bedreigende situatie om snel  
                  handelen te faciliteren  
                - minder aandacht aan geheugensysteem a) 
                - verklaart hiaten in herinneringen van bedreigende situatie en niet- 
                  semantische triggers 
                - extreme arousal trauma: opslaan verstoord 



      → idee om de twee geheugensystemen terug te integreren, samen te brengen:  
           blootstelling + integratie van de beschrijving  
      → relatie amygdala en hippocampus (VAM) 
           - chronisch verhoogde stress: verminderd functioneren hippocampus 
           - gaten in trauma narratief (VAM) en aanhoudende levendigheid van   
             perceptueel geheugen (SAM) 

 2) cognitieve theorie (Ehlers & Clark, 2000) 
      → aanhoudend beoordeling (appraisal) van dreiging 
           - individuele verschillen in de beoordeling van trauma 
           - individuele verschillen in geheugenprocessen en de relatie tot eerdere  
             ervaringen 
      → gevoel van dreiging kan extern of intern zijn 
           - ‘mensen zijn niet te vertrouwen’ 
           - ‘ik heb geen controle over gebeurtenissen’ 
      → voorbeelden van beoordelingen: het zelf, de ander, de gebeurtenis 

 



 → karakteristieken van het trauma (verschillende types), eerdere ervaringen en  
      cognitieve verwerking tijdens het trauma (exacte sensorische informatie) bepalen  
      de aard van het traumageheugen waardoor sommigen makkelijker herbeleven 
      - triggers zorgen voor een huidige herbeleving samen met negatieve  
        beoordelingen van het trauma die mogelijke dreiging vorm geven met allerlei  
        intrusies, emoties, arousalsymptomen 
      - om hiermee om te gaan worden strategieën gevormd, maar die spelen in op de  
        vermijding van het trauma (weinig modificatie van het traumageheugen 

Onderzoek naar factoren pre-, peri- en post-trauma die een rol spelen bij het 
ontwikkelen van PTSS 
 a) pre-trauma 
      → verhoogd angstniveau of eerdere angststoornissen 
      → onveilige hechting 
      → laag IQ 
 b) peri-trauma 
      → aard van het trauma 
      → gevoel van verantwoordelijkheid (controle = +) voor gebeurtenis 
      → dissociatie 
 c) post-trauma 
      → cognitieve en gedragsmatige vermijding  

Behandelingsvormen: extreem veel verschillende 
 → exposure met cognitieve herstructurering  
 → EMDR (eye movement and desensitisation reprogramming) 
      - oproepen van trauma terwijl mensen aandacht naar verschillende taken moeten  
        focussen: bewegen van ogen die vinger van therapeut moeten volgen  
      - bij éénmalig trauma toch vrij effectief: evidentie volop aan de gang (minder  
        eenduidig bij herhaald trauma) 
      - geheugen-reconsolidatie als cruciaal component 
 → schrijftherapie 
      - zeer zinnige manier (minder effectief dan eerste twee)  
 → psychofarmaca 
 → psychologische debriefing?? 

3.6. Gegeneraliseerde angststoornis 

Kenmerken van GAS 
 → criteria 
      - excessieve angst en piekeren 
      - moeite om het piekeren onder controle te houden 



      - bijkomende symptomen (rusteloosheid, snel vermoeid, concentratieproblemen,  
        prikkelbaar, …) 
 → angst is vaak voortdurend aanwezig 
 → hoge co-morbiditeit met depressie (70%) 
 → varieert van mild tot zeer ernstig 

Etiologie van GAS 
 1) biologische theorieën 
      → genetische factor 
      → benzodiazepines reduceren GAS 
           - benzodiazepines verhogen GABA-neurotransmitter 
           - neurotransmitter zorgt voor inhibitie van neuronale activiteit 
           - GABA-deficiëntie theorie: verhoogde activatie van het limbisch systeem 
 2) cognitieve theorieën 
      → hyperactief angstschema 
           a) cognitieve inhoud 
                - maladaptieve assumpties (ik moet mezelf voorbereiden op gevaar) 
                - positieve visie op piekeren als hantering (verminderde problem-solving:  
                  Borkovec) 
           b) cognitieve processen 
                - hypervigilantie 

Behandeling van GAD 
 → anxiolitica (verslaving!) 
 → relaxatie 
 → cognitieve gedragstherapie 
 → mindfulness 
 → metacognitieve therapie 

4. Diagnostiek van angst  

Klinische interviews 
 → algemene diagnostische interviews 
      - mini-international neuropsychiatric interview (MINI) 
      - structured clinical interview for DSM-IV axis I (SCID) 
      - composite international diagnostic interview (CIDI) 
 → angst-specifieke interviews 
      - anxiety disorders interview schedule (ADIS)  
      - OCD: Yale-Brown obsessive compulsive scale (YBOCS) 

Vragenlijsten 
 → algemene angstschalen 
      - symptom checklist (SCL-90) 
      - zelfbeoordelingsvragenlijst (ZBV) 
 → paniek 
      - anxiety sensitivity index (ASI) 
      - body symptom questionnaire (BSQ) 



 → agorafobie 
      - agoraphobic cognition questionnaire (ACQ) 
      - agoraphobic self-statements questionnaire 
      - fear questionnaire 
      - mobility inventory 
 → sociale angst 
      - fear questionnaire (FQ) 
      - fear of negative evaluation (FNE) 
      - inventarisatie omgaan met anderen (IOA) 
      - schaal voor interpersoonlijk gedrag (SIG)  
 → dwang 
      - inventarisatie dagelijkse bezigheden (IDB) 
      - padua-inventory (PI-R) 
 → enkelvoudige fobie 
      - FQ 
      - fear of spiders questionnaire (FSQ) 
      - … 
 → gegeneraliseerde angsstoornis 
      - Penn State worry questionnaire (PSWQ) 
      - worry domain questionnaire (WDQ) 
      - meta-cogniie questionnaire (MCQ) 
 → PTSS 
      - schokverwerkingslijst (IES) 
      - posttraumatische cognities inventarisatielijst (PTCI) 



H3: Stemmingsstoornissen 

1. Kenmerken van depressie 

Somberheid en anhedonie! 

 



 
 
 → goede diagnostiek van depressie: welk type is het (heterogeniteit)  
      - bv. groot deel van mensen herstelt spontaan na eerste episode (na meerdere  
        episodes, kan je depressie en behandeling aanpassen naar chronische,  
        recurrente aanpak) 

Heterogeniteit in depressie (major depressive disorder specifiers) 
 1) illness pattern 
      → eerste, éénmalige episode 
      → heroptredende episode 
      → rapid cycling 
           - manische en depressieve episoden die elkaar snel afwisselen 
      → seizoensgebonden episode 
 2) clinical features 
      → anxious distress 
           - angst en depressie zijn enorm goede kameraden 
           - angstcomponent vaak aanwezig  
      → mixed features (naar positieve en negatief stemming) 
      → atypical 
           - apart verloop van stemming  
      → melancholic 
           - somberheid staat op voorgrond 
      → catatonic 
           - stijve houding  
      → psychotic 
           - stemmingscongruent of incongruente psychotische component   
 3) severity (klachten) 
      → mild 
           - dysthyme stoornis: milde klachten, maar uitermate lang aanwezig 
      → moderate 
      → severe 
           - bijna elke klacht, op verschillende levensaspecten aanwezig 
 4) onset 
      → early: kindertijd 
      → late 
           - vaak in combinatie met dementie, cardio-vasculaire aandoeningen  
      → post partum: na geboorte 
 5) remission status 
      → partial 
           - voornamelijk bij recurrente episodes 
      → full 

Cognitieve symptomen 
 → inhoudelijk 
      - negatieve cognities over zichzelf, de wereld en de toekomst  



      - zelfkritiek; waardeloosheid, incompetentie, zelfkritiek, schuldgevoelens,  
        hulpeloosheid/ wereld; zinloos 
      - toekomst; uitzichtloos, hopeloos 
      - suïcidegedachten  
 → processen (depressieve mist)  
      - concentratieproblemen 
      - aandachtsproblemen 
      - geheugenproblemen 
      - besluiteloosheid 
      - verminderd vermogen tot nadenken 

Gedragssymptomen 
 → veelvoorkomend 
      - terugtrekken uit sociale contacten 
      - niets meer ondernemen 
      - psychomotoriek 
        a) remming (predictie respons medicatie) 
        b) agitatie (comorbiditeit met angst)  
      - hoogfunctioneren kan ook voorkomen (!) 

Somatische symptomen 
 → slaap; te weinig, te veel 
      - slaapproblemen; kwetsbaarheid voor herval 
      - regulatie slaap = regulatie emoties  
 → moe gevoel, gebrek aan energie 
 → eetlust; te weinig, te veel 

Depressie; wel of geen ziekte?  
 a) netwerkperspectief: depressie is niet één ziekte 
      → maar eigenlijk verzameling van symptomen 
      → niet per se een onderliggende kwetsbaarheid 

 b) zelfregulatieperspectief 

 



 → de meeste mensen starten met promotion goal pursuit: bezig zijn met belangrijke  
      doelen om te groeien als persoon 
      - op het moment dat er barrières zijn (= repeated failure feedback), vindt er vaak  
        ruminatie plaats (als moderator) 
      - persistentie om doelen toch te bereiken (= goal pursuit perseveration) wat kan  
        leiden tot een uitputting van uw resources van uw systeem met hypoactivatie  
        van het promotiesysteem waarlangs je in een meer dysforische, anhedonische  
        staat kunt glijden 
 → niet noodzakelijk een zware biologische predispositie noodzakelijk, maar wel  
      biologische correlaten bij een shutdown van het systeem die van belang zijn 

 c) ontwikkelingsperspectief (bij kinderen en adolescenten) 
      → overlap symptomen volwassen (adolescenten) versus kindervisie 
      → ondergediagnosticeerd; 
           - kinderversie; storend gedrag op voorgrond, cognitieve aspecten op  
             achtergrond/ niet aanwezig  
           - serieus nemen van negatief affect van belang (pubertijd) 
           - negatief affect: prikkelbaarheid 
           - suïciderisico (ideatie en pogingen: impulsiviteit!)  
              → derde doodsoorzaak (10-19 jarigen): predictoren zijn eerdere poging,  
                   middelen en drank, impulsiviteit,hopeloosheid, exposure aan suïcide 

Kosters visie op depressie is tweeledig 
 1) depressie als potentieel adaptief signaal 
      → op het moment dat je zaken wilt waarmaken, maar de omstandigheden  
           maken je het dusdanig moeilijk of de eigen standaarden zijn te hoog,  
           kan het zijn dat je vastloopt 
      → lichaam en emoties zijn vrij zinnig feedback systeem: shutdown van systeem  
           omvat zinnige zaken: heroriëntatie van doelen, conserveren van energie en  
           een signaal naar anderen om hulp 
      → depressie dwingt het systeem om te kijken wat er juist misloopt 
      → klinisch: wat vertelt depressie jou?  
 2) depressie kent enkele mechanismen die ziektegerelateerd zijn: pathologisch en  
     destructief 
      → depressie verhindert herstel, het ziektemechanisme duwt naar afgrond en  



           creëert optimale omstandigheden om het waarde van het leven te reduceren  
           tot niets: de dood 
      → klinisch: reductie van mechanismen 

2. Beloop en impact van depressie 

Beloop 
 → aanvang depressie; vaak begin volwassenheid 
 → aanvang op jongere leeftijd; ongunstiger prognose 
      - genetische transmissie 
      - verstoorde ontwikkeling (ontwikkelingstaken) 
 → spontaan herstel (60%; 3-6 maanden), maar … 
      - behoud van subklinische symptomen (geen volledige remissie) 
      - herval 
 → herval en chroniciteit (moeilijk om met vaste definities te werken)  
      i) herval; beperkte of korte remissie 
          - kans op herval neemt toe bij iedere episode (16%) 
          - episodes volgen korter op elkaar 
          - Keller; 1e episode: 60%, 2e: 70%, 3e: 90%  
     ii) heroptreden; na volledige remissie (> twee maanden) 
          - 50-85% > één depressieve episode 

 

 

 → bij volgende episodes zijn mogelijks kleiner significante gebeurtenissen  
      voldoende om episode te triggeren 

Voorspellers van herval 
 → eerdere depressieve episodes, beperkte sociale steun, stresserende  
      gebeurtenissen, stoppen met antidepressiva (70% binnen 6 maanden), depressie  
      op jongere leeftijd, comorbiditeit, residuele symptomen en ernst van  
      voorafgaande depressieve episode 
 → stress-generator van episode zelf: de episode gaat zelf stress opwekken  
      waardoor de kans op nare gebeurtenissen vergroot en deze dan weer de kans op  
      een episode vergroot (bij heroptredende episodes) 

Chronische depressie 
 → ernstiger dan dysthymie 



 → problematische voorgeschiedenis 
 → huidige stresserende condities 
 → familiale belasting 
      - psychosociale belasting 

 
 → deel van mensen gaat in volledige remissie  
 → deel van mensen die restklachten houden: dysthyme functioneren met kans op  
      nieuwe depressieve episode 
 → 10-20% kennen een chronisch depressief traject 

The curious neglect of high functioning after psychopathology: the case of 
depression 
 → kunnen mensen beter uit een depressive komen dan voorheen: voordelen van  
      een depressie? (depressie is deels een adaptief mechanisme) 
 → deel van populatie (10-20%) komt beter uit een depressieve episode dan dat ze  
      daarvoor in hun gezonde toestand waren 

Beloop en impact  
 → depressie beginnend in de adolescentie (opmerkelijk is…) 
      - gelijk ratio mannen/ vrouwen kindertijd; wijzigt in de adolescentie (hormonale  
        verandering, sociale positie, emotieregulatie?): 2-1 meer voorkomend bij  
        vrouwen 
      - 50% eenmalig, 50% heroptredend 
 → depressie bij ouderen 
      - daling van het aantal depressies (positiviteit, coping) in vergelijking met verlies  
        (betere coping en korter tijdsvenster, meer hier en nu leven dan jonge  
        volwassenen met specifieke doelen)  
      - diagnostische uitdaging (meer mogelijkheden waardoor depressie geuit kan  
         worden)  
      - vasculaire veranderingen  



Negatieve impact van depressie (interpersoonlijke relaties, systeem!) 
 a) werk 
      - ziekteverzuim/ concentratieproblemen 
 b) ouder-kind interacties 
      - hoge eisen over zichzelf als ouder 
      - energieverlies 
      - meta-analyse; meer negatief en afgezonderd gedrag 
 c) partnerrelatie 
      - kans op scheiding verhoogd 
 d) gezondheid 
      - suïcide; kans 20x verhoogd; hopeloosheid en afwezigheid positieve toekomst  
      - depressie is gerelateerd aan lichamelijke ziekte (ontstekingen, immuunsysteem) 

3. Epidemiologie 

 → 12 maanden prevalentie; 4-6% van de populatie 
 → lifetime prevalentie; MMD 13-16%, piek van 18-25% 
 → gebruik van antidepressiva!  
 → toename depressie in de adolescentie  
 → geslachtsverschil; 2 : 1 
      - biologische verschillen (hormonaal) 
      - meer stress (dagelijkse stress, trauma, maatschappelijke status) 
      - coping (ruminatie)  

4. Verklaringsmodellen 

4.1. Biologische theorieën 

Genetica   
 → meta-analyse tweelingenstudies; 31-42%, genetische factoren 
      - depressie kan dus gekaderd zijn binnen familiale voorgeschiedenis van  
         depressie 
 → gene-environment interacties (gen x omgeving) 
      - complex onderzoek; depressie is een uitvloeisel van verschillende biologische  
        en psychologische factoren  
      - onderzoek naar endophenotypes (= genen die specifieke functies beïnvloeden,  
        bv. serotonine en het serotonerg systeem) 



 → GWAS (Genome Wide Association Studies): transnational research, verschillende  
      genen die een klein stukje bijdragen in plaats van één gen 

Fang et al. 

  

 → onderzoek naar medische stage bij geneeskundestudenten en ontwikkeling van  
      depressieve klachten (observatie van stage en periode daarvoor: baseline) 
      - rood: stage, baseline: voorgaande periode 
 → per individu berekening van poly-genetische risicoscore (welke genen zijn  
      aanwezig die gerelateerd zijn met depressie) 
      - cumulatief effect van verschillende genen 
 → clustering van 40 studenten: is het risico op het ontwikkelen van depressie tijdens  
      zo’n stressvolle periode geassocieerd met hoger poly-genetisch risico 
      - rood: lineair verband tussen risicoscore en depressieve klachten (waarschijnlijk  
        te maken met een complexe interactie tussen heel veel verschillende genen en  
        de omgeving  

Endocrinologie 
 → de hypothalamus, hypofyse, bijnier-as (HPA AS) en depressie 
      - HPA hyperactief, verhoogde cortisolspiegel 
      - bij langdurige stimulatie: hoge bloeddruk, zwaarlijvigheid, hart en vaatziekten,  
        (mogelijke) autoimmuunziekten (komen ook vaker voor bij D) 
        a) dexamethasone (synthetisch cortisol), supressietest = geen negatieve  
             feedback 
      - langdurige hypersecretie van cortisol heeft remmend effect op monoamine  
        receptoren (receptorgevoeligheid voor serotonine neemt af: stemming)  
      - HPA hyperactiviteit lijkt afhankelijk te zijn van subgroepen 
        a) vroege traumatiserende gebeurtenissen: HPA-as lijkt het meest sterk  



             verstoord 
      - genetisch links: FKBP5-gen 
 → deze eerde biologische aspecten lijken ook terug te voeren naar meer klinisch  
      zichtbare depressieve symptomen (zeker in context van stressweerbaarheids- 
      grens) 
        
        
         

 
 → hypothalamus maakt CRH aan bij een stressrespons, wat wordt afgescheiden en  
      signaleert de hypofyse om ACTH te ontwikkelen op basis waarvan de  
      bijnierschors cortisol gaat produceren 
 → cortisol is een belangrijke stof die het immuunsysteem gaat stimuleren waarbij het  
      lichaam zich voorbereid op ‘actie’ wat dan weer arousalverhogend werkt 
 → bij depressie kunnen problemen ontwikkeld worden op basis van de bijnierschors  
      (belang om te controleren van biologisch aspect van te veel of te weinig afgifte  
      van cortisol = hypothyreoïdie) 
      - wanneer dat gebeurt, vindt er door de aanwezigheid van cortisol een negatieve  
        feedback plaats, cortisol zorgt eigenlijk voor een afremmende werking van CRH  
        en ACTH waardoor het lichaam terug naar baseline gaat 
      - verstoring van de negatieve feedbackloop 

Proces van stressweerbaarheid: klinische observaties 



 
 → wat we vaak zien is dat stressbronnen, op het moment dat er veel stress  
      aanwezig is, dat deze aanleiding kunnen geven tot klachten 
      - op het moment dat deze klachten persisteren en sterk blijven persisteren, geven  
         deze klachten aanleiding tot gepieker, waardoor de klachten terug gaan  
         fungeren als stressbronnen 
      - model van Rachman: ruminatie over klachten kan een belangrijk iets zijn  
         waardoor er meer uitputting kan zijn 
      - wat leidt tot een vicieuze cirkel waar de persoon in vastzit 
 → rol bij een chronische activatie van het stresssysteem 
 

 
 → de stressweerbaarheidsgrens is het idee dat er een bepaalde hoeveelheid stress  
      is (mild leidt tot beter functioneren dat kan worden ervaren), maar wanneer de  
      grens chronisch overschreden wordt, dan leidt dit tot disfunctioneren  
 → chronische stressoren oefenen een invloed uit, maar worden in een gezond leven  
      eerder ervaren als eentonig, onderliggend 
 → acute stressoren zijn eerder dagelijkse drama’s waarvan we weten dat ze een  
      behoorlijk groot effect kunnen hebben op het stresssysteem (van verloren sleutel  
      tot nachtje door in examenperiode) 
 → de hoeveelheid totale stress wordt uitgedrukt als de combinatie van chronische  
      en acute stressoren 
 → op het moment dat er lichamelijk sprake is van een stevige reactie op stress (door  
      genetische factoren, of verstoring van HPA-as in combinatie met meerdere  
      stressbronnen gepaard gaande met klachten die op zich fungeren als   
      stressbronnen, faciliteert de verhoging in de hoeveelheid totale stress waardoor  
      de grens langdurig kan worden overschreden (tweede figuur) 

 → wat er kan gebeuren op het moment dat mensen langdurig over hun grens gaan,  
      is dat de grens zakt waardoor mensen minder stress aankunnen dan vooraf (ook  



      vaak te zien bij depressie) (derde figuur) 
      - depressie: mensen persisteren bij eerste episode, leidt tot uitputting en  
        verlaging van grens 

Hersenactiviteit 
 → wat zijn specifieke neurobiologische aspecten van depressieve klachten 
      - geen unieke predictor, maar wel identificatie van belangrijke hersenregio’s die  
        betrokken zijn bij verschillende aspecten van depressieve klachten 
→ eerder denken in termen van specifieke netwerken van hersenstructuren die in  
     verband staan met specifieke taken waarbij er dan problemen worden  
     teruggevonden bij mensen met depressieve klachten 
      - taakconcentratie, cognitieve controleproblemen, concentratieproblemen,  
        beloning, (interactie!) 
 

 

 
 → relatie tussen genetische risicofactoren, neurotransmitters, verschillende  
      hersenregio’s en depressieve klachten gekoppeld aan stressweerbaarheid 
 → aan de onderkant zie je geïdentificeerde kandidaat-genen die een belangrijke rol  
      spelen bij depressie, met name in relatie met belangrijke neurotransmitters  
      (glutaminerg, GABA, serotonerg en dopaminerg systeem) 
      - vaak een combinatie van systemen (verhoging of verlaging) die vervolgens  
        gekoppeld zijn aan erg brede, endofenotypische effecten op het breinniveau 
 → endofenotypische effecten 



      a) resting-state activity and connectivity 
           - idee dat op het moment dat het brein in rust is, er specifieke netwerken  
             online komen die verbanden hebben met zelf-referentieel denken (denken  
             binnen autobiografisch geheugen: ‘wie ben ik?’ 
           - verschillen tussen depressieve en niet-depressieve mensen (verhoging in  
             zelf-focus)  
      b) maladaptive emotion-induced activity and connectivity 
           - gerelateerd aan verhoogde stressactiviteit 
      c) reward-induced activity and connectivity 
           - gerelateerd aan anhedonie 
 → verschillende biologische factoren, specifieke interacties kunnen zorgen voor een  
      geheel of deel van endofenotypische aspecten die geactiveerd worden in relatie  
      tot de hoeveelheid stressvolle gebeurtenissen 

4.2. Psychologische theorieën 

Leertheoretisch: gedrag! 
 → wegvallen van positieve bekrachtiging, zeker als positieve bekrachtiging  
      gelimiteerd/ gefocust is tot één levensdomein (risico voor depressie)  
 → negatieve ervaringen 
      - eerste depressieve episode: zeer ernstige gebeurtenissen zijn noodzakelijk 
      - meerdere episodes: stressbronnen zijn minder uitgesproken 
 → enkel nog gedrag gericht op het vermijden van negatieve gevolgen (‘harm  
      avoidance’) 
      - waardoor specifiek gedrag als verplicht aanvoelt en fundamenteel positieve  
        bekrachtigingen wegvallen  
 → inwerking van depressie op leertheoretische principes  
      - depressie is aversief voor de omgeving: depressieve persoon wordt vermeden 
      - wegvallen bronnen van bekrachtiging (significante anderen) 

Het cognitieve model van depressie van Beck (1967) 
 → kernelementen (cognitieve repertoires op basis van eerdere leerervaringen) 
      a) negatieve zelfschema’s 
           = representaties in het geheugen over het zelf, een soort mentale filter  
              waardoor de selectie, de interpretatie en herinnering van informatie wordt  
              beïnvloed: opgebouwd door ervaringen  
           - latent aanwezig, maar worden getriggerd door stressvolle gebeurtenissen 
           - erg bepalend voor de manier waarop we kijken naar onszelf 
           - ontstaan in de kindertijd 
           - diathesis: bepaalt reactie 

Beck; schema’s 
 → schema’s zijn cognitieve structuren 
      - inhoud bestaat uit kerngedachten (niemand houdt van mij)  
 → kerngedachten (bv. ik ben incompetent) leiden tot het ontstaan van  
      tussenliggende denkbeelden die uit attitudes, regels en veronderstellingen  
      bestaat, bv. 
      - attitude; incompetent zijn is verschrikkelijk 



      - regel; ik moet steeds zo hard mogelijk werken 
      - veronderstelling, als ik zeer hard werk, ben ik misschien ook in staat iets te  
        begrijpen 
 → belangrijk om kerngedachten in kaart te brengen inzake depressieve klachten 
 
      b) cognitieve triade 
          = negatieve cognities over zelf, wereld en toekomst 
          - invloed op verwachtingen, interpretaties, percepties, geheugen  
          - selffulfilling prophecies d.m.v. informatieverwerking 
 
      c) problematische informatieverwerking 
          - depressogene informatieverwerking 
             = selectieve aandacht en overgeneralisering voor negatieve informatie  
                terwijl positieve informatie wordt geminimaliseerd 

Cognitieve theorie van Seligman 
 → aangeleerde hulpeloosheid (learned helplesness) 
      - wanneer je dieren blootstelt aan heel aversieve omstandigheden, waar ze geen  
        controle over hebben dan stoppen zij op een gegeven moment met gedrag te  
        stellen (observatie naar depressieve klachten getrokken) 
      - stoppen met gedrag te stellen/ reductie self-efficacy  
 → toepassing op klinische depressie (Abramson et al, 1978) 
      - ontwikkeling attributiemodel: toeschrijven aan oorzaken van negatieve  
        gebeurtenissen  
      - bij depressie 
        a) toeschrijven van negatieve gebeurtenissen aan vaststaande aspecten van de  
            persoon  
        b) negatief uitleggende stijl: minder gunstige toekomstige voorspellingen die dan  
            weer leiden tot een minder actieve copingsstijl  
        c) geen self-serving uitleggende stijl voor positieve gebeurtenissen: focus op  
            externe factoren (geluk bij examen) 

 Voorbeeld van buis op examen: verschillende uitleggen 

 
 → drie dimensies: globaal versus specifiek, intern versus extern en stabiel versus  

Intern Extern

Stabiel Instabiel Stabiel Instabiel 

Globaal ‘ik ben dom’ ‘voor examens 
slaap ik soms 
slecht’

‘examens op de 
universiteit zijn 
slecht’

‘deze blokperiode 
was kort’

Specifiek ‘ik ben niet 
goed in dat 
vak’

‘het vak kon me 
niet boeien’

‘deze prof 
corrigeert 
streng’

‘ze waren aan het 
boren tijdens het 
examen



      instabiel 
 → mensen met depressieve klachten zitten vaker op de interne, stabiele, globale  
      attributies  

De cognitieve theorie van Abramson et al. (1989): hopeloosheidstheorie 
 → hopeloosheid als kenmerkend voor subgroep 
      - kenmerken 
        a) hebben negatieve verwachtingen over belangrijke uitkomsten  
        b) ervaren machteloosheid in het beïnvloeden van deze uitkomst 
      - (↑) veroorzaakt hopeloosheid en lage zelfwaarde (self-eficacy) in het percipiëren  
        van de mogelijkheden om iets te kunnen veranderen 
 → concept van depressief realisme 
      = mensen die depressieve klachten ervaren, waarnemen de wereld minder via  
          een ‘roze bril’ (optimisme) en zouden realistischer kunnen zijn in het  
          attribueren van gebeurtenissen 
      - empirische evidentie hiervoor is eerder beperkt  
 → wetenschappelijke evidentie voor delen van theorie 
      - wanneer mensen een meer negatieve attributiestijl hebben, is gerelateerd op         
         een hogere kans op het ontwikkelen van depressie 

Samenvatting van predicties van bovenstaande theorieën  

 a) de aangeleerde hulpeloosheidstheorie (Seligman) 
      → gaat ervan uit dat oncontroleerbare aversieve gebeurtenissen leiden tot het  
           gegeven dat mensen stoppen met gedrag te stellen, ervaren ze hulpeloosheid  
           wat ervoor kan zorgen dat mensen in een depressie belanden 
 b) het attributiemodel (Abramson, 1978) 
      → verdere verfijning: op het moment van aversieve gebeurtenissen en je schrijft  
           deze toe aan stabiele, globale, interne attributies, dan ervaar je hulpeloosheid  
           en kan je een depressie ontwikkelen 
 c) de hopeloosheidstheorie (Abramson, 1989) 



      → grote overlap, maar die stabiele, globale, interne attributies zorgen ervoor dat  
           je niet in staat zult zijn om je leven vorm te geven naar de belangrijke doelen  
           die je zelf stelt, waardoor mensen sterk hopeloosheid ervaren wat dan weer  
           sterk geassocieerd kan zijn met depressie 

Cognitieve theorie omtrent ruminatie als belangrijke risicofactor voor 
depressie van Nolen-Hoeksema et al. (2008) 
 → ruminatie = het continue aandacht besteden aan negatieve gevoelens en de  
                         daarbij horende oorzaken (geassocieerd met depressieve klachten) 
 → trek- en toestandsinvloeden 
      a) ruminatie als trek (trait) 
           - individuele verschillen in deze denkstijl 
      b) ruminatie als toestand 
           - omgevingsinvloeden, stresserende levensgebeurtenissen 
 → experimentele studies met inductie (stimulering) van ruminatie 
      - geassocieerd met sterkere negatieve stemming  
      - geassocieerd met verminderde probleemoplossing  
      - geassocieerd met verminderde cognitieve flexibiliteit 

Persoonlijkheidsaspecten: ‘autonomous versus sociotropic’ 
 a) ‘autonomous’ 
      = zelfwaardegevoel en ‘self-efficacy’ zijn afhankelijk van het bereiken van  
         gestelde doelen en controle  
 b) ‘sociotropic’ 
      = zelfwaardegevoel is afhankelijk van persoonlijke relaties 
 → depressieve reactie is afhankelijk van deze persoonlijkheidsaspecten 
      - bv. ‘sociotropics’ reageren voornamelijk depressief op negatieve  
        interpersoonlijke gebeurtenissen             

6. Integratie 

Verschillende en overlappende mechanismen in de hopeloosheidstheorie, theorie 
van ruminatie en het cognitief model van Beck 
 → drie integratieve modellen 

1) Independent vulnerabilities model 
     → idee dat de drie grote mechanismen van de theorieën onafhankelijk van elkaar  
          zijn in hun relatie met depressieve klachten  

2) All-the-same vulnerabilities model 
     → idee dat deze mechanismen eigenlijk redelijk veel overlappen en maar een  
          kleine specifieke associatie omvatten  

3) Interdependent vulnerabilities model 
     → idee dat er een deel van overlapping is én een deel dat specifiek betreft  
 



Wetenschappelijk onderzoek naar de modellen 
 → metingen van constructen door middel van verschillende schalen 
 → resultaten 
      - grafiek geeft uniek verklaarde variantie weer van elke schaal en combinatie van  
        schalen 
      - hopeloosheid (BHS) omvat het meest uniek verklaarde variantie, ruminatie  
        (brooding) en disfunctionele attitudes (DAS) lijken niet belangrijk, maar in  
        samenspraak zijn ze dat echter wel  

 

Belangrijk om hopeloosheid in therapie aan te pakken: kadering in cognitieve 
diathesis-stress 
 → stress (uitlokkende factoren) 
      - associaties tussen gebeurtenissen en depressie  
      - depressieve patiënten rapporteren meer stressvolle gebeurtenissen gedurende  
        het voorbije jaar 
      - deze rapportering kan gekleurd zijn door het depressieve toestandsbeeld: dus  
        objectieve maten 
      - endogene versus exogene depressie  
 → diathesis 
      - negatieve schema’s en attitudes 
      - negatieve cognitieve stijl: beïnvloeden attributiestijl en appraisal 
      - persoonlijkheidsaspecten: autonomie versus sociale factoren 
      - bi-directionele invloed tussen diathesis en stressoren: diathesis leidt tot  
        intensere reacties op stressoren en stressoren bestendigen negatieve ideeën 



      - echter latent aanwezig!: activatie in context van stressoren (mensen hebben   
        beperkt zicht op deze overtuigingen) 

Facet van latent aanwezige, te triggeren door stressoren, kenmerken is eveneens 
onderzocht (met term cognitieve reactiviteit)  
→ Segal et al: de relevantie van stemming 
     - depressieve patiënten in remissie (na behandeling) met aldus risico op nieuwe  
       episodes: klopt het dat die cognitieve reactiviteit in relatie tot stress mee het  
       risico op herval bepaalt  
     - onderzocht door DAS te meten voor en na inductie negatieve stemming: bepaalt  
       verschilscore beloop van depressie   

 

 → survivalcurve: mensen die niet hervallen zijn (y-as) en tijdsperiode (x-as) 
      - afgezet tegenover de verandering in reactiviteit 
 → ononderbroken lijn zijn de mensen die een sterke toename rapporteren na  
      inductie van stress in de cognitieve reactiviteit en die mensen kennen het meest  
      een problematisch beloop  
 → interessant, maar eveneens non-replicaties in bepaald onderzoek 

Verklaring van latente aanwezigheid van triggers? 
 → gedachteonderdrukking (Wenzlaff et al.) 
      - depressieve patiënten in remissie rapporteren veel gedachteonderdrukking te  
        gebruiken (onzichtbaarheid van schema’s in vragenlijsten)  
 → onderzoek naar negatieve cognities in remitted depressie met en zonder mentale  



      load (onthouden van cijfers)  
      - mentale load doorbreekt, interfereert met mentale controle 
      - enkel negatieve cognities worden toegankelijker onder hoge mentale load 

Differential activation hypothesis (Teasdale) 
 → assumpties 
      - mensen verschillen in de manier waarop negatieve denkpatronen gerelateerd  
        zijn aan negatieve gemoedstoestand en stressoren 
      - mensen zijn kwetsbaar voor depressie en herval in de mate waarin de  
        negatieve gemoedstoestand en gebeurtenissen gerelateerd zijn aan negatieve  
        cognities eigen aan het individu (cognities waartoe de persoon toegang krijgt) 
      - deze cognities zijn ontstaan door leerervaringen  
 → verklaart waarom er geen depressieve cognities kunnen gemeten worden na  
      remissie van een depressie 
      - volgens dit model zal negatieve informatieverwerking gemeten moeten worden  
        in een negatieve gemoedstoestand (predictie is bevestigd)  
      - kwetsbaarheid is gerelateerd aan individuele verschillen van denkpatronen,  
        geactiveerd bij een negatieve stemming  

Integratief model van Disner (en Beck)  

 

 → omvat kwetsbaarheidsfactoren (bv. genetica of persoonlijkheid) en  
      omgevingsstressoren die zorgen voor de activatie van schema’s 



      - deze schema-activatie leidt tot verschillende vertekeningen omtrent aandacht,  
         informatieverwerking (interpretatie) en geheugen (die overigens aan elkaar zijn  
         gerelateerd) 
      - deze vertekeningen hebben dan invloed op de verschillende types van  
         depressieve klachten 

7. Therapie: diagnostiek en behandeling  

Diagnostische overwegingen 
 → algemeen  
      - grote alertheid hulpverlener op depressie (niet altijd op voorgrond) 
      - symptomen + gevolgen bevragen (bevragen van suïcide) 
      - expliciet zijn over diagnose 
      - heteroanamnese 
      - aandacht voor cliënt én omgeving 
 → differentiaal diagnostiek (historiek van klachten is van belang)  
      - psychotische symptomen, bipolaire stoornis, spanningsklachten, overspanning,  
        aanpassingsstoornis, rouw, gebruik van middelen, somatische ziekte 
 → diagnostische instrumenten 
      a) screening (INSTEL/ DHS/ MDQ) 
      b) classificatie (SCID/ SCAN/ MINI) 
      c) ernstmeting 
           - interviews en observatie (HRSD/ MADRS) of zelfratings (SDS/ BDI-II) 
      d) specifieke aspecten 
           - ruminatie, beloningsgevoeligheid, remissie, zelfbeeld, … 

Behandeling 
 → welke psychologische behandelingen zijn effectief 
      a) psychotherapie (versus medicatie) (slechts 25% volledig depressievrij)  
           1) cognitieve gedragstherapie (CGT/ CBT) 
                → bestaat uit drie componenten  
                     i) gedragsactivatie (componentenanalyse: cruciaal) 
                         - opnieuw gedrag stellen: belonende activiteiten, beweging 
                         - maar cognitieve mediatie door mentale verandering 
                    ii) negatieve automatische gedachten uitdagen 
                   iii) depressogene basisassumpties bewerken 
                → kernkenmerken 
                     - gedragsactivatie (BA): actie ! belonend, plezier 
                        → verlies interesse, tekort aan energie, angst om te falen 
                        → focus op context en functie van gedachten en gedrag ipv op inhoud 
                        → monitoren plezier, wekelijkse activiteitenschema’s, herhaling,  
                             rollenspellen 
                     - cognitieve herstructurering: stapsgewijs 
                        → observeren a.d.h.v. GGGG-schema (gedachten, gevoel, gedrag,  
                             gevolgen)  
                        → uitdagen negatieve gedachten (‘heb ik er bewijs voor?’)  
                        → nieuwe, positieve en realistische gedachten of actie ondernemen  
                             (probleemoplossing)  



                        → stapsgewijs aanpakken van negatieve gedachten  
                             - oppervlakkige interpretaties van gebeurtenissen 
                             - dieper liggende, pervasieve overtuigingen en assumpties/  
                               schema’s 

 
                → wetenschappelijke evidentie 
                     - duidelijk evidence-based behandeling (1998) 
                     - even effectief als medicatie (1999) 
                     - meta-analyse; beter dan medicatie? (1998 & 2012) 
                     - effectief bij ernstig en milde depressieve personen 
                     - beter dan medicatie in terugvalpreventie; 50-78% terugval na  
                       stopzetten medicatie versus 20-36% bij CGT (2000) 
                     - onderzoek geeft aan dat zowel non-specifieke als specifieke factoren  
                       een rol spelen: debat rond dodo-bird verdict 

 

 
           2) gedragsactivatie op zich  
           3) interpersoonlijke psychotherapie 
                → focus op verbeteren interpersoonlijk functioneren, contextueel werken 
                → drie fases 
                     i) diagnostiek en formuleren behandeldoelen 
                    ii) identificeren interpersoonlijke problemen en aanpakken 
                   iii) hervalpreventie; anticipatie op moeilijkheden in toekomst  
                → exploreren functioneren binnen verschillende rollen, roltransities,  
                     verlieservaringen  
                → aanleren meer effectieve manier van interpersoonlijk communiceren via  
                     rollenspellen 
                → evidentie 
                     - even effectief als medicatie en CBT 
                     - gelijkaardige lange-termijn effecten als CBT 
           4) kortdurende psychodynamische therapie 
 



      b) psychotherapie en medicatie?: gecombineerde behandeling 
           - evidentie voor een meerwaarde van combinatiebehandeling bij recidiverende  
             ernstige depressie dan behandelvormen apart  
           - sequentiële benadering  
              → CGT aangewezen na antidepressiva bij non-respons op CGT 

      c) hervalpreventie 
           - gezien de hoge hervalcijfers is er toenemende interesse in hervalpreventie 
              → mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) 
                   - MBCT; introduceren elementen mindfulness in CBT (Kabat-Zinn, 1990) 
                   - aanpakken van depressieve ruminatie 
                   - verschilt van klassieke CBT 
                      → niet uitdagen en wijzigen cognities, maar nadruk op aanvaarden van  
                           gedachten en gevoelens, ze zien als mentale gebeurtenissen in  
                           plaats van realiteit (bv. focus op ademhaling, mindfull eten, …) 
              → preventieve cognitieve therapie 
              → cognitieve controle training?  
 
      d) nieuwe ontwikkelingen 
           → predictie van behandelrespons 
                - wie profiteert van welke interventie? 
                - vrij complex onderzoek: maar persoonlijke predictiemodellen naar  
                  behandelrespons 
           → verhoogde focus op weerbaarheid in plaats van symptomen 
                - inrichting van zinvol bestaan 
                - verschillende therapievormen vanuit positieve psychologie 
                - weliswaar minder ondersteund dan traditionele therapievormen 
           → E-health en iCBT 
                - internetmodules en therapievarianten, omvat verlaging van  
                  toegankelijkheidsdrempel 
           → verhoogde focus op biopsychosociale processen 
           → chronische depressie: CBASP 
                - vertrekt vanuit cognitieve psychologie, maar hanteert ook  
                  interpersoonlijke vormen, …  



H4: Schizofreniespectrum-stoornissen 
1. Symptomen en diagnose 

Symptoomdomeinen en symptomen 
 1) positieve symptomen 
      → omvat realiteitsvertekening  
 2) negatieve symptomen 
      → omvat verarming in functioneren 
 3) desorganisatiesymptomen 
      → gedesorganiseerd denken/ spreken en gedrag 

Positieve symptomen 
 a) wanen 
      = overtuiging betreffende interpretatie van een situatie die niet overeenkomt met  
         algemeen geaccepteerde opvattingen en waaraan wordt vastgehouden zonder  
         voldoende grond en ondanks bewijzen van de onjuistheid ervan 
      → onmogelijk waar (= bizarre wanen) versus kan onwaarschijnlijk waar zijn (=  
           niet-bizarre wanen) 
      → inhoudelijke verschillen 
           i) betrekkingswaan 
              = overtuiging dat bepaalde gebeurtenissen in de wereld op de persoon zelf  
                 betrekking heeft (gecodeerde boodschap van de weerman)  
          ii) paranoïde waan 
              = overtuiging gebaseerd op achterdocht (denken dat men achtervolgd  
                 wordt)  
         iii) beïnvloedingswaan 
              = overtuiging dat het eigen denken, voelen, gedrag bestuurd wordt door een  
                 hogere externe kracht (aansluiting op computer) 
         iv) grootheidswaan 
              = overtuiging dat men uitermate krachtig, intelligent, … is 
      → structurele verschillen 
           i) waanachtige opvatting 
              = overtuigingen waarbij de patiënt enige twijfel toelaat  
          ii) primaire waan  
              = een plotseling ontstaande waan die alles overheerst qua  
                 overtuigingskracht 
         iii) secundaire waan  
              = poging tot het verklaren van andere wanen, hallucinaties of ander moeilijk  
                 te verklaren gebeurtenissen 
         iv) waansysteem  
              = complex van samenhangende wanen 



 b) hallucinaties 
      = zintuiglijke ervaring die als werkelijkheid wordt ervaren maar die niet  
         overeenkomt met wat er in de realiteit gebeurt (zonder externe stimulus) 
      → kan voor alle zintuiglijke functies voorkomen 
           - auditief (70% van de patiënten, niet altijd negatief!)  
           - visueel 
           - olfactorisch (reuk) 
           - gustatoir (smaak) 
           - tactiel/ somatisch 
      → hallucinaties delen een continuüm met normaliteit 
           - hallucinaties komen ook voor zonder psychose 
             : medische condities (delirium), drugs (LSD), religieuze overtuigingen (stem  
               van een god), dagelijkse leven (trillen van gsm, vallen van regendruppel)  
           - het betreft een psychose indien 
              i) bizar, overtuiging 
             ii) zonder oorzaak 
            iii) storend bij het dagelijkse functioneren 

Negatieve symptomen 
 a) verminderde emotionele expressie 
      → verminderde gelaatsexpressies, vlakke intonatie en emotieloze blik 
      → cave: het gaat hier om expressie, houdt niet per se een vermindering in de  
           emotionele gevoelswereld in 
 b) spraakarmoede 
      → geremde spraak (korte antwoorden) 
 c) avolitie 
      → motivatieproblemen: het gebrek aan motivatie om dagdagelijkse taken uit te  
           voeren, door te zetten op het werk, huishoudelijke taken, zelfhygiëne 
 d) anhedonie 
      → gebrek aan ervaren van plezier, verminderd positief affect  
 e) sociaal terugtrekgedrag 
      → verminderd plezier in sociale relaties  

Gedesorganiseerd denken en gedrag 
 a) onlogische en onsamenhangende spraak 
      - gradaties in ernst: niet antwoorden op vraag als lichtste vorm 
 b) ernstig gedesorganiseerd gedrag 
      - ongepast gedrag/ affect gegeven de context 
      - onvoorspelbaar en geagiteerd gedrag 
      - katatone gedragingen (vrij zeldzaam): minder kenmerkend dan gedacht 



  

Het psychosespectrum 
 → overeenkomsten tussen verschillende psychotische stoornissen 
 → kenmerkende symptomen in wisselende combinaties, ernst en duur 
 1) waanstoornis 
 2) kortdurende psychotische stoornis  
 3) schizofreniforme stoornis 
 4) schizofrenie 
 5) schizoaffectieve stoornis 
 6) schizotypische persoonlijkheidsstoornis 

Schizofrenie 
 a. minstens twee van de volgende symptomen, waarvan elk in een periode van één  
     maand een significant deel van de tijd aanwezig is (minimaal 1, 2 of 3) 
     1) wanen 
     2) hallucinaties 
     3) gedesorganiseerd spreken 
     4) ernstig gedesorganiseerd of katatoon gedrag 
     5) negatieve symptomen  
 b. niveau van functioneren ligt op een of meer belangrijke levensgebieden duidelijk  
     onder het niveau van het begin van de stoornis 
 c. symptomen van de stoornis zijn gedurende ten minste zes maanden  
     ononderbroken aanwezig  
 d. uitgesloten zijn een schizoaffectieve stoornis en een stemmingsstoornis met  
     psychotische kenmerken 
 e. de stoornis kan niet worden toegeschreven aan de fysiologische effecten van een  
     middel of aan een somatische aandoening 

Andere spectrumstoornissen 
 1) waanstoornis 
      → nadruk ligt op wanen, geen andere symptomen van schizofrenie 
      → duur; > 1 maand 
      → vrijwel normaal psychosociaal functioneren (naast impact wanen) 
 2) kortdurende psychotische stoornis 
      → plots voorkomen van wanen, hallucinaties, of gedesorganiseerd denken/  
           gedrag 
      → duur; 1 dag – 1 maand 
 3) schizofreniforme stoornis 
      → dezelfde symptomen van schizofrenie 
      → duur; > 1 maand en < 6 maanden 
 4) schizoaffectieve stoornis 
      → symptomen van schizofrenie (minstens 2) 
      → aanwezigheid van een depressieve of manische episode 



‘Ultra high risk’ (UHR) of ‘at risk mental state’ (ARMS) 
 → verhoogd risico op psychose 
 → geen classificatie of diagnose, wel prognostisch model 
 → risicogroepen (verhoogd risico, niet 1-1) 
     a) subklinische psychoseachtige ervaringen 
          - duur en intensiteit voldoet niet aan DSM criteria; bv. soms horen van een  
            stem, luid horen van de eigen gedachten enkele korte keren per week 
          - terugval in sociaal functioneren 
     b) ‘brief limited intermittent psychotic symptoms’ 
          - aanwezigheid psychose korter dan een week 
          - zonder behandeling volledig in remissie 
          - terugval in sociaal functioneren 
     c) genetische belaste groep 
          - psychotische stoornis bij ouders, broers, zussen 

Schizofrenie: een gecontesteerd begrip 
 1) slechts subgroep heeft schizofrenie 
      → maar begrip is bepalend hoe we naar psychose (brede zin) kijken 
 2) connotatie van neurobiologische causaliteit met doemdenken over beloop en  
     prognose 
 3) heterogeniteit in klinisch beeld, beloop, etiologie en onderhoudende factoren 
 4) klinische en sociale uitkomsten moeilijk te voorspellen op basis van label 
      → heterogeniteit! 
 5) onnodige stigmatisering van patiënten en leefomgeving 

Alternatieve benadering i.v.m. categorische benadering (:dimensionele benadering) 
 → netwerkmodellen: onderzoek naar causale relaties tussen individuele symptomen 
      - symptoomdomeinen 
      - laat toe om iets te zeggen over structurering van symptomen op individueel en  
        groepsniveau 
 → hierarchical taxonomy of psychopathology (Hi-TOP) 
      - nieuwe classificaties op basis van empirie en kwantitatieve gegevens met  
        eerder dimensies dan categorieën 
      - elk symptoom kent wel een dimensie met een kant die gedeeld wordt door de  
        ‘normale’ realiteit 
      - verklaart samenhang tussen symptomen (spectra)  
      - evidentie van aanwezigheid spectra die gekenmerkt kunnen worden door  
        genetische en omgevingsrisicofactoren, alsook cognitieve afwijkingen (bio- 
        markers) (belang voor behandeling!) 

2. Epidemiologie en ziekteverloop 

Epidemiologie 
 → WHO: ‘schizophrenia is among the 20 leading causes of disability’  



      - jaarlijks komen er 1000 tot 7000 nieuwe gevallen bij in België 
      - risico dat men tijdens het leven schizofrenie ontwikkelt is ongeveer 1 op 100  
        over culturen, landen, en tijd heen 
      - wereldwijd lijden er 24 tot 26 miljoen mensen aan schizofrenie 

 
 
  
   
  
 
 
 
 

 

 
 
 → hoge comorbiditeit  
      - depressie (75%) 
      - angststoornissen  
      - misbruik van middelen (47%) (psychose reactief t.a.v. drug, maar ook  
        druggebruik als dempend voor psychose)  
      - medische aandoeningen (gewichtstoename, diabetes, cardiovasculaire   
        aandoeningen, …)  
 → mortaliteit 
      - levensverwachting is 16-19 jaar korter 
      - ongeveer 25-50% onderneemt een poging tot zelfdoding 
      - ongeveer 10% sterft door zelfdoding 

Impact op patiënt en omgeving 
→  
 
 
 
 
 
 
 



 

Stadia voor psychotische stoornissen! 

 
 
 → algemeen kent het ziekteverloop vier fasen 
      1) de premorbide fase 
           - geen duidelijke beperkingen of psychosociale problemen 
           - maar er is vaak wel een blootstelling aan risicofactoren (genetische  
             predispositie/ cannabisgebruik)  
           - belangrijk om hier UHR-groepen te detecteren om verder verloop/ impact te  
             beperken 
      2) de prodromale fase 
           - gekenmerkt door lichte, trage verandering in het functioneren (subklinische  
             positieve symptomen, buitengewoon perceptuele ervaringen  
           - +/- vijf jaar voorafgaand de actief-psychotische fase 
           - vaak startende in de adolescentie, vroege volwassenheid  
      3) de actief-psychotische fase 
           - duidelijke symptomen aanwezig van een psychose 
           - gekenmerkt door progressieve aandoening met meerdere episodes  
             (systematisch herval met gradueel verlies van functioneren bij ieder herval)  
           - doet zich meestal voor tussen de 20 en de 29 jaar waarbij een eerste  
             diagnose plaatsvindt (iets vroeger bij vrouwen dan bij mannen) 
      4) de residuele fase 
           - reductie in de positieve symptomen, maar negatieve symptomen blijven  
             aanwezig 
           - fase wordt beschouwd als kenmerkend voor de rest van het leven voor een  
             persoon met schizofrenie 



Beloop 
 → herval heeft ernstige psychosociale gevolgen (en komt vaak voor!) 
      - veroorzaakt ‘distress’ (‘gevoel van nood’) bij patiënt en familie 
      - brengt vriendschappen en relaties in het gedrang  
      - verstoort onderwijs of werkgelegenheid  
      - reduceert individuele autonomie 
      - draagt bij tot stigmatisering  
      - draagt bij tot een stijging in de financiële kost om schizofrenie te behandelen 
 → slechte uitkomst voor 62% 
      - na 10 jaar substantieel en frequent psychologisch lijden, werkloosheid, en  
        zelfdoding 
 → heterogeniteit in het verloop 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Voorspellers van goede en slechte prognose 
 
 
 
   
 
 
 
 
Pessimistische kijk op psychose is onjuist 
 → psychotische ervaringen komen breed voor 
 → grote variatie in het beloop (medisch herstel) 
      - goede uitkomst in 42.2% en slechte uitkomst in 27.1% (meta-analyse of first- 
        episode psychosis) 
 → zelfs wanneer ernstig en blijvend:” persoonlijk herstel 

Tegenwoordig denken we in termen van psychose en herstel 
 a) fase 1: vroege fase 
      → voorspellen enigszins ‘psychose’ wanneer klachten erger, recurrenter,  
           intensiever worden, klachten nemen toe 
      → belangrijke fase i.f.v. herstel: detectie van individuele vroege signalen   
           belangrijk voor hervalpreventie  



       
 
 
 
 
 
 
 
 
 b) fase 2: overweldigend zijn door de psychose 
      → opgaan in je eigen realiteit 
      → verlies van eigen regie 
      → onbegrip vanuit je omgeving  
 c) fase 3: worstelen met psychosegevoeligheid 
      → negatieve verwachtingen vanuit de samenleving  
      → van kwetsbaarheid naar kracht 
      → leren omgaan met je ervaringen 
 d) fase 4: leven met psychosegevoeligheid 
      → gepaard met vallen en opstaan 
      → motivatieproblemen na psychose (medicatie) 
      → focus op persoonlijk herstel (naast of over medisch herstel) 
 e) fase 5: leven voorbij de psychosegevoeligheid 
      → kracht en kwetsbaarheid 
      → regie in eigen handen 

3. Etiologie 

Volgens DSM minstens 2 symptomen voor een diagnose van schizofrenie 
 → implicatie voor de etiologie? 
      - verschillende combinaties van symptomen kunnen aanwezig zijn over  
         verschillende personen met dezelfde diagnose: schizofrenie 
      - grote verschillen in klinisch beeld (dan ook onwaarschijnlijk dat hier één   
         biologische, psychosociale causale factor is) 
      - de etiologie is multifactorieel: meeste etiologische modellen focussen zich op  
         één symptoom (meestal wanen of hallucinaties) = single symptom approach  
         (belangrijk om te verduidelijken welke factoren welke rol spelen bij welk  
         symptoom: behandeling!) 

Genetische factoren zijn betrokken bij het ontstaan van schizofrenie 
 → wetenschappelijk onderzoek 
      a) familiestudies 
           - verhoogd risico bij familieleden van patiënten  
           - echter geen sluitend bewijs: gezinnen kunnen omgevingsfactoren omvatten  
             die een rol spelen bij schizofrenie 
      b) tweelingenstudies 
           - 48% bij MZ versus 17% bij DZ-tweelingen (niet-sluitend) 
      c) adoptiestudies 
           - hetzelfde risico bij geadopteerde MZ-tweelingen die door adoptie in  



              verschillende omgevingen zijn opgegroeid 
      d) studies bij nakomelingen 
           - kinderen van MZ-tweelingen even groot risico ook al ouder met versus  
              zonder symptomen 

 
 
 
 
 
Genetische factoren 
 → omgeving blijft belangrijke rol spelen, zeker in interactie met de genetische  
      factoren 
 → maar hoe worden deze doorgegeven? 
      - identificatie genen via ‘genetic linkage analysis’ 
      - principes van overerving zijn complex en onregelmatig: kwetsbaarheid niet in  
        één gen, maar door meerdere genen bepaald 
 → hoe komt genetische kwetsbaarheid tot uiting? 
      - geen 100% bepaaldheid  
      - psychosociale factoren zouden genexpressie beïnvloeden (cf. diathese-stress  
        modellen)  

Biochemische factoren 
 → dopamine-hypothese 
      = psychotische symptomen zijn geassocieerd met toegenomen activiteit van  
         dopaminerge systemen 
      - echter niet steeds verhoogde concentraties in alle hersenregio’s van patiënten  
        met schizofrenie 
      - herziene theorie: frontale (verlaagde activiteit in dopamine: negatieve  
        symptomen) versus centrale (verhoogde toename: positieve symptomen) paden 

Andere neurotransmitters 
 a) serotonine 
      → gerelateerd aan depressie bij psychose 
      → reductie prefrontale cortex: lagere inhibitie subcortex: verhoogde dopamine  
           activiteit in het mesolimbisch pad 
 b) glutamaat (= exiterende neurotransmitter) 
      → verlaagde activiteit in limbische systeem en overactiviteit in prefrontale  
           gebieden 
      → dysregulatie in glutamaat verstoort dopamine circuits, en vice versa 

Neuroanatomie 
 → structurele en functionele verschillen (progressieve verandering: 1-10/20 jaar) 
      - kleiner volume prefrontale cortex (negatieve symptomen) 
      - kleiner volume temporale cortex (limbische structuren) (positieve symptomen) 
      - verwijding hersenventrikels (hersenvochtkamers) (geassocieerd met verminderd  
        cognitief functioneren) 
      - lagere activiteit/ bloeddoorstroming in frontale regio’s (cognitieve problemen) 



 → neuro-ontwikkelingstheorieën ‘ontwikkelingsstoornissen in de hersenen’ 
      1) genetische mutaties die hersenontwikkeling en cognitieve functies sturen 
      2) pre- en perinatale omgevingsfactoren 
           - geboortecomplicaties; vroeggeboorte, laag geboortegewicht, lange arbeid,  
             hypoxie 
           - voedingstekorten vanwege slecht werkende moederkoek (weinig evidentie) 
           - infecties tussen 4e en 6e maand van zwangerschap (bv. wintermaanden,  
             griepepidemie; meer schizofrenie) (weinig evidentie)  

Hoe komt het dat symptomen pas tijdens de adolescentie tot uiting komen? 
 → aangezien genetische factoren al vanaf het begin aanwezig zijn 
 → verklaring: piek van dopamineactiviteit (verband met symptomen) én  
      psychosociale factoren die tijdens adolescentie stress met zich meedragen 

Het diathese-stress model 

 
 
 
 
 
 

 
 
 → veronderstelt dat kwetsbaarheid voor schizofrenie komt van zowel genetische als  
      verworven risicofactoren 
      - genetische factoren bestaan uit genetische mutaties en overerving van genen 
      - genetische factoren leiden ook tot kwetsbaarheid door de impact op de  
        functionele en structurele afwijkingen in de hersenen bij het ontwikkelingsproces 
      - verworven risicofactoren kunnen bestaan uit geboortecomplicaties  
        (zuurstoftekort) die ontwikkeling van hersenen verstoren 
      - verband tussen ontwikkelen van schizofrenie en risicofactoren is niet 1-1 
 → stressoren zijn nodig om schizofrenie tot uiting te doen komen 



Psychosociale stress 
 → opgroeien in de stad 
      - verklaringen 
         a) causale verklaring 
              = opgroeien in een stad leidt tot het gemakkelijker ontwikkelen van  
                 schizofrenie 
              - geprefereerd: consistente cross-culturele bevindingen, temporeel verband 
         b) selectiehypothese 
              = mensen met schizofrenie kiezen sneller om te gaan wonen in een stad  
                 dan in West-Vlaanderen 😉  
      - wat is er juist schadelijk? ‘urban stress’: blootstelling aan vervuiling en lawaai en  
         verhoogde mate op sociale stress 
 → trauma tijdens de kindertijd 
      - verwaarlozing, kindermisbruik, pesten 
      - risico 2,78 keer groter 
      - kans op persisteren van symptomen en trager herstel groter 

De rol van stress 
 → stressoren en psychose 
      - onwaarschijnlijk dat psychose enkel een reactie op stress is 
      - stress sensitisatie (grotere respons) + kwetsbaarheid 
      - effect van stress: toename negatieve stemming en afname positieve stemming  
 → diathese-stress model 
      - hoge kwetsbaarheid; mineure stressoren 
      - lage kwetsbaarheid; majeure stressoren 

Schizofrenie is deels het gevolg van gestoorde opvoedings- en 
communicatiepatronen in gezinnen (nuance!) 

Gezinsfactoren 
 → ’50-’60; ‘schizofrene moeder’ = koud, verwerpend, dominante en afstandelijke  
      moederfiguur (geen evidentie) 
 → double-bind theorie 
      = communicatie met tegenstrijdige boodschappen op verschillende niveaus:  
         inhoud versus toon/ uitdrukking/ houding, verhoogd kans op schizofrenie 
 → ‘parental communication deviance’ 
      - vage, gefragmenteerde en tegenstrijdige communicatie zonder gezamenlijke  



        focus 
      - vaker bij ouders van patiënten met schizofrenie 
 → er bestaat geen evidentie om aan te nemen dat disfunctionele communicatie- 
      patronen alleen het ontstaan van schizofrenie zou kunnen verklaren 
      - gezinsfactoren spelen wel een rol bij herval 
         → hoge ‘expressed emotion’ is robuuste voorspeller van herval bij psychose 
              = ‘hoeveelheid’ emotie uitgedrukt door gezinsleden en/ of belangrijke  
                  anderen 

‘Expressed emotion’ 
 → hoge hoeveelheid ‘EE’ 
      - kritische ingesteldheid; afkeurende opmerkingen 
      - emotionele overbetrokkenheid; gezinsleden die zichzelf de schuld geven,  
        medelijden en schaamte, overbescherming  
 → lage hoeveelheid ‘EE’ 
      - familieleden met meer empathie, acceptatie van de ziekte en bereidheid om te  
        steunen  
 → geen ‘trait’, maar evolutie gevolg van moeilijke coping met de ziekte 
      - start met overbetrokkenheid, dan kwaadheid en kritiek 

 
  
  
 
 
 

 
Cognitieve factoren 
1. denkstijlen 
 a) bias against disconfirmatory evidence (BADE) 
      = vasthouden aan overtuiging wanneer deze gevormd is ondanks tegenstrijdige  
         informatie 
      → gelinkt aan wanen 
      → onderzoek naar BADE 
           - BADE-taak bij vier groepen: schizofrenie en wanen, schizofrenie zonder  
             wanen, OCD en groep zonder psychopathologie 
 



 
 
 
 → enkel de groep met schizofrenie en wanen scoort significant hoger wat verwijst  
      naar een beperking/ moeilijkheid om nieuwe informatie te integreren om 
bepaalde  
      overtuigingen aan te passen 
 → BADE als instandhoudend aspect bij wanen 

 b) jumping to conclusions 
      = neiging om in onzekere situaties met verschillende mogelijke verklaringen op  
         grond van erg weinig informatie te komen tot een conclusie 
      → gelinkt aan wanen 
      → onderzoek met de kralentaak 
           - personen met wanen nemen beslissing na drie of minder kralen 
           - extreme JTC (≤ 2 kralen) is het grootst bij de groep van actief wanende  
             patiënten 
           - JTC ook aanwezig bij personen met verhoogd risico én na herstel, gelinkt  
             aan waanachtige opvattingen én ook voor emotioneel en waanrelevante  
             stimuli 
      → soort trek die kan bijdragen bij het ontstaan en het persisteren van wanen 

The threat-anticipation model of persecutory delusions van Freeman et al. 
(2002): Hoe leiden denkstijlen tot wanen? 

  



 → veronderstelt interactie tussen verschillende factoren 
 → bij stress, kunnen vreemde interne of externe gewaarwordingen zich voordoen  
      (gewaarwordingen die vragen om een verklaring, waarbij men op zoek gaat naar  
      betekenis) 
      - in combinatie met emotionele processen (angst, zich zorgen maken, …)  
        beïnvloeden samen met de denkstijlen het zoeken naar betekenis 
      - tendens om meer dreigende cognities te genereren die op hun beurt wanen  
        kunnen stimuleren  

2. vertekende informatieverwerking 
 a) aandachtsbias 
      = selectieve aandacht naar waan-relatieve stimuli 
      → onderzoek naar aandachtsprocessen met de Stroop-taak 
           - aangepaste stroop: paranoia en emotionele woorden 
           - personen met wanen: tragere reactie bij benoemen van emotionele en  
              paranoia-relevante woorden 
           - andere taken: verhoogde vermijding van sociale stimuli in de omgeving (bv.  
              kwade gezichten) 
 

 
 b) interpretatiebias 
      = de binnenkomende stimuli worden anders/ verkeerd interpreteren 
      → onderzoek a.d.h.v. similarity rating task 
           - ambigue scenario’s met te voltooien woordfragment, nadien volgt een  
             beoordeling van het scenario met vier interpretaties (paranoïde, relevantie) 
           - meting van interpretatie bias index 
      → speelt rol bij wanen én hallucinaties (instandhouding) 
           - interpretatie van stemmen als bedreigend: hebben macht en slechte  
             intenties, zelf geen controle over stemmen, … 
           - ontstaan van vicieuze cirkel 
 



 c) theory of mind (deficits)  
      = mogelijkheid om opvattingen, attitudes, emoties en intenties van anderen af te  
         leiden 
      → in context van schizofrenie is de hypothese dat een beperkte TOM bij  
           schizofrenie kan leiden tot het idee dat anderen hun intenties verbergen of  
           vijandige intenties hebben 
           - klinische groepen scoren meer dan 1 SD onder het gemiddelde in  
             controlegroepen op verschillen TOM taken 

Geïntegreerde visies 
 → aberrant salience theory (Kapur, 2003) 
      - focus op neurotransmitterontregeling met willekeurige afgifte van dopamine  
        waardoor plots triviale stimuli in het midden van de aandacht staan met een  
        gepercipieerde noodzaak om te reageren 
      - neurotransmitterontregeling in combinatie met cognitieve tendensen kan leiden  
        tot catastrofale conclusies  

4. Diagnostiek 

Voornaamste classificatiesystemen zijn ICD-11 en DSM-V 
 → belangrijk verschil is dat de schizofreniforme stoornis in de DSM-V, niet bestaat in  
      de ICD-11 en dus stelt het schizofrenie sneller vast 

Welke informatie is er nodig om een diagnose te stellen? 
 → er zijn geen biomarkers die specifiek zijn voor psychose 
 → andere beschikbare bronnen 
      a) minimaal aan bod bij anamnese (individueel) 
           - wanen (= inhoudelijke denkstoornis), hallucinaties (gericht bevragen) 
           - formele denkstoornis, bizar gedrag 
           - negatieve symptomen 
           - veranderingen in het functioneren (interpersoonlijk, juridisch, werk) 
           - veranderingen in de stemming 
           - gebruik van drugs 



 

  Hoe? 
   1) (semi)gestructureerd diagnostisch interview (CASH, SCAN, SCID) 
                → systematisch, toch vrijheid 
                → meer betrouwbare en valide diagnostiek 
                → aanvullende informatie 
   2) veelgebruikt 
                → CASH: comprehensive assessment of symptoms and history 
                → SCAN: schedule for clinical assessment in neuropsychiatry 
                → SCID: structured clinical interview for DSM-V 
   3) observatie 
                → PANSS: positive and negative syndrome scale 
                → PSYRATS: the psychotic symptom rating scales 
           
      b) heteroanamnese (omgeving) 
           - opmerkelijk is het partieel ziektebesef 
           - categorie, stadium, dimensie, profiel 
      c) lichamelijk onderzoek + laboratoriumonderzoek 
           - uitsluiten van somatische oorzaken 
           - op indicatie: labo-onderzoek (bv. urine onderzoeken op cannabis,  
             amfetaminen, opiaten en cocaïne)  
      d) belangrijk: verhoogd suïciderisico 
           - expliciet informeren bij de patiënten naar suïcidale gedachten en plannen 
           - bij welke patiënten moet men extra waakzaam zijn? 

 

5. Behandeling 



Verschillende doelen 
  

Verschillende (combinaties van) interventies (bio, psycho, socio) 

 1) biologische behandeling 
      → antipsychotische medicatie is de voornaamste biologische behandeling 
           a) klassieke antipsychotica: dopamine antagonisten (blokkeren D-receptoren) 
               - echter verschillende beperkingen 
                 i) onderdrukken positieve symptomen (geen genezing: levenslang gebruik)  
                ii) beperkt effect op negatieve symptomen 
               iii) bijwerkingen: bewegingsstoornissen (spasmen), metabole stoornissen  
                    (gewichtstoename), seksuele functiestoornissen, sedatie-effect  
                    (moeheid) 
               iv) lage therapietrouw (risico op herval x5) 
           b) atypische antipsychotica: dopamine antagonisten met effect op andere  
               neurotransmittersystemen (inclusief serotonine) 
               - voordelen 
                 i) verminderen positieve en negatieve symptomen 
                ii) minder neveneffecten (wel gewichtstoename) 
               iii) herstel, verbeteren van psycho-affectieve en cognitieve mogelijkheden 
               iv) grotere therapietrouw, minder herval en rehospitalisatie  
      → zoeken van match van medicatie bij patiënt! 
 2) psychosociale behandeling 
    a) psycho-educatie 
         → verbeteren van kennis over schizofrenie, invloed van stress en belang  
              medicatie bij patiënten en familie 
         → stress, weerbaarheid en kwetsbaarheid, coping  
         → reductie van herval en opnames met 50% 
 
    b) cognitieve gedragstherapie 
         → gericht op symptomen zoals wanen en hallucinaties 
              - patiënt onderzoekt verbanden tussen gedachten, gevoelens en gedrag met  
                betrekking tot symptomen 
              - waarnemingen, opvattingen en redeneringen over symptomen worden  



                opnieuw geëvalueerd  
         → doelen 
              - uitdagen van wanen, alternatieve betekenis voor hallucinaties, reduceren  
                negatieve symptomen 
              - ernst symptomen reduceren door andere coping te ontwikkelen 
         → spontane strategieën 
         → 72% van de patiënten ervaart dat zulke strategieën helpen om de  
              symptomen enigszins te beheersen 
         → interventies waarbij coping strategieën worden aangeleerd: coping strategy  
              enhancement 
              - om de frequentie, intensiteit, duur en distress te verlagen 
              - gebaseerd op een gedetailleerde analyse van de symptomen, de emoties  
                en de cognities 
              - analyse van de antecedenten van de symptomen 
              - analyse van de spontaan gehanteerde coping  
              - therapie blijkt matig succesvol te zijn: verlaging hallucinaties en/of wanen  
                bij 50% van patiënten  

    c) hervalpreventie 
         → vroege herkenning van eerste tekens 
              - veranderingen in denken, affect, gedrag 
         → voortijdig ingrijpen: verhoging medicatie en hulp zoeken 
              - deze aanpak lijkt veelbelovend m.b.t. de ernst en het voorkomen van  
                herval 
         → hulp sociale omgeving is essentieel 
              - wegens beperkt ziekte-inzicht 

    d) gezinsinterventies 
         → gevoelens binnen de familie na de diagnose 
              - ontkenning  
              - rouw/ verdriet 
              - schuld 
              - vrees voor stigmatisatie 
              - verwardheid 
              - risico op hoge EE 
         → breed scala 
              - psycho-educatie voor familieleden (diagnose, belang van stress, 
medicatie,  
                kwetsbaarheid)  
              - verbeteren communicatie en probleemoplossend vermogen om familiale  
                problemen op te lossen 
              - delen van ervaringen: luisteren, interesse tonen (ook tijdens opname) 
              - schuld geven vermijden: wanen niet veroordelen, geen discussie over wat  
                wel/ niet echt is 
              - vergroten van sociaal netwerk van familie en patiënt 
              - respecteer het herstelproces: verlagen van verwachtingen, stellen van  
                haalbare doelen 



         → gezinsinterventies leiden tot minder heropnames aan het einde van de  
              behandeling en twaalf maanden na de behandeling  
 
    e) vaardigheidstraining 
         → inoefenen vaardigheden in sociale interacties via rollenspel, voordoen,  
              videodemonstratie en opdrachten  
         → doel 
              - bevorderen van sociaal functioneren (bv. perceptie en begrijpen van  
                relevante sociale cues) 
              - reduceren ongemak in sociale situaties (bv. vermogen om een adequate  
                respons en bekrachtiging te geven: oogcontact, gebaren, …) 

 

Behandeling in de fasen van psychose en herstel 
 1) vroege fase 
      → belangrijk 
           - beter structureren van je dag- en nachtritme 
           - het doen van ontspanningsoefeningen 
           - een gesprek voeren met je huisarts of hulpverlener 
           - bij slaapproblemen: starten met lichte slaapmedicatie  
           - het preventief starten van antipsychotica (indien eerdere psychose) 
           - afspraken maken met school, werk en thuis, om jezelf minder te belasten 
           - het uitvoeren van ontspannende en leuke activiteiten die afleiding bieden 
 2) overweldigd zijn door de psychose 
      → professionele hulp en nabijheid is van groot belang 
      → medicatie kan er in deze fase ervoor zorgen dat symptomen sneller afnemen 
      → bij goede ondersteuning zal na verloop van tijd de overweldiging van de  
           psychose afnemen, soms na enkele uren, soms pas na weken of maanden 
 3) worstelen met psychosegevoeligheid 
      → leren omgaan met je ervaringen: psychotherapie 
           - bv. omgaan met stemmen horen, met een sombere stemming, met  
             verminderde concentratie of achterdocht  
      → accepteren van psychosegevoeligheid 
 4) leven met psychosegevoeligheid 
      → crisis voorkomen (crisiskaart), medicatie verminderen (geleidelijk en indien  
           mogelijk), leren wat te doen en wanneer als je uit balans dreigt te raken  
           (vroege signalen) (geldt ook voor 5) 
 5) leven voorbij de psychosegevoeligheid 





H5: Verslaving 

1. Introductie 

Mortaliteit tgv overdosis (illegale) drugs in Europa in 2016 
 → 9138 overdosissen, hoogste ooit gemeten, 57/ miljoen mannen (35-39j) 

Spoedopnames t.g.v. drugs in België (2016) 
 → 692  
 → oorzaak 
      1) opiaten 
      2) cocaïne 
      3) andere stimulantia + cannabis 
 → exclusief alcohol (impact van legale drugs)  
      - jongeren 12-17 jaar, 2433, vrouwen > mannen (2014) 
      - indirecte impact 
         a) verkeer; 38% van de zware ongevallen + 100 verkeersdoden/ jaar  
             (Vlaanderen) 
         b) gezondheid; kankers, levercirrose, cardiovasculair, … 

Belangrijke opmerkingen 
 a) ‘gebruik’ per definitie niet steeds problematisch  
 b) verslavende middelen alomtegenwoordig in maatschappij 
 c) belang van bewustzijn! 
 d) drugs = middelen anders dan voedingsproducten, die (psycho)fysiologisch effect  
     kennen bij inname of contact 
 e) sociaal en cultureel ingebed 



      → populariteit? 
           - korte termijn; positieve effecten  
           - lange termijn; > negatieve effecten; afhankelijkheid, overstap van legale naar  
             illegale middelen, … 

Wat is verslaving? Hoe kunnen we dit begrijpen? Behandeling? 

2. Diagnostiek 

(Dis)functioneel gebruik: een continuüm 
 →  

 → richtlijnen (bv. alcohol) 
      - max. 10 units per week (mannen en vrouwen), spreiden over meerdere dagen 
      - minstens twee alcoholvrije dagen 
      - >6 consumpties op korte termijn (2u) = binge drinking 

Prevalentie 
 → life-time prevalentie belangrijk om te kennen! 



 

Gebruik van middelen bij 15-16-jarigen 
 → bijna 60% geeft aan dat ze alcohol hebben geconsumeerd de afgelopen 30  
      dagen terwijl dit eigenlijk verboden is in België … 

Cannabisgebruik … onschuldig? 
 a) stepping-stone theorie (gate way-theorie)  
      → veronderstelt dat cannabisgebruik leidt tot het gebruik van ‘hard-drugs’ 
      → beweert dat je lichaam steeds meer en zwaardere drugs nodig zal hebben 
      → klopt niet volledig 
           - meeste gebruikers van hardere drugs, gebruikten voordien cannabis, maar  
             het merendeel bouwt het cannabisgebruik af naarmate men ouder wordt  
           - maar wat is dan wel een verklaring voor het verband tussen cannabis en  
             hard drugs: impulsiviteit, sociale omgeving, psychopathologie, …  
 b) afhankelijkheid van cannabis vormt een risicofactor voor onder andere 
      → angst- en paniekstoornissen (Thomas, 1996) 
      → depressie (Chen et al., 2002) 
      → suïcide (Beautrais et al., 1999) 
      → psychotische stoornissen (Degenhardt & Hall, 2001)  
 c) evidentie voor causale link cannabis gebruik en psychotische symptomen 



Wanneer spreken we van een stoornis? 
 → in het verleden (voor DSM-V: DSM-IV) 
      a) afhankelijkheid van een middel (significant lijden/ beperking (≥ 3 binnen 12  
          maanden) 
          1) tolerantie (= behoefte aan hogere dosis, gewenning) 
          2) onthouding (= onthoudingsverschijnselen zonder inname) 
          3) inname in grotere hoeveelheden dan gepland 
          4) moeilijkheden om het gebruik te verminderen/ stoppen 
          5) tijdsintensief 
          6) opgeven van belangrijke sociale/ beroepsmatige activiteiten ikv middel 
          7) gecontinueerd gebruik ondanks besef van negatieve lichamelijke 
psychische  
              gevolgen  
      b) middelenmisbruik (gebruik leidt tot significante negatieve consequenties (≥ 1) 
          1) staat functioneren op belangrijke levensdomeinen in de weg (bv. school,  
              familiaal, …)  
          2) herhaaldelijk gebruik in situaties waarin het fysiek gevaarlijk is  
          3) herhaaldelijk in aanraking komen met justitie 
          4) voortzetting gebruik ondanks bron van interpersoonlijke problemen 

 Problemen met DSM-IV-TR 
   1) betrouwbaarheid/ validiteit categorieën? 
            2) heel wat mensen die problematisch gebruikersgedrag vertonen voldoen  
                niet aan afhankelijkheid 
   3) beide categorieën reflecteren één stoornis (verslavingsdimensie) 
   → DSM-V; verslavingen en stoornissen in het gebruik van een middel 

 → DSM-V criteria (significant lijden/ beperking (≥ 2 binnen 12 maanden)  
      1) beperkte controle 
           - het middel wordt vaak gebruikt in grotere hoeveelheden of langduriger dan  
             de bedoeling was 
           - er is een persisterende wens of er zijn vergeefse pogingen om het  
             middelengebruik te minderen of in de hand te houden 
           - veel tijd wordt besteed aan activiteit die nodig zijn om aan het middel te  
             komen, te gebruiken of te herstellen van de effecten 
           - craving = sterke wens of drang tot gebruik van het middel 
      2) sociale beperkingen 
           - de belangrijkste rolverplichtingen worden erdoor niet nagekomen op het  
             werk, op school of thuis 
           - aanhoudend middelgebruik ondanks persisterende of recidiverende sociale  
             of interpersoonlijke problemen, veroorzaakt of verergerd door de effecten  
             van het middel 
           - belangrijke sociale, beroepsmatige of vrijetijdsactiviteiten zijn opgegeven of  
             verminderd 
      3) risicogebruik 
           - recidiverend gebruik in situaties waarin dit fysiek gevaar oplevert 



           - het gebruik wordt gecontinueerd ondanks de wetenschap dat er een  
             persisterend of recidiverend lichamelijk of psychisch probleem is dat  
             waarschijnlijk is veroorzaakt of verergerd door het middel 
      4) farmacologische criteria 
           - tolerantie 
           - onthoudingsverschijnselen 

 → DSM-V criteria (11) 
      - ernst 
         a) beperkt = ≥ 2 criteria (12 maanden) 
         b) matig = 4-5 criteria (12 maanden) 
         c) ernstig = ≥ 6 criteria (12 maanden) 
      - remissie 
         a) vroeg = 3-12 maanden 
         b) langdurig = > 12 maanden 
         + onderhoudsbehandeling of gecontroleerde omgeving 

Verschillende middelen 
 → let op; heel wat overlap van effecten (bv. nicotine is stimulantia, …) 
 1) stimulantia 
      - verhogen activiteit centraal zenuwstelsel (CZS) 
      - verhogen bloeddruk en hartslag 
 2) sedativa 
      - verlagen de activiteit van het CZS 
      - vertragen het lichaam en verminderen reactiviteit 
      - reduceren pijn, spanning en angst 

 3) hallucinogenen 
      - beïnvloeden de perceptie van de gebruiker 
      - kunnen sensorische ervaringen versterken of sensorische illusies en       
        hallucinaties veroorzaken 

 



Middelen en afhankelijkheid 
 a) psychologische afhankelijkheid 
      = het sterke verlangen naar een psychoactieve stof, de neiging van de gebruiker  
         om zijn leven te wijzigen i.f.v. dit middel, en zijn activiteiten te laten bepalen  
         door gebruik van het middel 
      → kan haast bij alle middelen optreden (bv. frequent gebruik, als  
           hanteringsgedrag, …) 
 b) lichamelijke afhankelijkheid 
      = een vorm van afhankelijkheid van psychoactieve stoffen met optreden van  
         tolerantie en onthoudingsverschijnselen 
      → verschilt sterk tussen middelen (!) 
           - sterk aanwezig bij alcohol, heroïne, methadon en GHB 
           - afwezig tot beperkt bij bv. cocaïne, XTC, speed, cannabis 

Prevalentie + comorbiditeit  
 → lifetime prevalentie ‘substance use disorders’ (SUD) in de VS; 2,6-5% 
 → verslaving voor één middel maakt kwetsbaar voor meerdere 
 → chroniciteit problematiek (bv. hoge hervalcijfers, tot 90%) 
 → sterke comorbiditeit met As I en II stoornissen 

Diagnostische tools (details niet te kennen) 
 - screening en indicatoren voor ernst van middelengebruik 
 - motivatie en bereidheid voor behandeling  
 - semi-gestructureerde interviews 
 - gestructureerde interviews 
 - experimentele paradigma’s 

2. Etiologie  

Verschillende factoren en modellen 
 → biologische, psychologische en sociale risicofactoren 
 → betrokken bij verschillende stadia 
      1) experimenteren 
      2) frequent gebruik 
      3) afhankelijkheid en misbruik 

Aangeleerd gedrag 
 → leerprincipes: al het gedrag is aangeleerd (!) 
      - verslavingsgedrag is aangeleerd gewoontegedrag via 



        a) directe ervaring 
        b) modelleren 
        c) informatie 
 → principes van conditionering 
      a) klassieke conditionering 
           - het leren van een verband tussen stimuli 
      b) operante conditionering 
           - het leren van een verband tussen handelen en de gevolgen  

Wet van effect 
 → verbonden aan principe van operante conditionering  
 → verslavingsgedrag is aangeleerd gewoontegedrag via 
      a) positieve bekrachtiging  
          - onmiddellijk belonend effect (roes, high) 
          - bekrachtigt gebruik + voorafgaande geritualiseerde handelingen 
      b) negatieve bekrachtiging  
          - langdurig gebruik; onthoudingsverschijnselen 
          - als zeer aversief ervaren 
          - quick fix leidt tot herhaald gebruik 
 
          → verschillende modellen: probleem van heterogeniteit 
               - verschillen tussen middelen inzake onthoudingsverschijnselen en ernst  
                 zijn niet weerspiegeld in moeilijkheid van behandeling!  
               - oplossing: negatief affect (Baker, 2004) 
                  a) elke verslaving verbonden aan negatief affect als onthoudings- 
                       verschijnsel 
                  b) gebruik leidt tot afname in negatief affect 

Intermediaire conclusie: wet van effect 
 → positieve en negatieve bekrachtiging doen het gebruik van drugs of drank  
      alsmaar toenemen, ook de routineuze geritualiseerde reeks van handelingen zijn  
      het resultaat van positieve en negatieve bekrachtiging 
 → maar schiet tekort: probleem bij wet van effect 
      a) langdurig gebruik 
           - negatieve consequenties van gebruik nemen toe en worden groter 
           - negatieve gevolgen worden directer (eigen gezondheid, sociale omgeving) 
           - escalatie 
      b) voorspelling wet van effect: verslavingsgedrag zal afnemen 
           - observatie; vaak wens tot stoppen, maar onvoldoende en gebruik blijft! 
           - andere factoren dan operante conditionering  

Craving  
 = onweerstaanbaar verlangen naar verslavende middelen dat de verslaafde  
    motiveert om deze middelen te blijven gebruiken, ook al weet deze dat het slecht  
    voor hem is en zou hij eigenlijk liever niet meer gebruiken 



 → niet constant (!) 
 → verbonden aan principe van klassieke conditionering  
 → in aanwezigheid van stimuli of prikkels gerelateerd aan druggebruik (!) 
 → resultaat van klassieke conditionering (KC) (Drummon, Cooper & Glautier) 
      - bv. rokers met nicotinepleister, rookgerelateerde prikkels lokken craving uit  
        (ondanks inname middel, lokken relevante CSen craving uit)  
      - rol van KC bij ontwikkeling van motivatie om te gebruiken bij rokers (tel het  
        aantal stippen op het scherm (+ indien links, neem trek van sigaret): rode  
        stippen zien roept craving op, maar enkel indien aan linkerzijde van het scherm  
        gerepresenteerd 

Opponent process theory van Solomon (Siegel, 1983) 
 → kernbegrippen 
      a) homeostase  
           = het lichaam streeft naar het oorspronkelijk evenwicht en drugs verstoren  
              deze lichamelijke balans 
           → om verstoring te reduceren, zal het lichaam een compensatierespons  
                hanteren 
      b) compensatierespons  
           = lichamelijke reactie tegenovergesteld aan effect van drugs (wordt als  
              aversief ervaren) 
 → effect wordt omschreven door een interactie van een a- en b-proces wat de  
      ervaring beïnvloedt 
      a) het a-proces is het effect van de drug na inname (verstoring in homeostase) 
      b) het b-proces is het effect van de compensatierespons 
 → wijziging in meermaals gebruik bij het b-proces: wordt sterker, treedt sneller op en  
      houdt langer aan (verklaring voor craving, tolerantie) 
 → maar: (niet duidelijk in figuur) puur door het conditioneringsproces, zal  
      confrontatie met prikkelgerelateerde stimuli ook al het b-proces kunnen inzetten  

 
                

 
 
 

 
 → interpretatie van het experiment op ratten van Siegel (1983) 
      - verslaafde zou toleranter moeten zijn voor een gegeven dosis drugs wanneer hij  
        deze inneemt in een voor hem bekende omgeving 
      - evidentie bij mensen (i.t.t. bij dieren) niet echt aanwezig: druggerelateerde cues  
        gaan een lichamelijk reactie ontlokken die gelijken op het effect van de drug  
        i.p.v. het b-proces te gaan activeren  



Het geconditioneerd beloningsmodel (Stewart, De Wit, Eikelboom, 1984) 
 → ter verklaring van bovenstaande tegenstrijdigheid 
 → assumpties 
      a) drugs (UCS) ! belonend effect (UCR) 
      b) associatie CS en UCS bij herhaaldelijk gebruik 
      c) CS ontlokt nu tevens direct geconditioneerde lichamelijke reacties gelijk aan  
          het effect van de drug zelf 
          - deze geconditioneerde reactie doet de verslaafde verlangen naar meer en dit  
             wordt ervaren als craving (wordt niet als aversief ervaren) 

Probleem van mixed findings bij OPT én GBM! 
 → sommige prikkels lokken compensatorische respons uit (OPT) 
 → sommige prikkels lokken druggerelateerde effecten uit (GBM) 
 → verschillen tussen middelen 

Intermediaire conclusie: craving 
 → door klassieke conditionering gaan aan druggebruik gerelateerde stimuli (cues/   
      CS) geconditioneerde lichamelijk reacties (CR) uitlokken die worden ervaren als  
      een toename van craving 
       - sommige prikkels lokken een gelijke lichamelijk reactie uit, andere een  
         tegengestelde lichamelijke reactie (beiden zijn verbonden aan craving) 
       - craving motiveert dan druggebruik 
 → maar schiet opnieuw tekort  

Hypothese bij craving  
 = sterke samenhang tussen ervaren craving en lichamelijk geconditioneerde reacties    
    bij blootstelling aan druggerelateerde stimuli 
 → problemen 
      a) verband moet nog aangetoond worden  
      b) een ervaren toename in craving, lijkt geen noodzakelijke voorwaarde voor  
          gebruik te zijn  
      c) craving hoeft niet bewust ervaren te worden 

Craving als incentive sensitization 
 = we worden gevoeliger voor stimuli die het belonende effect van drugs voorspellen,  
    druggerelateerde stimuli worden bij regelmatig gebruik meer saillant 
 → druggerelateerde stimuli worden meer begerenswaardig  
      - dit zal de informatieverwerkingsprocessen mee sturen en dus tevens de  
        blootstelling aan potentiële cues in de omgeving (bv. aandachtsbias) 

Gerelateerd aan model van Francken (2003) 



 

 
 → stelt dat het waarnemen van drugs en de perceptie van druggerelateerde stimuli  
      gevolgd wordt door dopaminerge activiteit (hersengebieden m.b.t. beloning  
      beginnen op volle toeren te draaien) 
      - activeert een aandachtsbias gepaard gaande met craving + vergroot de kans op  
        drugherval 
 → de aandachtsbias maakt de persoon gevoeliger voor stimuli, beïnvloedt de  
      cognities omtrent drugs en reduceert de bronnen tot adaptieve mechanismen 
 → centraal in het model is dat de aandachtsbias deze effecten versterkt en dat er  
      een wederkerig effect is tussen aandachtsbias en craving waardoor de kans op  
      het gebruik van het middel en herval zal toenemen 

Informatieverwerking 
 → is het zo dat verslaafden een verstoorde informatieverwerking hebben in het  
      voordeel van druggerelateerde stimuli? 
 → paradigma’s 
      1) attentional blink (oogbewegingen nagaan) 
           = onvermogen om relevante/ saillante informatie te herkennen als deze kort  
              volgt (bv. 180-450 ms) op andere relevante/ saillante informatie 
           → selectieve aandacht en temporele verwerking van informatie  



           → hoe? 
                - ‘rapid serial visual presentation’ (RSVP) taak 
                - verschillende stimuli kort opeenvolgend aanbieden 
                - twee targets (bv. letter L binnen een reeks symbolen), als targets kort op  
                  elkaar volgen, moeilijk om de tweede waar te nemen 

 

           → laat toe om een preferentiële verwerking van informatie na te gaan 
                a) alcohol (Tibboel et al., 2010) 
                     - stimuli zijn neutrale woorden versus drankgerelateerde en soft- 
                       drinkgerelateerde woorden  
                     - hypothese: attentional blink wordt beïnvloed door de saillantie van  
                       target 2, heavy social drinkers verwerken alcoholgerelateerde  
                       woorden efficiënter dan niet-alcoholgerelateerde woorden  
                       (softdrinkwoorden) 
                     - resultaat: verschil in AB tussen light en heavy drinkers 
                       i) bij light drinkers: hoe meer tijd tussen target 1 en 2, hoe beter  
                          waargenomen (AB) én AB effect wordt niet beïnvloed door type  
                          woord (softdrink/alcohol) 
                      ii) bij heavy drinkers: opnieuw effect van tijd tussen target 1 en 2, maar   
                          kleinere AB voor alcoholgerelateerde woorden dan softdrinkwoorden 

                     - grootte van het AB effect is verbonden aan zelfgerapporteerd  
                       drinkgedrag (hoe hoger consumptie, hoe kleiner AB effect) 
                     - maar: geen link met gerapporteerde craving (mogelijks te wijten aan  
                       lage craving van groep) 

                b) nicotine: heavy smokers (Waters et al., 2007) 
                     - evidentie voor AB effect 
                     - experimentele manipulatie van craving (12u niet roken versus roken) 
                     - geen effect van craving/ nicotine deprivatie 

      2) verslavings-Stroop 
           → traditionele strooptaak (benoem de kleur) 



 
           → emotionele strooptaak 
                - stimuli zijn woorden met een bepaalde emotionele betekenis versus  
                  neutrale woorden, zelfde opdracht (benoem de kleur) 
                - distraction by addiction related cues (interferentie met taak) 

 

      3) dot probe-taak (= stipdetectietaak) 
           → geef zo snel mogelijk aan waar de dot gepresenteerd werd 
                - focus op fixatiepunt 
                - simultane presentatie van twee stimuli (bv. alcoholgerelateerd versus  
                   niet-alcoholgerelateerd)  
                - presentatie van stip 
           → twee mogelijkheden/ types trials 
                a) stip op locatie saillante prikkel (alcoholgerelateerde stimulus) 
                     = congruente trial 
                b) stip op locatie neutrale prikkel (niet-alcoholgerelateerde stimulus) 
                     = incongruente trial 
           → hypothese: gebruikers kunnen sneller reageren op congruente (lagere RT)  
                dan incongruente trials (hogere RT) wat een aandachtsbias reflecteert voor  
                gebruiksgerelateerde cuesverwachting dat men sneller kan reageren  
                (hogere reactietijd) 

 
 
           → relatie aandachtsbias en craving (Manchery et al., 2017) 
                - cue-induced dot probe task (inductie van craving) 
                - resultaten 
                  i) cue-induced craving inductie was succesvol 
                 ii) geen algemene aandachtsbias (wellicht omdat het in de studie ging om  
                     jonge sociale drinkers en niet problematische drinkers) 
                iii) wel predictief voor craving: mate van aandachtsbias voorspelt sterkere  
                     cue-induced craving!  
                     → ook omgekeerd: craving voorspelt toename in aandachtsbias  
                          (Ramirez et al., 2015) 
           → evidentie voor wederkerend effect tussen aandachtsbias en craving (zie  
                model van Francken (2003) 
 



      4) flicker-induced change blindness paradigm 
      5) dual task paradigms 
      6) … 

Informatieverwerking 
 → aandachtsbias in SUD (substance use disorder) 
      - aanwezigheid van cognitieve biases bij diverse SUD’s en middelen 
      - belangrijk om specifieke populatie te controleren 
 → aandachtsbias en craving 
      - meeste studies wijzen op positieve relatie (publiciteitsbias!) 
      - sterker voor drugs en cafeïne dan alcohol en nicotine 
      - methodologisch: sterkere relatie bij gebruik van directe (eye tracking, ERP’s)  
        dan indirecte maten voor aandacht 
 → aandachtsbias blijft aanwezig na periode van abstinentie (behandeling?!) 
 → al enige evidentie link aandachtsbias, gebruikscues en … 
      - ontwikkeling verslavingsgedrag  
      - therapietrouw 
      - behandeluitkomst en herval voor verslaving aan verschillende middelen 

Het verslaafde geheugen 
 → leren van verwachtingen impliceert dat geheugenprocessen een rol spelen 
      - ALS-DAN verwachtingen 
         a) positieve verwachting - hoog arousal 
         b) positieve verwachting - laag arousal 
         c) negatieve verwachting - hoog arousal 
         d) negatieve verwachting - laag arousal 
      - positieve verwachtingen bevorderen het drinken van alcohol terwijl negatieve  
        het gebruik ervan afremmen (+ motiveren de verslaafde te stoppen met gebruik  
        op lange termijn) 
      - niet louter expliciete verwachtingen, tevens impliciete attitudes! 
         a) impliciete associatie taak (IAT) 
  
 → associatief geheugennetwerk 
      - knopen en connecties 
      - verspreidende activatie 
      - evidentie voor associatieve activatie 
         → blootstellen aan woorden die verwijzen naar effecten 
              van alcohol (bv. opgewonden, duizelig) doet denken 
              aan alcohol (Stacy et al.,1994) 
               - idem overige druggerelateerde stimuli (bv. glas bier) of context 
         → activatie alcohol- of drugnetwerk in het geheugen 
      - activering van het netwerk stimuleert verslavingsgedrag 
         → activatie alcoholgerelateerde cognities bevordert drinkgedrag  
             (Roehrich & Goldman, 1995) 
 → uitgebreid drug/ alcoholnetwerk vergemakkelijkt encodering  
      van informatie gerelateerd aan gebruik (bv. geheugenbias) 
 → geheugenbias (bv. Francken et al., 2003) 



      - alcoholisten herinneren meer alcoholgerelateerde informatie dan niet- 
        alcoholisten 
      - hoe sterker geheugenbias, hoe sterker craving 

Intermediaire conclusie 3 
 1) klassieke en operante conditionering spelen een rol in het tot stand komen en  
     behoud van verslavingsgedrag en craving  
 2) craving motiveert druggebruik 
 3) rol van verwachtingen en attitudes in gebruik 
 4) een aantal van deze processen verlopen impliciet 
 5) herhaaldelijk gebruik gaat gepaard met de uitbouw van een associatief  
     geheugennetwerk 
 6) geheugen- en aandachtsbias faciliteren de informatieverwerking in het voordeel  
     van druggerelateerde prikkels 
 7) deze verstoorde informatieverwerkingsprocessen zijn gelinkt aan craving en  
     faciliteren gebruik van middelen 
 
Op termijn … het onvermogen om stop te zeggen 
 → langdurig gebruik heeft effect op de informatieverwerkingsvaardigheden los van  
      de biasen en voorkeur voor informatie, executieve functies en aandachts- 
      vaardigheden kunnen achteruit gaan   
      - druggebruik is gerelateerd aan lagere motivatie, onderpresteren in diverse  
        contexten en taken (bv. IQ), … 
      - mogelijks ten gevolge van nefaste gevolgen drugs op functioneren hersenen 
         a) bv. disregulatie balans en beschikbaarheid dopamine en serotonine 
         b) bv. cognitieve achteruitgang gedurende adolescentie en jonge  
             volwassenheid 
         c) bv. onvoldoende rijping executieve functies, cognitieve controle deficits  
             (zoals inhibitie)  
      - (↑) verstoord beslissingsproces en moeilijkheden gebruik stop te zetten 

Overige factoren 
 1) persoonlijkheid 
      → diverse persoonlijkheidsfactoren vergroten de kans op gebruik 
           - impulsiviteit, sensation-seeking, reward-dependence 
      → én ook aanleg tot stellen antisociale gedragingen 
 
 2) biologisch/ genetisch 
      → effect van middelenmisbruik op beloningscentra en balans neurotransmitters 
           - dopamine, serotonine, GABA, endorfines, … 
      → genetische predispositie 
           - tweelingenstudies, adoptie en familiestudies; overerfbaarheid 0.46  
             (algemeen) en 0.78 (alcohol en nicotine)  
           - sterke genetische component 
      → mogelijke verklaringen genetische factoren 
           a) diathesis-stress 
                - genetische kwetsbaarheid in combinatie met stressoren (! of gefaciliteerd  



                  door omgevingsvariabelen die gebruik bevorderen, bv. woonplaats,  
                  sociale druk)  
                - omgevingsfactoren en aanvang versus genen en verslaving  
           b) erfbaarheid verhoogde tolerantie 
                - minder vatbaar voor negatieve effecten gebruik (= minder snel  
                  geïntoxiceerd) 
                - laat sterker gebruik toe vooraleer men negatieve effecten ervaart  
           c) link genen en sensitiviteit  
                - ALDH2-gen betrokken bij verwerking gifstoffen na alcoholinname (bv.  
                  Aziaten gevoeliger voor negatieve effecten wegens mutatie allel van  
                  ALDH2 (vertraagt metabolisme; 50% minder misbruik)    
       
 3) omgevingsfactoren, socio-economisch, cultureel 
      → beschikbaarheid van middelen en wetgeving (bv. legale status middelen;  
           vroegere aanvang ! meer misbruik) 
      → alcoholcultuur (bv. wijnlanden zoals Frankrijk en Spanje) 
           - sociaal en recreatief gebruik aanvaard 
           - ingebed in dagelijkse leven (bv. tijdens maaltijd)  
      → religie (abstinentie bij bv. Islam) versus ritueel gebruik 
      → peer group; gebruik als deel van identiteit + sociale druk 
      → armoede, bv. werkloosheid, gebrek aan overige vormen van recreatie,  
           beperkte educatieve mogelijkheden, status dealer, … 
      → conflictueuze relaties/ misbruik (stressoren) 

 4) … 

Is verslaving een individueel of eerder maatschappelijk probleem? 
 → houding ten aanzien van wettelijke beperkingen?  

Verschillende fasen en factoren 
 1) experimenteren 
      → beschikbaarheid (bv. legale status drug)  
      → familiale factoren (bv. gebruik door familieleden) 
      → peer group invloeden(bv. druggebruik als groepsidentiteit) 
      → media (advertenties, associaties, rolmodellen en drugs) 
      → persoonlijkheidsfactoren (bv. sensation seeking) 
 2) frequent gebruik 
      → effect op stemming (bv. ontspannend) 
      → zelfmedicatie (bv. om om te gaan met stressoren) 
      → positieve verwachtingen en attitudes (bv. rond druggebruik op termijn) 
      → culturele variabelen (bv. sociale normen rond gebruik( 
 3) misbruik en afhankelijkheid 
      → genetische predispositie (bv. geërfde tolerantie) 
      → vertekende informatieverwerking (bv. incentive sensitization, geheugen en  
           aandachtsbias) 
      → cognitieve deficits ten gevolge van langdurig gebruik (bv. verstoorde  
           executieve functies) 



      → comorbide pathologie (bv. angst- of stemmingsstoornissen) 
      → armoede (bv. stresserende levenscondities en hopeloosheid) 

3. Behandeling van middelenmisbruik en afhankelijkheid  

Moeilijkheden bij behandeling  
 - lichamelijke en psychische afhankelijkheid 
 - ernstige ontwenningsverschijnselen 
 - vaak in context waar druggebruik prevalent is 
 - comorbide stoornissen 
 - verstoorde informatieverwerking  
 - druggebruik wordt niet steeds als problematisch gezien 
 - motivationeel? 
 - armoede en dakloosheid 
 - … 

1. Community-based programs 
    a) zelfhulpgroepen 
        → groepstherapie, social support en informatie 
        → enige evidentie, maar hoge drop-out  
    b) drugpreventiestrategieën 
        → maatschappelijke diensten gericht op preventie van gebruik of misbruik 
             - leren omgaan met sociale druk (peer-pressure resistance training) 
             - informatieve campagnes rond gevolgen van gebruik (>< reclame) 
             - peer leaderschip; trainen van jongeren om anti-drug berichten naar peers    
               over te brengen 
             - foutieve verwachtingen aanpakken (bv. rond prevalentie gebruik, effecten) 
        → lijkt impact te hebben op aanvangsleeftijd van gebruik, maar lange  
             termijneffecten zijn onduidelijk 
    c) residentiële centra gericht op rehabilitatie 
        → centra waarin men leeft, werkt, individuele en groepstherapie krijgt om de  
             nodige sociale en hanteringsvaardigheden te leren om de stap naar de  
             maatschappij terug te zetten  
        → langer verblijf (≥ drie maanden) verbonden aan betere uitkomst 
             - probleem van hoge drop-out     

2. Motivationele gespreksvoering 
     → samenwerking van a (theorie) en b (doel) 
     → vindt zijn oorsprong in de ambivalentie ten aanzien van gedrag en motivatie 
    a) theorie: gedragsverandering volgens Prochaska & Diclemente 
         → zes fasen 
             1) precontemplatie 
                  = (nog) geen intentie tot verandering, onbewust probleem 
             2) contemplatie 
                  = bewust probleem, motivatie, maar nog geen actie, effect van  
                     verandering? 
             3) voorbereiding/ beslissing 
                  = bewust en gemotiveerd, vertrouwen in mogelijkheden om te  



                     veranderen, plan tot gedragsverandering 
             4) actie 
                  = initiatief tot verandering, aanpakken gebruik 
             5) volhouden/ consolidatie 
                  = integratie gedragsverandering in dagelijks leven 
             6) terugval 
                   

 
     

    b) doel: expliciteren en verhogen van motivatie (Miller & Rollnick) 
         → motivatie is veranderbaar  
         → bereidheid tot verandering 
         → principes 
              i) empathie uitdrukken  
             ii) ontwikkelen van discrepantie 
            iii) vermijden van discussie (samenwerking en partnerschap) 
            iv) omgaan met weerstand (signaal strategieverandering) 
             v) ondersteunen van self-efficacy 
         → reflectief luisteren, dansen met weerstand, agenda bepaling + toestemming  
             vragen, uitlokken van verandertaal  

3. Gedragstherapeutische interventies 
     → verschillende doelen 
           1) de betekenis van een middel negatief maken (>< positief) 
           2) omgevingsvariabelen en stimuli (cues) leren identificeren die predictief zijn   
               voor gebruik 
           3) cue exposure 
           4) abstinentie bekrachtigen  
           5) alternatieve gedragingen (coping) aanleren (bv. relaxatie, sociale  
               vaardigheden, …) 
    a) aversietherapie 
         → klassieke conditionering 
              - aanpakken associatie ‘middel – positieve ervaring’ 
              - aversieve ervaring leren (bv. alcohol + misselijk makend middel) 
         → in vivo of imaginair (covert sensitization)  
         → probleem 
              - effecten vooral op korte termijn 
              - chroniciteit 
         → deel van combinatiebehandeling       
    b) ‘contingency management’ 
         → leer context en gedrag te herstructureren en controleren om gebruik van  
             drugs te voorkomen  
         → gebaseerd op conditioneringsprincipes 
              - cues identificeren + vermijden (bv. cafés) 
              - abstinentie bekrachtigen (bv. tokens, alternatieve belonende activiteiten) 
              - bewustzijn rond gebruik van drug verhogen (bv. registratieopdracht) 



              - planmatige aanpak (bv. haalbare doelen rond verminderd gebruik) 
         → controle over gebruik + alternatieve hanteringsstrategieën 
              - bv. gecontroleerd gebruik!  
    c) cue exposure met responspreventie 
         → principe van uitdoving 
              - blootstelling aan druggerelateerde stimuli ontlokken craving  
              - craving dooft uit door de cues niet te laten volgen door gebruik 
         → daling craving als effect 
         → probleem 
              - risico herval blijft! 
              - bijleren eerder dan afleren 
              - contextspecifiek! 
 
4. Cognitieve gedragstherapie 
     → focus op 
          a) omgaan met dysfunctionele gedachten (bv. terugval >< herval) 
               - abstinence violation effect 
                  = fenomeen waarbij er een middel wordt gebruikt na een periode van niet- 
                     gebruik, wordt geïnterpreteerd als herval i.p.v. terugval, glijdt men  
                     richting het oude patroon 
               - dysfunctionele gedachten (identificeren – uitdagen – leren mee omgaan) 
          b) coping met stressoren waarbij men normaal naar drugs zou grijpen 
          c) omgaan met negatieve emoties 
               - motivational enhancement training (MET) 
               - combinatie van communicatietraining, problem-solving skills, negative  
                 mood management, social support, hervalpreventie, … 
     → effectiviteit 
          - op lange termijn beter dan TAU 
          - belang van moderatoren 
          - beter in combinatie met contextuele interventies 
     → uitdagen van verwachtingen  
          - verwachtingen verbonden aan misattributies (bv. mythisch effect alcohol) 
          - gedragsexperiment: deelnemers waren niet in staat om drinkers (op basis  
             van gedrag) te identificeren en konden het voor zichzelf ook moeilijk  
             inschatten (50%) (wodka versus tonic)  

Relapse prevention model (Marlatt)  
           



     → recente cognitieve technieken 
          a) cognitive bias modification (CBM) 
               → kwetsbaarheidsfactor  
               → procesmatig 
               → modificatie experimentele paradigma’s 
                    - aandacht hertrainen richting neutrale stimuli 
               → evidentie 
                    i) omstreden 
                        - klein effect op cognitieve bias 
                        - geen klinische transfer 
                   ii) hoopvol 
                        - belang wijzigen bias in functie van effecten (type studie)! 
                        - combinatie met andere behandeling; klein additief effect 
          b) executieve en werkgeheugentraining 
               → doel is remediëren 
               → adaptieve varianten van klassieke paradigma’s 
               → evidentie 
                    - cognitieve transfer 
                    - klinisch 
                       i) eerste evidentie voor effecten op drinkgedrag, welzijn, craving,  
                          impulscontrole en zelfregulatie 
                      ii) probleem: niet consistent positief 
               → experimenteel, naast bestaande handelingen        

5. Context 
     → ‘family & couples therapy’ 
     → rationale 
          - rol gezin (leeftijd van gebruikers); ondersteunend, medegebruikers  
          - risico op fysiek en seksueel misbruik 
          - dysfunctionele patronen (bv. schuldgevend) 
     → vaak in combinatie met CBT-componenten (contingency management +  
          vaardigheidstraining) 

6. Biologische interventies 
     → detoxification/ ontwenningskuur 
          = het proces van systematische en gesuperviseerde ontwenning van een  
             middel in een residentiële of ambulante context  
     → ondersteunende rol van middelen 
          1) om onthoudingsverschijnselen te reduceren 
               - om de ontwenningskuur draaglijker te maken  
               - symptoombestrijding! 
               - bv. axamprosate (reduceert craving), angstremmers, antidepressiva, … 
          2) om herval te voorkomen door toevoeging van negatieve effecten 
               - bv. Antabuse (disulfiram) 
                  → vertraagt het proces van afbraak van toxische stoffen bij inname  
                       alcohol 
                  → hevige lichamelijk reacties (o.a. misselijkheid, overgeven, …) 



               - evidentie 
                  → effectiever dan placebo 
                  → onder andere korte termijn onthouding + duur tot herval 
                  → bv. 50% abstinentie tot zeven jaar bij gesuperviseerd gebruik van  
                       Antabuse 
                  → verhoogt effectiviteit van CBT   
               - probleem 
                  → drop-out en lage therapietrouw (belang van supervisie !) 
                  → nevenwerkingen + risico leverschade en hepatitis  
          3) om herval te voorkomen door de belonende waarde van drugs te blokkeren  
              (reductie van positieve consequenties) 
               - de neuropsychologische effecten van stimulantia, opiaten en  
                 hallucinogene tegengaan (agonisten >< antagonisten) 
                  → via receptoren voor neurotransmitters 
                  → bv. buprenorfine (bindt aan endorfine-receptoren en blokkeert zo effect  
                       van opiaten op hersenen) 
               - effectiviteit 
                  → reductie craving en therapieondersteunend bij combinatiebehandeling  
                  → bruikbaar voor diverse middelen (beloningscentra)  
               - problemen 
                  → tijdelijk effect 
                  → belang afstemming dosis (zie ontwenning) 
          4) ter vervanging van het verslavende middel (drug replacement therapy) 
               - rationale; vervanging door drug met minder negatieve gevolgen 
                  → bij ernstige afhankelijkheid 
                  → bv. heroïne en methadone 
               - effectiviteit 
                  → onderdeel van multidisciplinaire aanpak!  
                  → belang betrekken van context  
                  → minder criminaliteit, minder gezondheidsrisico’s (bv. HIV) 
               - probleem 
                  → tevens verslavend (gebruik; tijdelijk ter ontwenning heroïne of  
                       onderhoudsbehandeling) 
                  → belang stabiliteit >< her-inname heroïne; kans op overdosis 

4. Multidisciplinaire behandelrichtlijnen 

Enkel behandelrichtlijnen omtrent opiaten te kennen!! 

1. Alcohol 
    a) detoxificatie 
         → ambulant (intramuraal indien ernstige afhankelijkheid, comorbiditeit,  
              voorgeschiedenis insult of delier, gebrek aan ondersteunend netwerk)  
         → farmacol; langwerkende benzo’s + thiamine (Korsakov/ Wernicke) 
    b) monitoring 
         → onthoudingsverschijnselen 
    c) psychologisch 
         → motiverende gesprekstechnieken + CBT (onder andere sociale  



              vaardigheidstraining, zelfcontroletraining, cue-exposure) 
              - betrekken partner bij problemen thuis of huiselijk geweld 
              - community reinforcement approach bij ernstige verslaving en lage  
                 motivatie 
 
         → waar mogelijk groepstherapieën, geef info met betrekking tot  
              zelfhulpgroepen (eventueel contingency-management)  
    d) farmacologie 
         → naltrexon of acamprosaat > disulfiram (antabuse) (te combineren met  
              psychosociale interventies)  

2. Cannabis 
    a) detoxificatie 
         → ambulant (intramuraal indien niet lukt in gebruikerscontext of comorbiditeit,  
              eventueel psychofarmaca)  
    b) monitoring 
         → depressieve klachten (screening) 
    c) psychologisch 
         → CBT, contingency management 
         → ambivalentie? motivationele technieken 
         → (combinatie van) e-health, zelfhulpgroep, face-to-face 
         → gezinsbehandeling bij jongeren 
    d) farmacologie 
         → te weinig evidentie 
    e) comorbiditeit 
         → psychiatrisch en multimiddel; behandel beide 

3. Cocaïne 
    a) detoxificatie 
         → eventueel medicatie ter symptoomreductie 
    b) monitoring 
         → uitgebreid lichamelijk onderzoek (o.a. cardiovasculair, neurologisch,  
              luchtwegen, …) 
    c) psychologisch 
         → contingency management > CBT > community reinforcement approach 
         → ambivalentie? motivationele technieken  
         → (combinatie van) face-to-face, eventueel zelfhulpgroepen, + betrekken  
              systeem 
    d) farmacologie 
         → te weinig evidentie 
              - indien psychologisch ontoereikend; indirect dopamine-agonisten  
    e) comorbiditeit? 
         → psychiatrisch: behandel beide 
         → multimiddel: prioritair contingency management voor cocaïne 

4. Amfetamines (speed, pep, crystal meth, ice, tina, …) 
    a) detoxificatie 
         → eventueel medicatie ter symptoomreductie bij persisterende  



              ontwenningsverschijnselen 
    b) monitoring 
         → uitgebreid lichamelijk onderzoek (o.a. cardiovasculair, neuropsychologisch,  
              luchtwegen, …) 
    c) psychologisch 
         → combinatie CBT, motiverende gespreksvoering en contingency management 
         → combinatie van face-to-face, eventueel met zelfhulpgroepen 
         → betrekken van systeem  
    d) farmacologie 
         → te weinig evidentie 
              - indien psychologisch ontoereikend eventueel indirecte dopamine- 
                agonisten 
    e) comorbiditeit? 
         → psychiatrisch: behandel beide 
         → multimiddel: / 

5. Ecstasy/ MDMA 
    a) detoxificatie 
         → /  
    b) monitoring 
         → onthoudingsklachten  
    c) psychologisch 
         → te weinig evidentie 
    d) farmacologie 
         → te weinig evidentie  

6. Opiaten (!!) 
     → groep 1 
          = ernstig, chronisch gebruik, zware psychiatrische en sociale problemen, vaak  
             oudere gebruikers 
          - onderhoudsbehandeling 
             + contingency management, eventueel community reinforcement approach 
             + indien psychiatrische comorbiditeit; CBT 
     → groep 2 
          = wenst volledig te stoppen, vaak jonge patiënten, minder ernstige verslaving,  
             intact sociaal netwerk, weinig psychologische comorbiditeit 
          - ontgiftiging  
             + afbouw ondersteund door vervangproduct OF afkick via blockers +  
                medicatie ikv symptoomreductie  
             + contingency management 
          - therapeutische nazorg 
             + ambulant of residentieel (bv. voortgezette ontgiftiging, therapeutische  
                gemeenschap, …) 
             + zelfhulpgroepen 
             + onderhoudsbehandeling ikv hervalpreventie; opiaatantagonist (bv.  
                Naltrexon) en CBT, contingency management of community reinforcement  
                approach  



     → groep 3 
          = wenst roes niet op te geven, illegale middelen blijven gebruiken 
          - onderhoudsbehandeling onder lage dosis, spuitruil, casemanagement, … in  
            combinatie met voortzetten (verminderd) gebruik illegale opiaten 
          - doel = beperking druggerelateerde schade en werken richting behandeloptie  
            1 
     → groep 4 
          = wenst geen behandeling 
          - geen formele behandeling; ondersteuning inzake huisvesting, schulden,  
            veilige context voor gebruik 
          - doel = schadebeperking van gebruik 

5. Conclusie 

Verslaving 
 → breder dan ‘middelen’: bv. social media, games, gokken, … 
 → gemeenschappelijke mechanismen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

H6: Samenvatting van artikels 

A1: Wat is experimentele psychopathologie 
1. Wat is experimentele psychopathologie? 

Wat beoogt de experimentele psychopathologie (EPP)? 
 → aan de hand van experimenteel onderzoek de mechanismen van gestoord of  
      problematisch gedrag blootleggen 
      - een psychopathologie gebaseerd op experimenteel onderzoek 
      - tracht psychologische problemen zoals stemmingsstoornissen,  
        angststoornissen, psychotische stoornissen, enz. beter te begrijpen 
      - tracht door experimentele manipulaties de verschillende veroorzakende en  
        instandhoudende aspecten van psychologische stoornissen te achterhalen 
      - causale mechanismen! 

Globale werkwijze in de EPP 
  

 

 stap 
1) = vanuit de klinische praktijk en onderzoek komen er heel wat observaties  
                m.b.t. emotionele stoornissen 
 stap 2) = ontwikkeling van modellen en theorieën om gegevens overzichtelijk te  
                houden 
 stap 3) = destillatie van toetsbare hypothesen 
 stap 4) = experimentele toetsing van hypothesen 



 stap 5) = resultaten 
 stap 6) = link terug naar het werk in het veld 
 
 

Voorbeeld van globale werkwijze in de EPP met machteloosheidstheorie 
 stap 1) = Seligman en collega’s ontdekten per toeval dat honden die blootgesteld  
                werden aan onvermijdbare shocks, later – in een situatie waarin deze wel  
                konden vluchten – minder goed leerden dan honden die niet eerder waren  
                blootgesteld aan onvermijdbare shocks 
 stap 2) = vooropstelling van machteloosheidstheorie uit deze bevindingen   
 stap 3) = machteloosheidstheorie stelt dat mensen en dieren kunnen leren dat er  
                geen contingentie bestaat tussen hun gedrag en gebeurtenissen 
                 → hieruit kan de verwachting ontstaan dat er ook later geen contingentie  
                      zal bestaan tussen eigen gedrag en allerlei gebeurtenissen  
                 → alternatieve hypothese was dat de honden uit Seligmans experimenten  
                      getraumatiseerd zouden zijn en de moed laten zakken  
                      (= traumahypothese) 
                 = afweging machteloosheidshypothese versus traumahypothese  
 stap 4) = opzetting experiment waarin beide hypothesen tegenover elkaar worden  
                gezet 
 stap 5) = sterke evidentie dat het niet een ‘trauma’ op zich is, maar wel het aanleren  
                van het gebrek aan contingentie wat resulteert in het leerdeficit 
 stap 6) = de machteloosheidstheorie kan helpen bij de behandeling en preventie van  
                depressie (gelijkenissen tussen depressieve mensen en de symptomen  
                van de honden) 
 
  Kritiek op dit model 
   a) ernstige, oncontroleerbare gebeurtenissen leiden niet steeds tot depressie 
   b) depressie blijkt slechts voor 10% verklaard te kunnen worden door het  
                optreden van levensgebeurtenissen 

Beperkingen van de experimentele aanpak 
 1) ethische bezwaren bij experimentele designs (blootstelling aan trauma’s)  
 2) ecologische validiteit 
      = in welke mate zijn de conclusies uit het onderzoek generaliseerbaar naar  
         andere alledaagse situaties 
 3) risico op (sterk) reductionisme 
      = de opvatting dat de natuur van complexe entiteiten steeds herleid kan worden  
         tot meer fundamentele entiteiten  
      → risico op niet overeenkomstig zijn met de klinische praktijk/ klinische realiteit 
 → ondanks deze beperkingen, blijft experimenteel onderzoek de meest krachtige  
      evidentie leveren voor de (on)juistheid van een hypothese 

2. EPP: Onderzoeksgebieden 



EPP beslaat het hele spectrum van psychopathologische stoornissen 
 → van psychotische stoornissen, eetstoornissen tot persoonlijkheidsstoornissen 
 → voorbeeld van selectieve aandacht bij angststoornissen 

Het experimenteel psychologisch model van schizofrenie (Hemsley, 1987) 
 → stelt dat de informatieverwerking bij schizofrenie verstoord is 
      - zo dat de integratie van sensorische prikkels met reeds opgeslagen materiaal in  
        het geheugen faalt 
      - niet beweerd dat herinneringen ontoegankelijk zijn of niet worden opgeslagen,  
        wel dat waar de toegang tot het lange termijngeheugen normaliter automatisch  
        verloopt, dit bij schizofrenen enkel mogelijk is door bewuste, gecontroleerde  
        processen 
 → methodologische moeilijkheid bij het experimenteel testen van dit model 
      - het is niet verwonderlijk dat schizofrenen slechter presteren bij een  
        geheugentaak, aangezien ze op haast elke taak slechter presteren 
      - interessant om het model te toetsen met een taak waarop schizofrenen het  
        beter doen 
 
  Een voorbeeld is het latente inhibitie paradigma (LI) 
   → design 
                 - in eerste fase wordt een stimulus (a) zonder meer herhaald aangeboden  
                   (= voorgaande blootstelling) 
        - in tweede fase krijgt deze stimulus a, d.m.v. klassieke conditionering,  
                   voorspellende waarde voor het optreden van een tweede stimulus (b) 
        - ten slotte wordt gemeten hoeveel men hier geleerd heeft 
  → het LI-effect 
                = proefpersonen uit voorgaande blootstellingsconditie, vergeleken met  
                   proefpersonen die a niet eerder te zien kregen, de associatie tussen  
                   a en b minder goed geleerd hebben 
 
  Een ander paradigma is het Kamins blokkeereffect 
   → design 
                 - voorafgaande blootstellingsfase waarin de experimentele groep een  
                   associatie leert tussen twee stimuli (a en x) 
                 - experimentele en controlegroep leren de associatie tussen een  
                   samengestelde stimulus (ab) en x  
                 - hoe goed men de associatie tussen b en x heeft geleerd 
   → Kamins blokkeereffect 
                 = toont dat de experimentele groep de associatie tussen b en x minder  
                    goed heeft aangeleerd dan de controlegroep 
                 - aangenomen dat dit komt omdat er minder aandacht wordt besteed aan  
                   b, gezien deze toch niets toevoegt aan de voorspellende waarde van a 



                   → effect wordt gereduceerd bij acute schizofrenen; daar waar normalen  
                        het blokkeereffect vertoonden, presteren acute schizofrenen slechter  
                        in de controleconditie  
                 - acute schizofrenen zijn niet in staat overtollige, redundante informatie  
                   niet te verwerken; overspoeling van informatie 

Experimenten in de jaren ’50 met mensen met een paniekstoornis 
 → mensen met een paniekstoornis verdagen inspanningen slecht 
      - inspanning leidde tot symptomen die gelijken op paniekaanvallen en patiënten  
        produceerden meer lactaat (melkzuur) dan normale proefpersonen 
      - ook andere farmacologische interventies leidden tot angst bij paniekpatiënten,  
        maar niet bij gezonde patiënten (geen sprake van één fysiologische theorie) 
      - aanwezigheid van dokter leidde tot minder ernstige symptomen (= subjectieve  
        interpretatie van lichamelijke sensaties)  

Het cognitief model van Clark en Salkovskis omtrent paniekstoornis 
 → stelt dat paniekpatiënten zich onderscheiden van anderen door hun neiging  
      onschuldige lichamelijke sensaties te zien als de voorbode van een catastrofe 
      - angst die hierdoor ontstaat leidt op zijn beurt weer tot lichamelijke sensaties,  
        waarmee de cirkel rond is 
 → verschillende predicties uit het model werden succesvol getoetst, wat evidentie  
      levert voor de validiteit van het model  
 → cognitieve therapie, die ingrijpt op de catastrofale misinterpretaties, is erg effectief 
 → kritieken 
      a) betwisting van de causale status van de catastrofale misinterpretaties 
           - de mogelijkheid blijft bestaan dat een intermediaire factor zowel het  
             voorkomen van catastrofale misinterpretaties als de paniekaanvallen  
             beïnvloedt (bv. door een autonoom biologisch proces)   
 

3. Plaatsbepaling van de EPP 

Zoals elke stroming is de EPP sterk bepaald door haar voorgangers 
 → behaviorisme en de cognitieve psychologie 



 → maar ook door hedendaagse tendensen zoals de nadruk op (neuro)biologische  
      processen 

Introspectie als de dominante onderzoeksmethode 
 → voordeel dat het direct de inhoud van de subjectieve ervaring kan meten, nadeel  
     dat mensen doorgaans niet goed zijn in het begrijpen van oorzaken van hun  
     gedrag + stimuli lokken vaak onbewust emoties uit 
 → ‘sometimes self-reports are just as useless and misleading as the critics charge,  
      but sometimes depending on one’s question, they can be precisely what is  
      needed 

 → behaviorisme ontstond als tegenreactie (klinische variant; gedragstherapie) 
      - objectieve waarnemingen als betrouwbare bron voor wetenschap 
      - vroegere gedragstherapie kende echter geen plaats voor de processen die zich  
        afspelen tussen stimulus en respons, de zogenaamde black box 
        → ontstaan van stromingen die zich wel bezighielden met de black box 
             a) neo-behaviorisme en cognitieve psychologie 
                  - veronderstellen tussenliggende variabelen tussen fysische prikkels en  
                    de reactie van het organisme op deze prikkels 
                  - stelt dat prikkels verwerkt worden tot betekenisvolle stimuli, waarop het  
                    organisme doelgericht zal handelen (CP) 
             b) informatieverwerkingstheorieën (IVT) 
                  - stroming die de computer als metafoor neemt voor de manier waarop wij  
                    informatie verwerken 

Emotionele stoornissen: een vertekening in de informatieverwerking? 

Toepassing van inzichten vanuit de cognitieve psychologie in het onderzoek naar 
emotionele stoornissen 
 → formulering van heel wat toetsbare cognitieve hypothesen over de aard van de   
      oorsprong van emotionele stoornissen 
 → vanuit IVT dat mensen met een emotionele stoornissen een vertekening/ bias  
      vertonen in de wijze waarop zij  informatie verwerken 
      1) Bowers netwerktheorie (1981) 
           - stelt dat stemmingscongruente vertekeningen de cognitieve werking  
             (perceptie, aandacht, geheugen) kleuren 
           - er werd aangetoond dat depressieve mensen selectief negatieve informatie  
             onthouden en ophalen 
           - ontwikkeling van experimentele procedures 
              a) emotionele Stroop 
              b) stipdetectietaak 
              c) dichotische luistertaak  

Experimentele paradigmata in het onderzoek naar selectieve aandacht 

IVT beschouwen de mens als een informatieverwerkend systeem 
 → via zintuigen komt er een enorme hoeveelheid  (visuele, auditieve, gustatieve,  
      olfactorische, tactiele) prikkels binnen die worden verwerkt tot mentale  



      voorstellingen en leiden uiteindelijk tot geheugeninhouden en gedrag 
 → duidelijk dat de mens beperkt is in zijn capaciteit om informatie te verwerken 
      - slechts een deel kan bewust verwerkt worden; d.m.v. selectieve aandacht zijn  
        we in staat bewust bepaalde informatie te verwerken, terwijl er andere  
        informatie naar de achtergrond verdwijnt 
      - selectieve aandacht is een noodzakelijk en adaptief selectiemechanisme 

Het cocktailparty-effect 
 = fenomeen dat, als gevolg van binauraal horen, een luisteraar zich kan  
    focussen op een spreker (binnen de aandacht) te midden van allerlei  
    geluiden van vele andere sprekers, conversaties en achtergrondgeluid  
    (buiten de aandacht). 

Mensen kunnen echter vertekeningen vertonen in hun cognitieve verwerking 
 → aangetoond dat mensen selectieve aandacht hebben voor bedreigende  
      informatie 
      - vermoeden dat deze selectieve aandacht angststoornissen mede veroorzaakt  
         en in stand houdt 
      - waarschijnlijk functioneel vanuit perspectief van patiënt 
         = hoe sneller de bedreiging wordt waargenomen, hoe sneller een adequate  
            respons mogelijk wordt 
 
Gebruik van visuele stipdetectietaak 
 = reactietijdtaak waar twee woorden simultaan op een scherm worden aangeboden:  
    een woord vlak boven het midden en een vlak onder het midden van het scherm,  
    onmiddellijk nadat de woorden verdwenen zijn, verschijnt er een stip op de plaats  
    van één van de twee woorden. De taak is om zo snel mogelijk op de stip te  
    reageren door op één van twee druktoetsen te duwen  
 → selectieve aandacht zou leiden tot snellere reactietijden op de stippen die  
      verschijnen op de positie van die woorden (congruente stippen) en tot tragere  
      reactietijden wanneer deze komt op de tegenovergestelde positie (incongruente  
      stippen) 
 → toont aan dat angstige personen meer aandacht besteden aan bedreigende  
      informatie dan niet-angstige personen bij korte aanbiedingsduur van bedreigende  
      informatie (< 500 ms) 
 → bij langere aanbiedingsduur van bedreigende informatie (> 1000 ms) besteden  
      angstige proefpersonen minder aandacht aan bedreigende informatie vergeleken  
      met neutrale informatie 
      = vorm van strategische vermijding van aandacht voor bedreiging; verklaart  
         waarom er geen gewenning optreedt  

Depressieve personen zouden slechts onder bepaalde voorwaarden een verhoogde 
aandacht voor negatieve informatie vertonen 
 → belangrijke voorwaarde is dat negatieve informatie relatief lang (> 1000 ms)  
      aangeboden wordt 
      - aandachtseffecten worden niet geobserveerd bij korte aanbiedingstijden 
      - verklaring: latente negatieve schema’s dienen eerst geactiveerd te worden  
         voordat er sprake kan zijn van aandachtsvertekeningen 



         >< aandachtsvertekeningen bij angst verlopen veel sneller 
 → aandachtsvertekeningen lijken het sterkst voor informatie die relevant is voor het  
      zelfbeeld zoals negatieve, zelfrefererende woorden (bv. verliezer) 

Het gebruik van reactietijdtaken 
 → geleid tot enorme vooruitgang in de studie van aandachtsvertekeningen voor  
      bedreigende informatie (tot op heden gebruikt en steeds innovatiever) 
 → echter, enkele beperkingen aan het gebruik 
      1) er is geen directe relatie tussen de response via het toetsenbord en aandacht 
           - reactietijdmaten zijn vatbaar voor confounding-effecten van emotionele  
             stimuli op mediërende processen zoals de tijd die nodig is om de response  
             uit te voeren 

      2) reactietijden geven geen continue maat voor aandacht maar eerder een  
          ‘snapshot’ 
           → meting gebeurt slechts op één enkel moment tijdens een trial, wat de  
                mogelijkheid beperkt om aandacht te bestuderen als een dynamisch  
                proces dat fluctueert in de tijd 

Oogbewegingsregistratie omzeilt bovenstaande beperkingen 
 = kan de locatie bepalen waar iemand de blik op richt aan een tempo van 60 t.e.m.  
    2000 Hz (continue maat) 
 → ‘free-viewing’ 
       = taak waarbij deelnemers worden gevraagd om de aandacht te focussen op  
          een centraal fixatiepunt (een kruis), waarna verschillende stimuli (bv.  
          gezichten, scenes) gepresenteerd worden. De stimuli worden tegelijk  
          aangeboden, vaak één in elke hoek van het scherm. Deelnemers krijgen de  
          vrijheid om hun aandacht op een natuurlijk wijze te laten lopen  
       - angstige personen fixeren zich eerder op foto’s met een bedreigende inhoud  
         dan niet-angstige personen 

Aandachtsprocessen spelen een belangrijke rol binnen psychopathologie en binnen 
emotionele stoornissen in het bijzonder 
 → spelen aandachtsvertekeningen een rol bij het ontstaan en in stand houden van  
      emotionele stoornissen (causale implicatie)? 
 → specifieke trainingsmethoden om problematische aandachtsvertekeningen te  
      remediëren 
      1) ‘cognitive bias modification’ (CBM) 
           = beoogt de selectiviteit van emotieverwerking te veranderen door, in de  
              context van de taak, aandacht voor negatieve informatie te verminderen en  
              aandacht voor positieve informatie te verhogen 
           a) de stipdetectietaak 
                = (zie vorige uitleg) 
                - deze wordt gemanipuleerd door de taakrelevante stimulus telkens achter  
                  de positieve of neutrale stimulus te laten verschijnen, hierdoor leren  
                  proefpersonen i.f.v. de taak hun aandacht telkens opnieuw weg te richten  
                  van negatieve informatie 
           - aandachtsbiasmodificatie kan negatieve vertekeningen in de aandacht  



             alsook angstsymptomen reduceren, bij gezonde als angstige individuen 
             → levert sterke evidentie voor de hypothese dat negatieve vertekeningen in  
                  de aandachtstoewijzing causaal gerelateerd zijn aan angstsymptomen 

4. Nieuwe trends binnen de EPP 

Onderzoek naar emotieregulatie 

Emotieregulatie = het geheel van processen of strategieën die beïnvloeden welke  
                             emoties mensen ervaren, wanneer en hoe men emoties ervaart,  
                             alsook hoe men emoties uitdrukt 
 → concrete voorbeelden zijn, ‘reappraisal’, ruminatie, afleiding zoeken, vermijding,  
      verdringing 
      - kunnen elks gebruikt worden om negatieve of positieve emoties te reduceren of  
        te versterken 

Cognitieve modellen over psychopathologie veronderstellen dat verstoringen in de 
emotieregulatie verantwoordelijk zijn voor het in stand houden van emotionele 
stoornissen 
 → het model van Joormann (2010) 
      - stelt dat problemen in de emotieregulatie aan de basis liggen van de negatieve  
        gemoedstoestand, kenmerkend voor depressie 
 → empirie heeft aangetoond dat depressieve individuen specifieke problemen  
      ervaren bij het implementeren van strategieën om effectief de emoties te  
      reguleren 
      - rumineren bij stressvolle situatie; heeft een aversieve impact op de negatieve  
        gemoedstoestand en houdt depressiesymptomen in stand 
 → verstoringen in de reappraisal (= positief herinterpreteren van een situatie) 
      - wordt beschouwd als een adaptieve strategie omdat deze geassocieerd gaat  
        met positieve outcomes zoals een beter herstel van stressvolle gebeurtenissen  
        en een positieve gemoedstoestand bij gezonde personen 
      - depressieve personen gebruiken minder vaak reappraisal om negatieve 
emoties  
        te reguleren en tevens minder succesvolle implementatie 

Naar een omvattend begrip van werkingsmechanismen 

Er is enorm veel onderzoek naar emotionele vertekeningen in de aandacht en 
problemen in de emotieregulatie 
 → dit onderzoek is doorgaans gericht op individuele processen (aandachtsbias of  



      emotieregulatie) 
      - noodzakelijk om processen te identificeren, maar geeft geen zicht op hoe  
         verschillende werkingsmechanismen elkaar beïnvloeden 
      - noodzaak om meer integrerend onderzoek om zo tot een omvattend begrip te  
         komen van hoe verschillende in stand houdende factoren van emotionele  
         stoornissen elkaar beïnvloeden 
 
 → cognitieve modellen veronderstellen dat emotioneel vertekende cognitieve  
      processen en emotieregulatie-problemen elkaar beïnvloeden om zo het risico op  
      psychopathologie te verhogen 
 → boeiende onderzoekslijn gaat na hoe aandachtsprocessen ruminatie als  
      emotieregulatie-strategie bij depressie beïnvloeden 
      - negatieve aandachtsvertekeningen zijn gerelateerd aan ruminatie, zelfs  
        wanneer er statistisch gecontroleerd wordt voor depressiesymptomen 
 
 
      - huidige evidentie suggereert dat personen die vaker rumineren meer  
        moeilijkheden ervaren om hun aandacht los te koppelen van negatieve  
        informatie 
      - onderzoek naar ‘reappraisal’ heeft ook aangetoond dat aandachtsbias een  
        impact heeft op hoe succesvol men negatieve informatie kan herinterpreteren 

5. Besluit  

Cruciaal is dat via de experimentele aanpak hypothetische oorzaken gemanipuleerd 
kunnen worden, waardoor hypothesen overtuigend gefalsifieerd of bevestigd kunnen 
worden 
 → wetenschappelijk verantwoorde klinische praxis als finale doelstelling  



A2: The future of intervention science: process-based 
therapy 

1. Introduction 

G. Paul (1969); ‘what treatment, by whom, is most effective for this individual with 
that specific problem, under which set of circumstances, and how does it come 
about?’ 
 → incited a new scientific approach to therapeutic intervention 
      - specified and tested interventions for specific problem areas that fit the needs of  
         individuals based on known processes of change 
      - promising beginning did not quite extend far enough into the field 

Authors believe that the field has now developed sufficiently to return to an expanded 
form of Paul’s original version 
 → what core biopsychosocial processes should be targeted with this client given this  
      goal in this situation, and how can they most efficiently and effectively be  
      changed? 
      - the goal of any form of process-based therapy (PBT) 
         = the contextually specific use of evidence-based processes linked to evidence- 
            based procedures to help solve the problems and promote the prosperity for  
            positive treatment change 
         → targets theoretically derived and empirically supported processes that are  
              responsible for positive treatment change (in contract to treatments focused 
              on syndromes) 
         → the key for the future of evidence-based care 

Therapeutic procedures 
 = the techniques or methods that a therapist utilizes to achieve the treatment goals  
    of the client: the defined and measurable outcomes upon which the therapist and  
    client have agreed 



 → not static goals, but may change and are therefore dynamic 
 → often multiple goals, which can often be arranged in a hierarchy 

Therapeutic processes 
 = a set of theory-based, dynamic, progressive, and multi-level changes that occur in  
    predictable empirically established sequences oriented toward the desirable  
    outcomes 
     - theory-based and associated with falsifiable and testable predictions 
     - dynamic because processes may involve feedback loops and nonlinear changes 
     - progressive in the long term in order to be able to reach the treatment goal 
     - form a multi-level system because some processes supersede others 
     - these processes are oriented toward both immediate and long-term goals 
 → the underlying change mechanisms that lead to the attainment of a desirable  
      treatment goal 
 → can include the more traditional therapeutic relationship, but is not synonymous  
      with that traditional use 

The argument here presented, is not new 
 → the very beginning of behaviour therapy and its foundational element; functional  
      analysis 
      = utilizes idiographic assessments of a target behaviour and the history and  
         context in which it occurs to identify the functional relationship between  
         variables that cause or contribute to the occurrence of this behaviour 
 → in clinical contexts, it has expanded beyond contingency analysis to include 
      - the identification of important, controllable, causal functional relationships  
        applicable to a specified set of target behaviours for an individual client   

2. The latent disease model of psychiatry 

Long and heated debate over how to best define, classify and treat mental disorders 
 → official definition of a mental disorder (in the contemporary psychiatric nosology) 
      = a syndrome characterised by clinically significant disturbance in an individual’s  
         cognition, emotion regulation, or behaviour that reflects a dysfunction in the  
         psychological, biological, or developmental processes underlying mental   
         functioning 
       - to explain such a dysfunction, the DSM has adopted a medical illness model,            
         which makes the assumption that symptoms reflect underlying and latent  
         disease entities 
 → view of the National Institute of Mental Health (NIMH) 
      = that mental illnesses are brain disorders and that in contrast to neurological  
         disorder with identifiable lesions, mental disorders can be addressed as  
         disorders of brain circuits 
      - attempts to utilize findings from modern brain sciences to define and diagnose  
        mental disorders, rather than relying on clinical impressions, which may result  
        in arbitrarily defined and consensus-derived diagnostic groups that show a high  
        degree of heterogeneity and comorbidity 
 → DSM has noted that the diagnosis of mental disorders should have clinical utility 



      = it should help clinicians to determine prognosis, treatment plans, and potential  
         treatment outcomes for their patients 
      - DSM-5 recognizes the importance of antecedent, concurrent, and predictive  
         validators, but concludes that the empirical support for these validators is  
         insufficient 
         → there is scant evidence that the latent disease model has met that criterion  
              for success !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. The quest to link treatment to syndrome 

For 50 years, intervention science has pursued the dream of establishing evidence-
based therapy (EBT) by testing protocols for syndromes in randomized trials 
 → governments had their own ideas of how to develop EBT, driven largely by ideas  
      from the psychiatric establishment 
 → enormous impact on the field of cognitive-behavioural therapy (CBT) and on EBT  
      in general, bringing prestige and attention to psychotherapy developers while  
      also inadvertently narrowing their vision 
      - large increase in the amount of data on psychotherapy and other psychological  
        interventions, impact of psychiatric medications, development of  
        psychopathology 
      - CBT was a prime beneficiary of this growth of evidence, leading to its current  
        position as the most empirically supported intervention approach 

As the new research program unfolded (1980-2010) it was extremely discouraging 
 → scientifically speaking, that a focus on syndromes never seemed to lead to  
      conclusive evidence on etiology, course, and response to treatment  
      - a syndromes approach never led to the discovery of diseases (= ultimate  
        purpose of syndromal classification 
      - treatment utility of syndromes was weak and lack of specificity in treatment  
        linked to DSM categories was more the rule than the exception  
      - the biomedicalization of human suffering that underlay these developments left   
        behind several key features of Paul’s clinical question 
 
     New question: ‘what protocol is best for the symptoms of this syndrome?’ 
   → failed to capture the needs of the individual, the context of interventions,  
                the specificity of procedures, the specificity of problems and the link to  
                processes of change 



 
      - protocol and syndrome-based empirical therapy left behind a number of defining  
        features of the initial PBT approach of behavioural and cognitive therapy 

The field is still dealing with the practical and intellectual challenges that resulted 
from the decades of DSM domination 
 → theory suffered, and a more purely technological approach blossomed 
 → importance of processes and principles if they are just used as a vague setup for  
      technologies and are not formally tested as moderators and mediators of  
      intervention 

  

4. The traditional CBT approach 

A full-throated embrace of a PBT agenda was interfered with by the ‘protocols for 
syndromes’ emphasis of funders 
 → certain key questions were missed 
       1) mediational studies were underemphasized, so the functional importance of  
           process of change was at times not sufficiently well-established 
           - range of treatment approaches that were tested in relation to particular   
             models was somewhat restricted 
             → third variables 
             → treatment implications of process-evidence might be less direct  
       2) clarity about philosophical assumptions remained largely unexplored or  
           underdeveloped 
       3) term CBT became very broad, referring to a large family of interventions,  
           sometimes containing contradictory assumptions about the centrality of key  
           theoretical ideas 
 
 → on the positive side, CBT was generally recognized as the treatment with the  
      most extensive empirical support, on the negative side, progress toward CBT as  
      vibrant version of PBT was slowed after a promising start 

 → example of the original conceptualisation of panic, p.40 

5. The next generation of CBT 

A concern over processes of change was reemphasized when controversy over the 
so-called third wave of CBT emerged 
 1) there was a notable sense of openness to new concepts and methods 
     → a key claim was that the third wave reformulates and synthesizes previous  



          generations of behavioural and cognitive therapy while encouraging CBT to  
          expand into questions and domains previously addressed primarily by other  
          traditions but with a scientific point of view  
     → the wave metaphor suggested to some that previous generations of work     
          should be washed away 
          - this was neither the intent nor the result; waves washing ashore assimilate  
            and contain previous waves, but they also leave behind a morphed shore       
     → the retention of interest in this broader range of concepts and methods is in 
          large part due to the empirical evidence suggesting that they can be clinically  
          helpful and cost-effective 
          - these newer concepts and approaches now coexist with the established  
            ones 
 2) increased recognition withing CBT of the importance of philosophical assumptions    
     that give rise to methods of intervention and their investigation 
     → all CBT training programs should place more emphasis on philosophy of  
          science training in order to increase the progressivity and coherence of  
          research programs 
 3) there has been a notable reemphasis on the centrality of the issue of process of  
     change and of moderation and mediation in particular to the behavioural and  
     cognitive therapies 
     → definitions 
          a) mediator = the generative mechanism through which the focal independent  
                                 variable is able to influence the dependent variable of interest  
          b) moderator = a variable that affects the direction and/or strength of the  
                                   relation between an independent or predictor variable and a  
                                   dependent or criterion variable  
     → a statistically significant mediator is not synonymous with a generative  
          mechanism because third variables can always exist 
          - there is recognition that the identification of moderators and mediators is the  
            first step in producing an adequate account of the relationships between all  
            the variables in change processes 
          - knowledge about moderators and mediators provides evidence from which  
            causal and functional accounts can begin to emerge 

The combination of new ideas, examination of assumptions and a renewed emphasis 
on the centrality of processes of change has begun to change our views of what CBT 
encompasses and how it works 
 → process-based evidence expanded the range of methods that needed to be  
      considered as treatment options 
 → evidence-based practitioners can best help their patients by utilising strategies    
      from all of the CBT generations, linked to evidence of moderation and mediation  
 → when theory and processes of change are brought to the forefront, training will be  
      needed in philosophy of science, scientific strategy, ethics and the broad range of  
      domains from which principles can arise 
 → more emphasis should be placed on linking procedures to principles and in fitting  



      procedures to the particular needs of a particular case in an ethical and evidence- 
      based manner 
      - such an evaluation of assumptions leads to questions about theories, models  
        and processes  

6. A move toward PBT 

Our argument that process-based CBT (PB-CBT) is rapidly becoming the vital core of 
CBT itself 
 → modern CBT places much less focus on protocols for syndromes and more focus  
      on evidence-based processes linked to evidence-based procedures 
 → each of the competencies (emotion regulation, problem solving, …) focuses on  
      theoretically derived and testable mediators and moderators that link these  
      methods to the process domains and principles 
      - some but not all focus specific therapeutic processes, whereas other represent  
        specific treatment strategies 
      - various processes could likely be arranged in a hierarchy of specificity in which  
        some processes may be subsumed underneath others 

These CBT-processes can be expanded by processes studied in traditions outside of 
CBT such as attachment, autonomy or mentalization 
 → the greater emphasis on processes of change and their biobehavioural influence  
      is being increased by changes in research funding, which in turn is impacting     
      evidence-based care across the board, not just CBT 

A process focus promises the gradual elimination of walled-of school of thought and 
trademarked intervention protocols within intervention science 
 → in favour of a far more catholic approach that can bring together different  
      traditions in an evidence-based search for coherent and powerful change  
      processes 
 → as the syndromal focus weakens while a process focus strengthens, the thriving  
      of whole persons and human psychological prosperity also naturally become  
      more central 
      - mental health is about health, not just the absence of disorders 

Researchers and practitioners alike seem ready for a new day of evidence-based 
care that addresses the need and strengths of individuals 
 → headed toward a day in which EBT is PBT and PBT is EBT  

7. Implications of PBT for the future of intervention science 

The decline of named therapies 
 → we believe that named therapies that are defined by sets of techniques will  
      become much less dominant as packages and protocols are broken down into  
      procedures linked to processes 
      - the term cognitive-behavioural therapy is already becoming too narrow because  
        the therapeutic change that occurs is by no means restricted to cognitive and  
        behavioural processes  
 → allowing evidence-based treatment to continue to develop under a mountain of   
      specifically named technologically defined treatments will keep the field stuck in  



      an era of packages and protocols that encourages a cottage industry of  
      proprietary training programs and specializations 
      - in a process-based era, there is just no need to name every technological  
        combination and sequence 
 → this transition to a model of PBT will not be without challenges 
      a) it must show that it can seamlessly accommodate the full range of key  
          empirically established processes and procedures 
      b) it must show that it can compete against alternative models of implementing  
          process-based care in terms of efficiency, effectiveness, training, cost,  
          implementation, …  

Greater scalability 
 → PBT can facilitate training and dissemination of evidence-based mental health  
      care by training clinicians in strategies that target a set of core therapeutic  
      processes  
 → might be possible to train paraprofessionals in specific therapeutic procedures to  
      target the therapeutic processes that are identified as the most promising  
      treatment targets 
      - would improve access to care and treatment efficacy, but also reduce mental  
        health cost 

The decline of general schools and the rise of testable models 
 → we predict that amorphous systems, school of thought, and vague theoretical  
      claims will either fold into more specific and testable models and theories or be  
      recognized as broad philosophical approaches 
      - distinct sets of philosophical assumptions will likely remain distinct, because  
        assumption establish the grounds for empirical testing 
      - philosophically distinct approaches can coexist and even cooperate  
 → pragmatically useful models and theories will be subjected to great scrutiny on  
      several key dimensions, including the next four we are about to mention 

The rise of mediation and moderation studies 
 → theoretical models that underlie intervention need to specify the processes of  
      change linked to that intervention for a particular problem, person and context 
 → even if the intervention works well, if the specified process of change cannot be  
      shown to be consistently applicable, the model is incorrect and needs to be set  
      aside 
 → the distinction between a model failure and a procedural failure is important in the  
      other direction as well 
      - if a procedure fails to alter critical processes of change that may have been  
        shown in other studies to be important, then the model remains untested even if  
        the procedure fails 
 → an intervention should be thought of as evidence-based only when science  
      supports the usefulness of that intervention and its component procedures and  
      the functional linkage to its underlying model 
 → we look forward to the day when meta-analyses of procedural mediation are as  
      common and as important as meta-analyses of procedural impact 



 → fully exploring a PBT agenda will require a re-examination of the very meaning of  
      terms 
      a) mediation is often restricted to change processes that antedate significant  
          client outcome changes, but this crude cut-off obfuscated the conceptual and  
          empirical need to model the systematic interrelationship between change  
          processes and outcomes  
      b) moderation is normally limited to baseline characteristics only, but clinical  
          decisions often need to be linked to reassessments of client status 

New forms of diagnosis and functional analysis 
 → as PBT approaches evolve, core processes that are used in new forms of  
      functional analysis, and person-based applications, will become more central  
 → the rise of statistical models that can delve into individual growth curves, personal  
      cognitive, behavioural networks holds out the hope for a re-emergence of the  
      individual in evidence-based approaches 
      - complex network approach (extension of functional analysis) 
         = psychological problems are not expressions of underlying disease entities but  
            rather are interrelated elements of a complex network 
         → might be used to predict therapeutic change, relapse and recovery at some  
              point in time  

From nomothetic to idiographic approaches 
 → contemporary psychiatric nosology, which views psychiatric problems as  
      expressions of latent disease entities, forces a nomothetic system onto human  
      suffering (protocol X for disease X) 
 → in order to answer PBT’s new foundational question, a purely top-down,  
      nomothetic approach will never be enough 
      - it requires a bottom-up idiographic approach in order to understand why in a  
        particular case a psychological problem is maintained and how the change  
        process can be initiated 
      - nomothetic principles are key, but their basis and their application need to  
        include the intense analysis of the individual (often qualitative research will  
        inform these developments)   
 → we expect that new forms of assessment focused on change processes that are  
      immediate and can be repeated will emerge (automated transcript analyses, low- 
      cost biomeasures linked to smartphone apps) 

Processes need to specify modifiable elements 
 → the practical needs of practitioners present the field with a natural analytic agenda  
      - one reason that different philosophies of science can more readily coexist within  
        CBT than in many other areas of science 
         a) contextualists may view pragmatic outcomes as truth criteria in and of  
              themselves 
         b) elemental realists may view pragmatic outcomes as the natural outgrowth of  
              ontological knowledge 
         c) both can agree on the practical importance of outcomes for intervention work 
 → implication that processes that are clearly modifiable, and theories and models  



      that specify contextual elements that can be used to modify processes of change,  
      are advantaged in a PBT approach to empirical therapy  

The importance of context 
 → the historical, social, and situational context needs continued attention in a  
      process-based approach 
      - models which pay attention to this, should be advantaged over theories which  
        don’t 
      - identifying this relationship is a demanding criterion that few current models and  
        theories meet 
 → it is easier to develop models of change that are not specifically tied to      
      intervention components, but the treatment utility of our models requires this  
      important step 
 → to some degree, PBT can solve this problem empirically; trial and error can  
      determine which components move which change processes 
      - in the long run, we need to know why certain methods move certain processes,  
        not just that they do 
      - theories that explain the link between evidence-based processes and evidence- 
        based procedures and components will thus become more important as a  
        process-based empirical approach matures  

Component analyses and the re-emergence of laboratory-based studies 
 → it is possible to drill down in a very-fine grained way to specific process-based  
      questions with clinical populations in the laboratory, but it is much harder to do in  
      randomised controlled trials of packages and protocols  
 → unwise to allow packages to exist for many years before they are dismantled, but  
      in a more process-based era, treatment developers can build information about  
      component processes from the bottom-up 
       - allowing even a meta-analysis of scores of component studies to inform clinical  
          work 

New approaches to training 
 → a PBT approach requires that practitioners need to be able to detect changes in  
      key processes, to direct intervention toward them, and to continually adjust to  
      person-specific indications of progress  
      - this will require more flexible forms of clinical training that are less focused on  
        linear sequences of technology and more focused on reading and responding to  
        empirically proven indications of progress in establishing healthy processes of  
        change  

Integration of behavioural and psychological science with the other life sciences 
 → we want to know how psychological events change us as organisms and vice  
      versa 
 → an interest in biology does not need to lead to eliminative reductionism 
      = that psychological processes are no longer needed because biological  
         processes account for all observations 
 → history and context are as important to an evolutionary biologist as they are to a  



      psychotherapist and it is quite possible to link modern psychological intervention  
      methods to contemporary issues in evolution science  

New forms of delivery of care 
 → there is no reason to think of psychotherapy as being limited to a 50-min, one-to- 
      one, face-to-face intervention 
 → a process-based approach is able to encompass these methods because of the  
      relatively controlled research strategies that can document process changes as  
      these methods are used and because of the branching, interactive, and dynamic  
      possibilities that many forms of technological intervention permit  

A science of the therapeutic relationship 
 → the therapeutic relationship and other common core processes themselves  
      require an analysis 
      - it is not enough to know that general therapy features predict outcomes;  
        common core processes need to be manipulated and shown to matter  
        experimentally  
 → as processes of change enter into PBT from traditions outside of CBT, we can  
      expect a dynamic interaction in the research being done that will lead to new  
      knowledge  

The role of culture 
 → it is important to examine whether processes of change in EBT are culture bound 
 → PBT holds out hope that it can draw additional information from the world  
      community, while it can also better fit itself to such needs 

8. Taking down walls between traditions, schools, and waves 
 
Conclusions 
 1) we are not (yet) calling for an end to the use of the term cognitive-behaviour  
     therapy 
     → however we can see a day when the term will add little to our description of the   
          current field 
 2) the goal is progress 
 3) the era of protocols for syndromes is over 
     → the collapse of that former vision gives CBT and EBT ore generally a chance to  
          reconsider its future from the ground up  



A3: Experimental psychopathology and clinical 
psychology: an integrative model to guide clinical 
science and practice 

1. Introduction 

Approaches to psychological research can be conceptualized along a continuum 
 → at one end, basic psychological research examines fundamental behavioural,  
      cognitive, physiological, neurobiological and other processes independently of  
      their relevance to psychopathology 
 → at the other end, there are applied forms of psychological research such as  
      clinical psychology (CP) 
      = the integration of science, theory, practice to understand, predict and alleviate  
         maladjustment, disability, and discomfort as well as to promote human  
         adaptation, adjustment and personal development 
      - investigates individuals with psychological problems in settings where the  
        problems are most likely to manifest 

Experimental psychopathology (EP) 
 = a domain of psychological research that bridges the gap between basic  
    psychological research and applied fields of psychology such as CP 
 → involves laboratory-based research directly aimed at discovering and explaining  



      the etiology and maintenance of psychopathological processes  
 → uses experimental pathology and laboratory models to systematically evaluate  
      fundamental psychological processes that underlie maladaptive behaviour 
 → addresses the generalizability of the basic science of functional psychological  
      processes to dysfunctional psychological processes in highly controlled  
      conditions 

This paper aims to consider the value and challenges of greater integration of EP 
research with the discipline of CP 
 → surprisingly few models that guide the integration of EP and CP 

2. Value of integration between experimental psychopathology and clinical 
psychology 

Value of experimental psychopathology for clinical psychology 
 1) one of the major contributions is mechanistic research that leads to new and  
     improved treatments 
     → such research examines the processes or events that are responsible for  
          change in a particular variable 
          - of paramount importance, since although psychological treatments can  
            achieve effect sizes that approach or exceed 1.0, the percent of individuals  
            who achieve remission hovers around 50% 
          - beyond the anxiety disorders, there are several diagnoses that lack strongly  
            empirically supported nonpharmacological treatments at all 
     → outcomes from CP treatments leave substantial room for improvement and are  
          likely to benefit from greater integration of mechanistically-focused EP  
          research 
     → by addressing mechanisms that underlie psychopathology, EP can provide  
          evidence of causal relations that can inform theory development 
          - theory-driven models are essential since they generate testable hypotheses  
            and results that lead to further conceptual refinements and more effective    
            treatments 
          - by explaining the etiology and maintenance of psychological dysfunctions in  
            terms of distinct underlying mechanisms that cut across disorders as  
            traditionally defined, EP informs treatments that target specific dysfunctions  
 2) EP approach can identify and explain the active ingredients associated with  
     treatment change, teasing apart specific from nonspecific factors 
     → can identify for whom one particular treatment works better than another  
          treatment 
     → linking moderators to psychophysiological, neural, affective, cognitive or  
          behavioural mechanisms could elucidate key features of psychological  
          disturbances that explain response to treatment 
          - this would permit an evidence-based system of matching individuals to  
            treatments, which presumably will improve outcomes, but could also inform  
            treatments that are more closely targeted at those mechanisms   
 3) EP also provides methods and tools that may enhance the therapeutic process 
      → virtual reality technologies for exposure therapy, … 
 4) EP provides a science-driven model for conducting clinical research, as well as  



     clinical assessment and treatment at the patient level 
      → EP approach encourages the clinician to use the research literature to guide  
           treatment choice, …  

Value of clinical psychology for experimental psychopathology 
 1) EP research can be and has been directly informed by clinical observations 
     → many highly regarded and influential theories and treatments of psychological  
          disorders have emanated from clinical observations of patients during routine  
          clinical care 
 2) CP investigation of patients who do not respond well to treatments is a valuable  
     source for EP 
     → examples where CP observations influence EP research, which then influence  
          CP practice 
          a) anhedonia-nonresponse 
               - may be explained by dysregulation within the reward responding system,  
                 including the anticipation of reward, consumption of reward and learning of  
                 reward 
          b) cognitive behavioural therapy for bulimia nervosa 
               - based on observations that several individual client factors were  
                 associated with limited response to the original treatment, the theoretical  
                 model and treatment were revised to include the role of low self-esteem,  
                 perfectionism and mood intolerance 
          c) dialectical behaviour therapy for borderline personality disorder 
               - emerged from the frustration of clinicians working with chronically  
                 parasuicidal patients who were not responding to traditional cognitive    
                 interventions  
     → rich data derived from patients who do not respond to evidence-based  
          practices can be utilised to guide further experimental investigations of  
          underlying mechanisms, associated theoretical refinement and further 
research  
          on modified treatments  
3. An experimental psychopathology-influenced model of clinical science and 
practice  

Model describing how EP research can inform both clinical science and clinical 
practice through a cyclical process  
 → involves five stages 
     1) fundamental experimental psychopathology research focused on theory-driven,  
         laboratory-based experimental investigation of psychological processes 
     2) knowledge from 1) is utilised in translational experimental psychopathology  
         research whereby processes are tested as moderators/ mediators of treatment  
         outcome, treatments targeting such mechanisms, and ongoing treatment  
         refinement  
   3a) knowledge from 2) is disseminated into the clinical science community (upper  
         panel) 
   3b) informed by 4a), is disseminated into the clinical practice community (lower  
         panel) 



   4a) informed by 3a) the theory refinement and development (upper panel) 
   4b) informed by 3b) to the clinical practice integration and development  
     5) together, ongoing refinement and development of theory and practice ultimately  
         inspires further fundamental EP research and the continuation of an EP- 
         informed model of clinical science and practice in an ongoing, cyclical manner 
 

  1) Experimental psychopathology research 
       → key tenets of EP 
            - theory-driven and laboratory-based 
            - utilises validated experimental models and methods primarily with non- 
              clinical samples 
            - involves a systematic progression of studies addressing research findings  
              as they emerge 

  2) Translational experimental psychopathology research 
       → address mediators and moderators of current treatments, strategies and tools  
            to enhance outcomes based on treatments derived from EP research and the  
            development of novel treatments that specifically target key mechanisms  
            identified through EP research 

 Expectancy learning 
   → error correction models of extinction learning posit that learning is  
                enhanced by the mismatch between high expectancy for the aversive  
                stimulus and its absence 
                 - exposure therapy may be best designed to violate expectancies  
                   regarding the frequency or intensity of aversive outcomes 
                 - supported by clinical trials  



 Safety learning 
   → the presence of inhibitory stimuli can negatively impact extinction 
   → conditioned inhibitors (or safety signals) are stimuli that predict the non- 
                occurrence of the unconditional stimulus and therefore reduce the  
                expectation that it will occur  

3a) Dissemination to the clinical science community 
       → distribution of EP research currently occurs primarily through the publication  
            of research findings in EP, CP and psychiatry-related journals, websites of  
            professional associations devoted to EP topics, and conferences 
            - more could be done 
               i) funding of clinical science research that embraces an EP approach 
              ii) experimental and clinical scientists could benefit from more frequent joint  
                  meetings 
            - more could be done to attach EP special interest groups to professional  
              meetings that target clinical scientists and devotion of annual meetings to  
              the integration of these two fields 
            - greater collaboration between EP researcher and neuroscientists, cognitive  
              psychologists, and social psychologists could provide new ideas and  
              improved methodologies  

4a) Theory integration and refinement 
       → knowledge arising from EP research once circulated amongst the scientific  
            community continues to inform theory refinement and development 
            - existing body of research which demonstrates the cyclical process of basic  
              EP-informed research on fear learning and extinction leading to theory  
              refinements such as models of panic disorder 
       → new theory developments inspire innovative EP-informed laboratory research   

3b) Dissemination into the clinical practice community 
       → methods for disseminating EP-informed research findings into the clinical  
            community requires strong links between EP researchers and professional  
            organisations committed to psychological science and practice, the provision  
            of clinical training and mental health service delivery  
       → the joint goal will be for principles of EP to become increasingly integrated into  
            clinical training, ongoing professional development and eventually clinical  
            practice 
       → the foundation for a mental health workforce competent in EP-informed  
            research and practice methods requires clinical training and ongoing  
            professional development that emphasises therapy and research knowledge 
            - such a focus is of fundamental importance given that experimentally- 
              informed treatments are under-utilised in clinical practice 



       → greater involvement of EP researchers in ongoing professional development  
            initiatives is also important 
       → another avenue for greater dissemination into clinical practice is through  
            stakeholder partnerships between EP researchers and mental health services 
       → another way is through partnerships between EP researchers, clinical  
            psychology training programs, and community stakeholders in order to reach  
            clients ‘where they are’ 
            - potential to increase EP researchers’ understanding of real world variables  
              they may not account for in the laboratory 
            - potential to increase clinicians’ appreciation for the relevance of EP to their  
              practice by enabling them to see first-hand the practical application of the  
              findings from EP research to the problems and populations they work with  

4b) Clinical practice integration and refinement 
       → strategies are required that ensure continued research integration and  
            refinement in clinical practice 
            - novel assessment and treatment delivery approaches of evidence-based  
              treatments derived from EP-research 
            - the provision of clinical-science positions 
            - fellowships and grant funding opportunities within mental health workplaces 
            - routine reporting of n=1 case series and case studies derived from EP- 
              informed clinical practice 
 
 
 
 
 
       → novel EP-informed assessment and treatment delivery that is sustainable  
            within workplaces and accessible to clients is of critical importance 
            - examples include the use of online and e-mental health strategies 
            - these initiatives require clinical research to be based in clinically relevant  
              settings, rather than requiring subsequent evaluation of the generalizability  
              of treatment effects to such settings 
       → a number of rigorous RCTs have not demonstrated the expected support for   
            the comparative effectiveness of evidence-based treatments against usual  
            care in various community service contexts 
            - another approach has been to design evidence-based protocols in a   
              modular format that can be adapted for use across multiple disorders,  
              address comorbidity or treatment interference, and adapted in response to 
              poor progress through ongoing patient evaluation 
               → such approaches have yielded significantly steeper trajectories of  
                    improvement and better diagnostic outcomes at post-treatment and 2- 
                    year follow-up relative to standard evidence-based practices and usual  
                    care with community patients 

As the disciplines of EP and CP become more increasingly specialised and the 
knowledge base grows 



 → it will become less possible for clinicians to remain current and sufficiently expert  
      in multiple areas, solutions; 
      - increased role of academic researchers in mental health settings  
      - increased presence of clinicians working in university research centres 
      - development and uptake of clinical practice guidelines in both settings that to   
        some extent, incorporate key EP research principles 

At the individual clinical practice level, EP shares numerous principles with the 
scientist-practitioner model (= which advocates for clinical psychologists working as 
research-informed applied scientists) 
 → both approaches share core competencies 
      - utilizing assessment and intervention procedures in accordance with protocols 
      - accessing and integrating ongoing research findings to guide patient care 
      - framing and testing of hypotheses (n=1 versus RCT) 
      - ongoing evaluation through the use of dependent measures across modalities  
      - modifying treatment or laboratory approaches based on data 
      - building and maintaining multi-disciplinary teams of professionals committed to  
        applied science approaches 
      - ensuring adequate provision of training in practice-based evidence and  
        evidence-based practice 

Clinical practice provides the opportunity to study rare or complex cases in real-world 
settings through case study research that might otherwise be excluded from 
laboratory studies and tightly controlled RCTs 
 → clinical case studies provide an in-depth description of an individual patient or  
      group of patients within the unique context 
 → single-case research conducted within a scientist-practitioner model of clinical  
      practice shares numerous qualities and characteristics with EP 
      - both involve rigorous scientific standards and high internal validity 
      - greater adoption of single-case designs in clinical settings could be an avenue  
        by which EP research principles can be embedded in clinical practice  

4. Challenges, important issues and future considerations 

EP has made significant contributions by systematically applying laboratory-based 
models and experimental methods to identify mechanisms that underlie 
psychological problems and disorders 
 → EP shares much in common with the principles and assumptions of a scientist- 
      practitioner model of clinical practice and single-case design research 
 → despite enormous advancement, significant challenges remain for ensuring that  
      EP research continues to play a dominant role in the advancement of  



      psychological knowledge and the development of evidence-based treatment  
      approaches and clinical practice  

Challenges facing experimental psychopathology research and translational research 
 1) a key issue for EP research relates to the psychometric properties of laboratory  
     methods that are typically used to assess such mechanisms 
     → a need to advance research on the psychometric properties of experimental  
          measures, such as the test-retest reliability 
          - critical for moving towards a dimensional approach based on underlying  
            neurological, cognitive, biological and behavioural constructs that are defined  
            by such measures and if they are to be used for evaluating treatment  
            response   
 2) another issue relates to whether standardised measurement tools, or at least  a  
     core set of measurement recommendations, should be utilised 
     → will be important for EP researchers to consider whether their measurement  
          tools should similarly become standardised, through … 
          - the use of technology 
          - availability of online tools 
          - making methodology available for use by other research groups to allow for  
            standardisation of measurement  
 3) EP researchers also need to consider whether definitions of response should be  
     determined for measures derived from EP 
     → agreed upon guidelines for EP measures that involve more varied data  
          management procedures might be useful 

Challenges facing dissemination to the clinical science community 
 1) that the core of EP research does not become reductionistic to genetics and  
     neuroscience 
      → but rather incorporates the latest advances in genetics and neuroscience to  
           complement cognitive, behavioural and self-report models and paradigms into  
           integrative formulations  
 2) clinical scientists will remain sceptical of EP models and methods that do not  
     extend to clinical populations 
      → EP researchers and clinical scientists can work together to broaden the    
           progression of experimental studies from non-clinical analogue samples to  
           clinical samples as traditionally defined to treatment seeking samples 

Challenges facing dissemination to the clinical practice community 
 1) essential that the translation of principles and methods derived from EP research,  
     with its tight, experimental controls and rigorous methodology, is not lost to weak  
     implementation and poor measurement in clinical settings 
      → in all formats in which EP research is disseminated into clinical practice  
           community, every effort should be made to ensure that the relevance of EP  
           research to clinical practice is made very clear 
      → otherwise, by being theory-driven, laboratory-based research focused primarily  



           on mechanistic processes with pre-clinical samples, EP runs the risk of being  
           unable to bridge the translational gap, and may be viewed as too far removed  
           from clinical practice at the patient level   

Future directions 
 1) proposition of an integrative conceptual framework to encourage greater  
     progression of EP-informed research into clinical science and practice community 
     → with the ultimate goals of advancing clinical psychological science and patient  
         care 
     → strong intra- and interdisciplinary collaborative relationships are needed that 
cut  
          across all sectors of the model 
 2) one way forward might be through the formation of an international EP research  
     advisory committee to identify and address the key challenges and opportunities  
     within the discipline of EP 

5. Conclusion 

What is needed to advance the contribution of EP research to the discipline of CP? 
 → strong intra-disciplinary collaboration among EP researchers, as well as broader  
      inter-disciplinary collaboration with key stakeholders within other clinical science  
      and practice sectors  

H7: Voorbeelden van examenvragen en 
studievragen 
Angststoornissen 

1) Leg uit waarom er beperkte cognitieve controle is over angstresponsen vanuit (a)  
    een evolutionair kader en (b) een biologisch perspectief. 

2) Op welke wijze komt de relevantie van snel reageren op potentieel gevaar tot    
    uiting op cognitief vlak? 

3) Wat zijn cruciale interacties tussen cognitieve en gedragsmatige processen? 

Stemmingsstoornissen 

1) Wat zijn de belangrijkste uitdagingen bij de verbetering van behandelstrategieën  
    voor depressie? 

2) Verklaar het therapeutisch effect van gedragsactivatie 



3) Zijn er redenen om aan te nemen dat er verschillende verklaringsmodellen nodig  
    zijn voor een eenmalig versus herhalende depressieve episodes. Indien ja, welke  
    verschillen dienen dan te worden verklaard?  


