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MODULE 1: SCHIZOFRENIE-SPECTRUM EN 
ANDERE PSYCHOTISCHE STOORNISSEN 

A. HISTORISCH OVERZICHT  

1. Aspecifieke bewaring  
2. Specifieke bewaring  
3. Psychosezorg  
4. Electro-convulsie-therapie  
5. Lobotomie  

De kernsymptomen van schizofrenie zijn psychotische symptomen. Maar bipolaire en depressieve stoornissen 
kunnen ook gepaard gaan met psychotische symptomen. Bij schizofrenie is het echter de kern.  

1. ASPECIFIEKE BEWARING: “PEST- EN DOLHUIZEN” (16D E  EEUW)  

 Doel = maatschappij beschermen 
o 1539: “tot Eeuwige dagen in gevangenis geketent ende versekert te worden”  
o 1593: wedde: 3 ponden en 20 schellingen “om miserabele crancksinnische” personen onderdak 

te geven (+ per week 30 schellingen per patiënt) 

In de 16de eeuw bestonden er pest- en dolhuizen. Mensen met de pest en dol (geesteszieken) werden gezien als 
mensen die moesten afgezonderd worden van de samenleving zodat hier geen last van ondervonden werd. Het 
doel hiervan was de maatschappij beschermen. De meeste ‘gekken’ werden op hun 18 jaar opgesloten en zaten 
hun hele leven lang vast in een dolhuis.  

Er was een rechtelijke (publiek x privaat) samenwerking avant la lettre: mensen werden betaald om ‘gekken’ op te 
vangen. Je moest hier geen opleiding voor gevolgd hebben. Er werd dus niet voor deze mensen gezorgd, maar ze 
werden gezien als behekst door de duivel. De schuld werd bij de mensen zelf gelegd.  

2. SPECIFIEKE BEWARING: “ASYLUM”  

 Doel: 
o Maatschappij beschermen 
o Eerste instelling: “Bedlam” (St Bethlem’s Hospital London) 

 Aanvankelijk: straf voor “immoraliteit” = gek zijn komt doordat je niet goed geleefd hebt 
of slechte gedachten had en hier werd je voor gestraft  

 Later (1700): “patients” 
 Organisatie (1734): curable/incurable (= behandelbaar vs. onbehandelbaar) 

De bevolking kon gaan kijken naar de ‘freaks’ in Bedlam zoals in een dierentuin. Ze mochten een stok meebrengen, 
waarmee ze de ‘freaks’ mochten oppoken om ze op die manier kwaad te maken. De meeste van deze opgesloten 
mensen waren schizofrene patiënten.  
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3. PSYCHOSENZORG 

Met dr. Guislain was België het eerst in Europa (samen met de Broeders van de Liefde). Mensen kwamen terecht in 
ongelofelijk grote gebouwen: het was bijna een dorp aan de rand van de stad. Het was een plaats rond Gent, waar 
de mensen, ommuurd, konden verblijven. Mensen werden vanaf hun 18 jaar geplaatst, aanvankelijk tot ze beter 
waren, maar dit gebeurde niet. Mensen kwamen dus terecht in een bed (zie afbeelding).  

 Residentieel verblijf 
o “Aangeleerde afhankelijkheid” 

 Mensen konden na een tijd niet meer naar huis, want er werd hun ‘aangeleerd’ dat ze 
daar moesten blijven. Het was dus hun thuis. In deze instellingen was er een mannen- en 
een vrouwenafdeling: er was dus nooit of zelden contact met het andere geslacht. 

o Verlies aan gezonde mentale capaciteiten en coping skills 
 Er kon geen normaal leven opgebouwd worden in de instelling, waardoor mensen hun 

gezonde mentale capaciteiten en coping skills verloren, terwijl schizofrenie normaal 
gezien niet gepaard gaat met verlies aan intelligentie of mentale capaciteit. Dat dit toch 
gebeurde had o.a. te maken met dat de kinderen niet naar school konden/mochten. 

o Therapieën: o.a. koude baden, ergotherapie, bewegingstherapie: “bezig zijn” 
 De patiënten werden bezig gehouden met verschillende therapieën. Er werd dus ‘goed’ 

voor de mensen gezorgd of ze werden ‘goed’ behandeld.  
o Belangrijke rol voor Dr. Guislain 

 Draaistoel: men dacht dat ‘gekke’ mensen verkeerd gedraaid waren. Er werd dus een 
draaistoel ontworpen waarop deze mensen rondgedraaid werden om hen zo te genezen.  

 Koude baden: het idee hierachter was dat een bruine beer gezien werd als een gevaarlijk 
dier, behalve in de winter want dan doet hij zijn winterslaap. Hetzelfde principe werd 
gebruikt bij de patiënten: ze moesten overwinteren en dus stak men hen in een koud 
bad waarin ze vastgebonden werden. Door een gaatje werden ijsblokken toegevoegd.  

 Er werden heel wat manieren uitgeprobeerd om mensen te genezen, maar veel van deze 
‘therapieën’ zorgden niet voor verbetering. 

4. ELEKTROSHOCKTHERAPIE  

 1926: “insult is belangrijk” 
o Per toeval werd ontdekt dat wanneer mensen een insult (= epileptische aanval) hebben, dat ze 

plots verbeterden en minder psychotische aanvallen hadden. Vanaf dan werden manieren 
gezocht om zo’n insult uit te lokken: de ontwikkeling van het elektroshocktoestel.  

 1937: Cerletti (toestel) 
o Het elektroshocktoestel werd voor het eerst gebruikt door Cerletti. Men gebruikte deze therapie 

zonder verdoving, waardoor mensen bijvoorbeeld hun ruggenwervels braken.  
 Sinds 1940: curariseren (spierverslapping) 

o Sinds dan werd er wel gebruik gemaakt van verdoving, waardoor de therapie draagbaar werd.  
o Het was dus de eerst keer dat men iets causaal kon doen aan de pathologie van de ‘ziekte’.  

 Nog steeds: belangrijke behandeling (ook voor andere aandoeningen: zie verder in cursus) 
o Het is nog steeds één van de meest gebruikte behandelingsmethodes in de hedendaagse 

psychiatrische ziekenhuizen. Er zijn ongeveer 80 patiënten per week die deze behandeling krijgen.  
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5. LOBOTOMIE (NEUROCHIRURGIE)  

 Egas Moniz, Portugees neurochirurg 
o Heeft Nobelprijs geneeskunde gewonnen in 1941.  

 Gebruikte specifiek leukotoom via boorgat 
o Men ging opzettelijk beschadiging aanbrengen aan de hersenen. Men gebruikte hiervoor een 

soort van schedelboring waarmee men bepaalde, ad random uitgekozen, breinregio’s kapot ging 
maken en uitwissen. Op die manier ontdekte men bijvoorbeeld dat als er beschadiging 
toegebracht werd in de frontale cortex, dat symptomen van schizofrenie verminderden. 

 Effectief, maar bijwerkingen... 

ICE-PICK LOBOTOMY  

 Freeman, uitvinder van de “snelle lobotomie” (1945) 
 Gebruikte een “Ice Pick” in plaats van een leukotoom 

o Een ‘ice pick’ is een scherp voorwerp/toestel waarmee je ijs kapot kan maken. Freeman gebruikte 
dit in plaats van een leukotoom. Hij bracht het in de hersenen aan door de ‘ice pick’ net boven de 
oogbol te steken (dun bot).  

 Onder lokale anesthesie ingebracht met een hamer (heel snel in de hersenen) 
 Heel veel bijwerkingen  

o Maar het was wel een methode waarmee patiënten geholpen werden en niet zomaar in een bed 
vastgebonden werden, dus het was een methode waarmee ze iets konden doen. Dit gebeurde op 
deze manier tot ongeveer 1960, wat nog niet zo lang geleden is.  

o De dag van vandaag worden er nog steeds lobotomieën uitgevoerd, maar op een fijnere manier.  

B. SYMPTOMEN  

 Didactische opmerking: 
o Term “psychotische symptomen” versus “psychotische stoornissen” 

 Psychotische symptomen komen meestal voor bij psychotische stoornissen maar kunnen 
ook voorkomen bij stemmingsstoornissen, middelenmisbruik, dementie, 
persoonlijkheidsstoornissen, ... 

 De meest voorkomende en prototypische psychotische stoornis is schizofrenie  

SCHIZOFRENIESPECTRUM EN ANDERE PSYCHOTISCHE STOORNISSEN  

 Afwijkingen in een of meer van de volgende vijf symptoomdomeinen: 
1. Wanen 
2. Hallucinaties 
3. Gedesorganiseerde denken 
4. Gedesorganiseerde of abnormale psychomotoriek 
5. Negatieve symptomen 

 

“Positieve symptomen” 
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POSITIEVE SYMPTOMEN  

 = symptomen die iemand anders niet heeft: “ze zijn erbij gekomen” 
o Vb. Wanen, hallucinaties, gedesorganiseerd denken 

 Gedrag + POSITIEVE SYMPTOMEN 
o Er komt iets (ongewenst) bij het gedrag. Iets dat iemand anders niet heeft, zoals wanen. Het 

positieve slaat dus op dat er iets bijgekomen is: het zijn dus niet per se ‘goede’ symptomen. 
 Biochemie: te veel aan dopamine (neurotransmitter) in het mesolimbisch systeem  

1. WANEN 

DEFINITIE  

 Wanen = denkstoornis 
o “Ik denk dat…” 
o Vb. de prof denkt dat wij geen studenten zijn, maar dat we hier in opdracht van de rector zitten 

om al de fouten die de prof maakt te noteren zodat hij vanavond ontslagen kan worden. 
 Definitie: Vaststaande overtuigingen die niet vatbaar zijn voor feiten die ermee in tegenspraak zijn 

o Deze vaste overtuiging maakt het moeilijk om mensen met wanen te behandelen. Ze hebben 
weinig tot geen ziektebesef en denken dat anderen ziek zijn in plaats van zijzelf.  

 Niet passend binnen cultuur of religie (vb. voodoo) 
 Zelden heeft de patiënt inzicht in zijn wanen 

o Het is heel moeilijk om deze patiënten inzicht te geven in hun wanen, waardoor het ook heel 
moeilijk is om hen te behandelen. Ze hebben weinig of geen ziektebesef en denken dat anderen 
ziek zijn in plaats van zijzelf.  

o Soms komen patiënten tot inzicht door psycho-educatie. Maar dit is geen garantie.  

FREQUENT VOORKOMENDE WANEN  

 Achtervolgingswanen of paranoïde waan (belangrijkste waan!)  
= iemand heeft de overtuiging dat hem of haar kwaad zal worden berokkend, dat hij of zij zal worden 
aangevallen, door een persoon, organisatie of andere groep mensen 

o Meest voorkomende waan 
o Wordt als zeer bedreigend ervaren 
o Vb. Hugo en Linda: Hugo denkt dat moeder lid is van een geheime dienst en hem iets wil aandoen 

 Betrekkingswanen 
= iemand heeft de overtuiging dat bepaalde gebaren, opmerkingen, signalen uit de omgeving enzovoort 
aan de betrokkene zelf gericht zijn 

o Alles wat gebeurt, heeft betrekking op de persoon  
o Vb. Hugo en Linda: boodschap op TV is specifiek naar Hugo gericht  
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MINDER FREQUENT VOORKOMENDE WANEN  

 Grootheidswanen 
= iemand heeft de overtuiging dat hij of zij uitzonderlijke kwaliteiten, rijkdom of roem bezit 

o Kunnen ook bij andere ziektebeelden voorkomen  
o Vb. Hugo en Linda: Linda heeft waan dat ze de plannen van atoombom moet bewaken 

 Erotomane wanen  
= iemand is er onterecht van overtuigd dat iemand anders verliefd is op hem of haar 

o Syndroom van Clerambault 
o Het gaat vaak over personen die hooggeplaatst zijn, zoals artsen, ministers, bekende mensen, … 

Deze wanen hebben soms zeer vergaande consequenties en zijn zeer moeilijk te behandelen, 
omdat de wanen zeer diep geworteld zijn. 

o Vb. een vrouw die dacht dat haar gynaecoloog verliefd was op haar, maar dit niet durfde te 
zeggen. Zij dacht dat hij verliefd was, maar dat hij dit nog niet helemaal besefte dat ze later een 
koppel zouden vormen en ze ging bijvoorbeeld ongevraagd zijn kinderen van school afhalen. Ze is 
binnengedrongen in de consultatieruimte van de man en heeft op een foto van zijn gezin, zijn 
vrouw eraf geknipt. De waan is zo diep geworteld dat hij bijna niet corrigeerbaar is.  

2. HALLUCINATIES 

DEFINITIE  

 Hallucinaties = stoornissen van de waarneming 
= zintuiglijke ervaringen die plaatsvinden zonder dat er een externe stimulus is 

o Via de zintuigen komen prikkels binnen die er eigenlijk niet zijn (vb. je hoort iets dat er niet is) 
 Zijn levendig en helder, hebben net zo veel kracht en maken net zo veel indruk als normale 

waarnemingen, en staan niet onder controle van de wil 
o Wanneer men mensen met hallucinaties onderzoekt en scant, ziet men dat de activiteit in 

bepaalde delen van de cortex stijgt, terwijl er geen stimulus is. Wanneer een persoon bv. 
stemmen hoort, zullen de centra die te maken hebben met het gehoor activiteit vertonen.  

 Zelden heeft de patiënt hier inzicht in 
o Men heeft methodes ontwikkeld waarbij de stemmen in het hoofd van de mensen nagebootst 

werden, maar patiënten horen perfect het verschil tussen de stemmen in hun hoofd en de 
stemmen die nagebootst worden in de proefsetting.  

INDELING  

 Vijf types (zintuiglijke modaliteiten) 
1. Auditieve hallucinaties (meest voorkomend) 
2. Visuele hallucinaties 
3. Tactiele hallucinaties 
4. Olfactorische hallucinaties 
5. Gustatorische hallucinaties 
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1. AUDITIEVE HALLUCINATIES 

 Enkelvoudige: 
o Vb. bellen, kraken, kauwgeluiden 

 Stemmen (meest voorkomend en typisch voor schizofrenie): 
o Woorden: vb. “moordenaar”, “hoer” 
o Zinnen en conversaties 
o Komen uit radio, uit hoofd, uit darmen, uit stopcontact 
o In “Tweede” en “Derde”-persoon: tegen en over de patiënt 

 Tweede persoon: stem die persoon zelf aanspreekt (“Je bent dom”) 
 Derde persoon: conversatie in het hoofd van de persoon (“Hij is dom”)  

o Cave: BEVELSHALLUCINATIE 
 Tweede persoon geeft een bevel  
 Zeer gevaarlijke hallucinatie! Wanneer een persoon deze hallucinaties heeft is dit een 

alarm, want deze zijn vaak gerelateerd aan misdrijven zoals moord of zelfmoord.  
 Vb. “Er zit hier een persoon in de zaal die je wilt vermoorden, dus zorg dat je eerst bent”  

o Komen voor bij schizofrenie, manie, depressie, dementie, delirium, ... 

2. VISUELE HALLUCINATIES 

 Enkelvoudige: 
o Vb. Lichtflitsen, schaduwen 
o Vb. kleurvervormingen: (zie verder: middelen (lsd): Lucy in the Sky with Diamonds) 

 Taferelen: 
o Vervormde gezichten 
o Complexe scenes 

 Komen voor bij schizofrenie, manie, depressie, dementie, delirium, … 

3. TACTIELE HALLUCINATIES  

 Tactiele hallucinaties (op de huid)  
o Vb. krioelen van beestjes op de huid 
o Vb. elektriciteit in de darmen 

 Komen voor bij schizofrenie, manie, depressie, dementie, … 
 Zijn frequent voorkomend bij delirium na middelen-onttrekking 

o Delirium tremens  
 Wanneer iemand veel of vaak alcohol consumeert, bestaat de kans dat hij/zij een 

delirium tremens krijgt. Dit kan zich uiten in verschillende vormen, zoals het zien van 
roze olifanten of eerder tactiele hallucinaties zoals kleine zwarte beestjes die over het lijf 
kruipen. Deze mensen zijn dus constant bezig met het wegslaan van deze beestjes.  

 Verschil met somatisatie:  
o Het verschil met somatisatie is dat men er bij een tactiele hallucinatie van overtuigd is dat de 

beestjes effectief op de huid zitten, terwijl het bij een somatisatie enkel gaat over een sensatie: 
het is een manier van zeggen. Ze beseffen wel dat de beestjes er niet echt zijn. 
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4. OLFACTORISCHE HALLUCIANTIES 

 Olfactorische hallucinaties 
o Vb. Rotten van darmen 
o Vb. Geur van zwavel (duivel uit de hel) 

 Komen voor bij schizofrenie, manie, depressie, dementie, delirium, … 
 Zijn vaak gekoppeld aan hallucinaties in andere modaliteiten of met wanen 

o Vb. Schizofrenie: “duivel gezien, laatste oordeel, geur van zwavel, …” 
o Vb. Psychotische depressie: “ondergangswaan, lichaam gaat kapot en geur van rotting” 

 Let op: kan alarmsymptoom zijn bij hersentumoren 

5. GUSTATORISCHE HALLUCINATIES 

 Vb. Smaak van rot voedsel of van faeces, gif  
 Komen voor bij schizofrenie, manie, depressie, dementie, delirium, … 
 Gaat meestal samen met wanen 

o Vb. Vergiftigingswaan (en hallucinatie van vergiftigd voedsel): “iemand wil mij dood” 
o Vb. Psychotische depressie (vb. ”ontrouw” en geur van sperma) 

3. GEDESORGANISEERD DENKEN (FORMELE DENKSTOORNISSEN) 

De manier waarop de cognitie verloopt, is verstoord:  

 Ontsporing = onmogelijkheid om “rechte lijn” in het antwoord te houden 
o Je begint een verhaal/je begint te praten, maar je wijkt af naar andere onderwerpen  

 Tangentialiteit = antwoorden slechts zijdelings met vraag te maken 
 Associatief denken 

o Komt zeer vaak voor 
o Vb. The sun bestrides the mouse in the doctor: er worden heel wat associaties en linken gelegd 

tussen zaken die niets met elkaar te maken hebben. De persoon springt van de hak op de tak.  
 Neologismen 

o Woorden die de patiënt zelf uitvindt  
o Vb. Mars-verbinding, bufkuf, … 

 Versperring in het denken 
o Tijdens een verhaal of uitleg plotseling stoppen  
o Vb. Gedachtenblokkering (Sperrung) 

 Gestoord taalbegrip 
o Moeilijkheden met metaforen en spreekwoorden  
o Alles heeft betekenis en wordt concreet. Deze mensen snappen de achterliggende metafoor of 

betekenis achter woorden niet. In het werken met deze patiënten is het dus van groot belang om 
steeds duidelijk en concreet te zijn.  

o In de psychotherapie wordt vaak gebruik gemaakt van ‘de lege stoel’ om te spreken over 
gevoelens van iemand anders (vb. “stel dat uw vader op die stoel zou zitten en jij komt binnen, 
wat zou hij dan zeggen?”)  
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4. ERNSTIG GEDESORGANISEERDE OF ABNORMALE PSYCHOMOTORIEK  

 Van “gekkigheid” tot onvoorspelbare agitatie 
o Gekkigheid: vb. verkeerde houding aannemen: onbeweeglijk zijn, stappen als een robot  

 Kan binnen elke vorm van doelgericht gedrag 
 Specifieke vorm = katatoon gedrag 

= opvallende afname van de reactiviteit op de omgeving, niet betrokken zijn  
o Motorisch negativisme = verzet tegen instructies 

 Vb. “Steek eens uw hand omhoog” en persoon doet dit niet: verzet tegen verandering 
o Katalepsie = volharden in een rigide, ongepaste of bizarre lichaamshouding 

 Vaak voorkomend bij schizofrenie  
 Vb. patiënten die in bed liggen met hun hoofd op 5 cm van hun hoofdkussen  
 Vb. patiënten die heel de dag hun hand in de lucht steken  

o Mutisme en stupor = volledig gebrek aan verbale en motorische responsen 
 Mutisme = niet spreken  
 Stupor = enkel nog reageren op pijn   

o Katatone opwinding = doelloze, buitensporige motorische activiteit zonder duidelijke aanleiding 
 Vb. ijsberen 
 Vb. dwangmatig in de handen wringen  

o Stereotype bewegingen = staren, grimasseren, mutisme, echolalie 
 Grimasseren: vb. dwanglachen, gezichtstrekken  
 Differentiaaldiagnose met ASS: zij hebben geen wanen of hallucinaties  

5. NEGATIEVE SYMPTOMEN  

1. Affectieve vervlakking = vermindering in de expressie van emoties in het gezicht, het oogcontact, de 
intonatie bij het spreken (prosodie) en in de beweging van handen, hoofd en gezicht, die normaal 
gesproken emotionele kracht bijzetten aan de spraak 

2. Initiatiefverlies = afname in de hoeveelheid en door de betrokkene zelf geïnitieerde doelgerichte 
activiteiten 

o Vb. niets meer doen, zichzelf verwaarlozen, geen initiatief meer nemen  
3. Alogie = vermindering van de spraakproductie 
4. Anhedonie = verminderd vermogen om te genieten van positieve stimuli 
5. Sociaal terugtrekgedrag = schijnbaar gebrek aan belangstelling voor sociale interacties of gevolg van 

beperkte mogelijkheden tot sociale interacties 
 Consequentie: verminderde hygiëne, niet meer poetsen, rekeningen niet meer betalen, ... 
 Gedrag: er gaat iets van het normale gedrag verloren 
 Biochemie: Te weinig dopamine in de frontale cortex 

o Aansturen van het gedrag, plannen, organiseren, …  
o <> POSITIEVE SYMPTOMEN: Te veel dopamine in het mesolimbisch systeem 
o Wat als een patiënt positieve en negatieve symptomen heeft? Dopamine verhogen of verlagen? 
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OPMERKING: DEPRESSIEVE SYMPTOMEN  

 Zeer frequent “depressieve symptomen” 
o Deze depressieve symptomen komen dus niet enkel voor bij een depressieve stoornis, maar ook 

bij schizofrenie. Omwille van deze depressieve symptomen hebben deze patiënten een zeer hoge 
incidentie aan suïcide.  

 Zeer hoge incidentie aan suïcide!  
o 1/10 van de schizofrene patiënten overlijdt door suïcide 
o Vaak: gewelddadige suïcides 

 Zelfverbranding 
 Springen van grote hoogtes 

OPMERKING: AGRESSIEVE SYMPTOMEN  

 Veel agitatie en agressie bij psychotische patiënten 
o Mensen met schizofrenie stellen vaak agressief gedrag omdat ze zelf niet vinden dat ze ‘gek’ zijn, 

maar dit wordt hun wel constant verteld en er worden zaken aan hen opgedrongen. 
 Geen ziekte-inzicht, vooral bij aanvang van de ziekte 
 Vaak: ook middelenmisbruik! 
 Beperkte vatbaarheid voor toerekening! 

OPMERKING: BEHOUD VAN INTELLIGENTIE  

 Vaak gestoorde schoolcarrière en cognitieve moeilijkheden (aandacht) 
 Vaak invloed van medicatie 
 John Nash, Nobel Laureate: ook intelligente mensen kunnen schizofreen  

OPMERKING: IMPACT VAN DE SYMPTOMEN OP HET FUNCTIONEREN VAN DE PATIËNT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensen met positieve symptomen zullen vaker terecht komen in gedwongen opname, terwijl we mensen met 
negatieve symptomen eerder op hun kamer laten liggen omdat zij toch niets doen. De maatschappij heeft het dus 
vooral moeilijk met de positieve symptomen die gepaard gaan met schizofrenie. Deze worden als storend ervaren. 
De maatschappij heeft dus een heel ander belang bij de behandeling van schizofrene patiënten dan de patiënten 
zelf, die de positieve symptomen niet als meest storend ervaren, maar de negatieve symptomen aanduiden als 
grootste impact op hun levenskwaliteit. Dit is heel belangrijk in de ontwikkeling van symptomen.  
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C. CLASSIFICATIE  

1. Schizofrenie 
2. Schizofreniforme stoornis 
3. Kortdurende psychotische stoornis 
4. Waanstoornis 
5. Schizo-affectieve stoornis 
6. Psychotische stoornis door een middel 
7. Psychotische stoornis door een somatische aandoening 
8. Katatonie 

1. SCHIZOFRENIE  

DSM-CRITERIA (KENNEN) 

A. Twee (of meer) van de volgende kenmerken, waarvan elk in een periode van één maand een significant 
deel van de tijd aanwezig is. Minstens één moet 1, 2 of 3 zijn 

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 (vb. werk, interpersoonlijke 
relaties) duidelijk onder het niveau van het begin van de stoornis. 

C. Symptomen van de stoornis zijn gedurende ten minste zes maanden ononderbroken aanwezig. (Hierin 
minstens één maand criteria A symptomen. Tijdens de prodromale of restfase kan het alleen om negatieve 
symptomen gaan of afgezwakte vorm van A symptomen) 

D. Uitgesloten zijn een schizo-affectieve stoornis en een stemmingsstoornis met psychotische kenmerken. 
E. Niet door middel of somatische ziekte 

2. SCHIZOFRENIFORME STOORNIS  

DSM-CRITERIA (VERSCHILLEN MET SCHIZOFRENIE)  

A. Twee (of meer) van de volgende kenmerken, waarvan elk in een periode van één maand een significant 
deel van de tijd aanwezig is. Minstens één moet 1, 2 of 3 zijn 

1. Wanen 
2. Hallucinaties 
3. Gedesorganiseerd spreken 
4. Ernstig gedesorganiseerd of katatoon gedrag 
5. Negatieve symptomen 

B. Een episode van de stoornis duurt minstens één maand maar korter dan zes maanden 
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3. KORTDURENDE PSYCHOTISCHE STOORNIS  

DSM-CRITERIA (VERSCHILLEN MET SCHIZOFRENIE) 

A. Een (of meer) van de volgende kenmerken, waarvan elk in een periode van één maand een significant 
deel van de tijd aanwezig is. Minstens één moet 1, 2 of 3 zijn 

1. Wanen 
2. Hallucinaties 
3. Gedesorganiseerd spreken 
4. Ernstig gedesorganiseerd of katatoon gedrag 

B. De duur van de episode is minstens één dag maar korter dan één maand, met uiteindelijk een volledige 
terugkeer naar het premorbide niveau van functioneren 

4. WAANSTOORNIS  

DSM-CRITERIA 

A. De aanwezigheid van een (of meer) wanen, met een duur van één maand of langer 
B. Aan criterium A voor schizofrenie is nooit voldaan 

1. NB. Hallucinaties, indien aanwezig, zijn niet prominent aanwezig en hangen samen met het 
waanthema (vb. tactiele sensatie van insecten in de huid bij een parasietenwaan) 

C. Afgezien van de invloed van de waan is het functioneren niet duidelijk beperkt of is gedrag niet vreemd 
of bizar 

D. Als er manisch of depressieve episoden waren zijn die in vergelijking tot de waanperioden kort 

SPECIFICATIES VAN DE WAANSTOORNIS  

1. Erotomane type (Syndroom van Clérambault) = waan dat iemand anders verliefd is op betrokkene 
(meestal hogere status) 

2. Grootheidstype = waan dat iemand beschikt over groot talent of inzicht of belangrijke ontdekking deed 
3. Jaloerse type = waan dat de partner ontrouw is 
4. Achtervolgingstype = waan dat er een samenzwering tegen hem of haar gaande is 
5. Somatische type = waan met betrekking op lichamelijke functies of sensaties 

 Meest voorkomende zijn: zelf smerige geur verspreiden, insecten in of onder de huid, parasiet in 
het lichaam, bepaalde lichaamsdelen zijn misvormd of functioneren niet. 
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5. PSYCHOTISCHE STOORNIS DOOR EEN MIDDEL  

DSM-CRITERIA  

A. Aanwezigheid van een of beide symptomen 
1. Wanen 
2. Hallucinaties 

B. Er zijn aanwijzingen vanuit anamnese, lichamelijk onderzoek of labo voor zowel 1 als 2 
1. De A-symptomen zijn ontstaan tijdens of kort na de intoxicatie, na de onttrekking of na 

blootstelling aan een geneesmiddel 
2. Van het betreffende (genees)middel is bekend dat het de A-symptomen kan veroorzaken 

 Bepaalde geneesmiddelen (vb. tegen malaria) hebben een bepaalde gevoeligheid bij 
sommige mensen en dit kan zorgen voor paranoïde gedachten. Dit kan je echter niet 
voorspellen, want het kan bij iedere persoon voorvallen.  

TERMINOLOGIE: SCHIZOFRENIE 

 Kraepelin: “dementia praecox” (1989) = het achteruit gaan van de mentale functies op vroege leeftijd 
o Vreemd gedrag 
o Ongunstig beloop: herstel is quasi onmogelijk  
o Sociaal disfunctioneren 

 Bleuler (1908): term “schizofrenie” 
o “Gespletenheid van de mentale functies” 

 Omwille van de stemmen die schizofrene patiënten horen, zeggen mensen vaak dat het 
hier om een ‘gespleten persoonlijkheid’ gaat, maar dit is niet correct. Schizofrenie is 
geen persoonlijkheidsstoornis. Er zijn geen twee persoonlijkheden zoals mensen soms 
durven beweren. 

 Probleem: “schizofrenie” als term wordt als stigmatiserend ervaren 
o Reactie: van Os (Lancet, 2009): “salience dysregulation syndrome” 

 Dit idee is uiteindelijk niet doorgezet. Het is niet omdat er een andere label opgeplakt 
wordt, dat de pathologie verdwijnt. Mensen zullen steeds als ‘gek’ beschouwd worden.  

o Reactie: Patiëntenverenigingen: “psychose gevoeligheid syndroom” 
 De term wordt beter aanvaard, maar schizofrenie is meer dan een gevoeligheid aan 

psychoses. Het gaat ook gepaard met negatieve symptomen, wat minder gevat wordt in 
de term die de patiëntenvereniging naar voren schuift. 
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D. ZIEKTEBELOOP VAN SCHIZOFRENIE 

EPIDEMIOLOGIE  

 Chronische ziekte = eenmaal de diagnose, geneest een persoon bijna nooit  
 Prevalentie: 1 % (als eerstegraads verwant: 10%) 

o Schizofrenie (enge term): 0.2 % vs. schizofrenie door de DSM beschreven: 1% 
 Mannen = vrouwen 

o Schizofrenie (enge term): mannen 1.5 x vrouwen 
 Leeftijd van eerste symptomen/opstoot: 16 – 22 jaar 
 Wereldwijd gelijke incidentie 

NATUURLIJK BELOOP  

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Premorbidefase = fase voor de ziekte optreedt (meestal tot 15 jaar): de persoon functioneert prima 
2. Prodromi of voortekenen (vanaf 15 jaar): de voortekenen worden niet zo herkent (puberteit)  
3. Transitieleeftijd (16 à 18 jaar): er worden belangrijke keuzes gemaakt  
4. Actieve fase (vanaf 18 jaar) = opstoot van positieve symptomen (+): op dit moment zal de persoon 

opgenomen worden. Wanneer ze in het ziekenhuis aankomen, kan het zijn een gedwongen opname 
volgen of men kan de persoon er van proberen overtuigen om vrijwillig in het ziekenhuis te blijven. In deze 
eerste fase zal met de psychoses proberen ‘oplossen’ met medicatie (antipsychotica om de dopamine 
onder controle te krijgen) en dit werkt vaak. Na 2 à 3 weken gaat de positieve opstoot vaak liggen en zal 
de persoon zijn/haar normale gedrag terug opnemen. Op dat moment komen negatieve symptomen op. 

5. Intrede van negatieve symptomen (-) = verlies!  
 Hier is de medicatie van groot belang om verdere opstoten te voorkomen. Maar veel patiënten 

doen dit niet omdat ze veel bijwerkingen ondervinden van deze medicatie. Daardoor volgt er een 
tweede opstoot van positieve symptomen, waardoor de persoon weer in het ziekenhuis of de 
instelling zal belanden en waardoor de medicatie opnieuw opgestart zal worden. Dit is vaak het 
moment dat de ouders beseffen hoe ernstig het is.  

 Het is belangrijk dat opstoten van positieve symptomen vermeden worden, want deze worden 
gevolgd door negatieve symptomen. De levensvreugde en spontaniteit wordt letterlijk uit een 
persoon gezogen op dat moment. De opstoten van positieve symptomen in de actieve fase gaan 
dus altijd gepaard met negatieve symptomen en dus verlies.  

 Medicatie en psycho-educatie spelen een enorm grote rol!  
6. Stabilisatiefase = ziekte is uitgedoofd (geen positieve symptomen meer), maar de negatieve symptomen 

zijn ingesteld (weggezakt)  
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AANVANG VAN DE ZIEKTE  

 Late adolescentie – vroege volwassenheid 
o Zeldzaam: begin meestal op kinderleeftijd of na 60 jaar 

 Prodromi of voortekenen: 
o ”Voortekenen”: “vreemd”: introvert, vreemde interesses, “is veranderd” 
o Soms normale ontwikkeling 

 Eerste symptomen: 
o Vaak acuut: plots psychotische symptomen 

 Soms insidieus, met graduele verandering 
 Komen bijna altijd terecht in het ziekenhuis: geen controle  

o Meestal geen ziekte-inzicht bij de eerste symptomen  

VERLOOP  

 Zeer zelden: restitutio ad integrum (volledig herstel)  
o Het is wel mogelijk dat bepaalde personen slechts één opstoot hebben in hun leven en daarna 

nooit meer, maar dan wordt dit benoemd als schizofrenie 
 Opstoten 

o Duur: dagen-weken-maanden 
 Toch zal een opstoot zelden maanden duren. Dit gebeurt enkel wanneer de patiënt 

onbehandeld blijft.  
o Frequent (maar niet altijd) gerelateerd aan life-events 

 Waarom is 18 jaar een belangrijke fase? Dit is de fase waarin de frontale cortex zich 
volledig ontwikkeld, waarbij hormonen een belangrijke rol spelen, waardoor er een 
verandering is in emoties, … Kunnen we deze verandering zien als life-events? Als er 
grote stressoren in je leven komen (vb. relatiebreuk, examens, …) vergoot de kans op 
een opstoot. De opstoten komen vaak voor op momenten van stress.  

 Partiële remissie (“Schub”) 
o Toename van negatieve symptomen 
o In deze fase: ook frequent “postpsychotische depressies” – suïcidaal gedrag 

 Zeer belangrijke invloed van behandeling 
o Medicamenteus 
o Psycho-educatie = mensen leren omgaan met hun ziekte (orthopedagogiek)  
o Stabiele levenssituatie 
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E. ETIOLOGIE VAN SCHIZOFRENIE  

PREDISPONERENDE (VOORBESCHIKKENDE) FACTOREN 

 Genetica: 
o 50% concordantie bij monozygote en 10% bij dizygote tweelingen 
o Aanwijzingen voor genetische defecten: dysreguline-gen 
o Geschatte bijdrage genetica: 70-80% 

 Dopaminerg systeem speelt grote rol 

UITLOKKENDE FACTOREN 

 Biologische factoren: leeftijdsgebonden eerste symptomen 
o Waarom niet vroeger of laten? Wat sterk aanwezig is rond de leeftijd van 16 à 18 jaar is het het 

hormonaal stelsel: testosteron bij de man en oestrogenen bij de vrouw. Mogelijks is de 
verandering in het hormonaal systeem een aanleiding tot de uiting van schizofrenie.  

 Psychosociale stressoren: draagkracht < draaglast 
o De draagkracht wordt op die leeftijd belast: studeren, werken, relaties, kinderen, …  

ONDERHOUDENDE FACTOREN 

 Sociale en familiale effecten 
o Bij het ene gezin zal er slechts één opstoot van schizofrenie optreden, terwijl er in andere 

gezinnen heel wat opstoten voorkomen. De belasting voor de patiënt moet voldoende hoog 
gehouden worden, maar ook niet te weinig. In het geval van te weinig of te veel belasting, zullen 
de opstoten vaker voorkomen. We moeten hier een middenweg in vinden.  
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KWETSBAARHEID-STRESS MODEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THE DUNEDIN BIRTH CONTROL STUDY  

Dit is een belangrijke studie die al vaak gerepliceerd is over cannabis. Op het zuidelijk eiland in Nieuw Zeeland heeft 
men in de stad Dunedin een cohort van mensen een lange tijd opgevolgd. Ze moeten hun leven in kaart brengen en 
er wordt gekeken naar bepaalde modellen. Als we kijken naar schizofrene stoornissen wordt het duidelijk dat de 
cannabis gebruiker die begonnen zijn op een jonge leeftijd, veel meer kans op het ontwikkelen van schizofrenie dan 
zij die pas na hun 18de begonnen zijn met het roken van cannabis. Het gaat daadwerkelijk over een causaal 
verband. Er zijn een aantal mensen die de genen hebben maar die de ziekte niet zullen ontwikkelen omdat ze geen 
cannabis gebruiken.  

BEMERKING: DUBBEL DIAGNOSE  

 Schizofrene patiënten zoeken vaak toevlucht in “middelen”: alcohol, amfetamine(-achtige), cannabis, 
cocaïne, hallucinogeen, opioïde, vluchtige stof  
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F. BEHANDELING 

1. Historische evolutie 
2. Medicamenteuze behandeling 
3. Psycho-Educatie 
4. Familiezorg 
5. Rehabilitatie 

1. HISTORISCEH EVOLUTIE IN DE PSYCHOSENZORG  

VAN RESIDENTIEEL VERBLIJF TOT REHABILITATIE   

 Residentieel verblijf 
o “Aangeleerde afhankelijkheid” 

 Vanaf het moment dat de negatieve symptomen aanwezig waren, vonden de meeste 
mensen het niet meer vervelend om in een psychiatrisch ziekenhuis te verblijven. Dit 
was hun leven. Omwille van het feit dat ze zoveel negatieve symptomen hadden, hadden 
ze niet de drive om te zoeken naar een ander leven. Deze mensen waren aangeleerd 
afhankelijk van het systeem. Ze leefden in een miniwereld.  

o Verlies aan gezonde mentale capaciteiten en coping skills 

Op deze grafiek zien we dat er met de tijd betere zorg en meer 
instituten komen. Er is dus een graduele toename in de opnames 
van patiënt. De Lunacy Acts hebben de nood aan aandacht en 
zorg voor psychotische patiënten versterkt. Telkens na de oorlog 
zien we een stijging in het aantal opnames.  
 
In de jaren ’50 ontdekken we de eerste werkzame 
geneesmiddelen. Ze hadden vreselijke bijwerkingen, maar we 
hadden middelen die ervoor zorgden dat de positieve 
symptomen verminderden. Hierdoor is er weer een daling in de 
aantal opnames. Er is een permanente afbouw van het aantal 
bedden dankzij de introductie van de major tranquilizers.  
 

 
 
 
 
Dezelfde toename zien we in de USA. Ook hier komen de 
antipsychotica in de omloop rond de jaren ’50, waardoor er 
een sterke afname is van het aantal patiënten.  
 
Binnen de wereld van de psychose zorg ontstaat een revolutie 
wanneer de geneesmiddelen ingevoerd worden. 
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 Beschikbaarheid van neuroleptica (synoniem: antipsychotica) en desinstitutionalisatie 
Desinstituonalisatie wil zeggen dat de grote psychiatrische ziekenhuizen gradueel konden verlaten 
worden. Vroeger zat een psychoot zijn/haar hele leven lang in de psychiatrie. Hij/zij was te gevaarlijk, 
aangezien er positieve symptomen vertoond konden worden.  

o Twee fasen: 
 Vanaf 1950s: Typische neuroleptica 

Deze middelen zijn dopamineblokkers. Ze blokkeren dopamine en hebben hierdoor een 
rechtstreekse invloed op de overactiviteit van dopamine. Door het op de markt komen 
van deze middelen, krijgen we potentieel controle over de positieve symptomen. Dit is 
goed nieuws aangezien de maatschappij hier het meest bang van is. Dit was de eerste 
golf van het verlaten van psychiatrische ziekenhuizen.  

 Controle over positieve symptomen 
 Vanaf 1980s: Atypische neuroleptica 

Er bestaan middelen die zowel de negatieve als de positieve symptomen onderdrukken. 
Dit is dus een groot stuk van de oplossing van schizofrenie. Hierdoor zullen patiënten 
niet meer in het psychiatrisch ziekenhuis moeten verblijven, maar kunnen ze gebruik 
maken van crisisopnames om nadien opnieuw in de maatschappij te integreren.  

 Controle over negatieve symptomen 
 Probleem: compliance! 

o Dit is het feit dat de patiënt geen inzicht heeft in de ziekte, waardoor 
hij/zij de medicatie niet zal innemen. Het antwoord op compliance is 
medicatie die heel lang blijft werken.  

 WHO (1980-1990-heden): Psychiatrische rehabilitatie 
o Meer nadruk op zorg in familie en omgeving 
o Organisatie van woonmogelijkheden buiten de instituten 
o Inschakeling van patiënten in een arbeidscircuit 
o Organisatie van ambulante en aangepaste klinische (crisis)behandeling 
o Shift van klinische psychotherapie naar psycho-educatie 
o Heden: Community-based treatment, outreaching care 
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2. MEDICAMENTEUZE BEHANDELING  

THE CONTINIUUM OF CARE 

 
 
 

 

 

 

 

Bij de behandeling van schizofrenie moeten we rekening houden met een aantal fasen. 

In de eerste fase (dag 1 – 3) moet er ingezet worden op controle van het gedrag. De patiënt is op dat moment vrij 
geagiteerd en vijandig omdat hij/zij de wereld als zeer bedreigend ervaart vanuit zijn/haar psychose. Op dat 
moment zetten we in op antipsychotica om het gedrag onder controle te krijgen. Na enkele dagen komt er een 
nieuwe fase waar we moeten inzetten op het onderdrukken van de positieve symptomen (wanen en hallucinaties). 
Gaandeweg zullen deze minder worden en kunnen we de medicatie aanpassen. Eenmaal de positief psychotische 
stoornissen onder controle zijn, zetten we in op het behoud van een therapeutisch antwoord. Natuurlijk zijn er nog 
steeds de negatieve symptomen die we moeten behandelen als deze opkomen. We zullen hiervoor de band met de 
patiënt verbeteren en kijken wat de verlangens zijn van de patiënt. we moeten kijken wat de cliënt in zijn 
behandeling voorop stelt. Het doel zal altijd zijn om herval te voorkomen. Het is zeer belangrijk om de psychotische 
opstoten te voorkomen, zodat het aandeel van de negatieve symptomen beperkt wordt.  

NEUROBIOLOGISCH MODEL  

1. Positieve symptomen: TE VEEL aan dopamine in het mesolimbisch systeem 
 

 
Enerzijds moeten de middelen een oplossing bieden voor het te veel 
aan dopamine in het limbisch systeem dat verantwoordelijk is voor de 
positieve symptomen. Anderzijds moet het middel het tekort aan 
dopamine in de frontale cortex opvangen dat verantwoordelijk is voor 
de negatieve symptomen. In eerste instantie wordt het probleem met 
het te veel aan dopamine opgelost. Dit moet gerealiseerd worden 
binnen de introductie van het product.  
 
 
 

2. Negatieve symptomen: TEKORT aan dopamine frontaal (mesocorticaal)  
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Op deze tijdlijn wordt weergegeven hoe de problematiek van schizofrenie wordt aangepakt. In eerste instantie 
werd elektroshock therapie gebruikt. In de jaren ’50 kwam het product Chlorpromazine op de markt. Dit is een 
antipsychotica met zeer veel bijwerkingen dat gebruikt werd voor een korte tijd. Het grote voordeel hiervan was 
dat de positieve symptomen aangepakt werden. Ze onderdrukken de dopamine. In de jaren ’60 kwam het product 
Haloperidol op de markt, wat jarenlang wereldwijd gebruikt werd voor onderdrukking van positieve symptomen.  

TYPISCHE NEUROLEPTICA  

 Doel: bestrijden van positieve symptomen  
o Dus: blokkade van dopamine receptoren in het limbisch systeem 
o Typevoorbeeld: Haloperidol (Haldol) 
o Fluanxol, Clopixol, Barnetil, Orap, Imap, Impromen, ... 

 Typische neuroleptica: blokkade dopamine-neurotransmissie 

SLEUTEL/SLOT METAFOOR  

 

 

 

 

 

 
De antipsychotica zijn antagonisten en de neurotransmitters zijn agonisten, nl. dopamine. Deze neurotransmitter 
kan binden ter hoogte van de receptor. De antagonist kan dit ook, maar doet dit als een valse sleutel. Wanneer de 
dopamine aan een receptor bindt, zal er een effect optreden ter hoogte van het post synaptisch neuron. Bij 
schizofrenie zal dit effect leiden tot positieve symptomen.  

Antipsychotica (antagonisten) gebruiken een valse sleutel om aan de receptor te binden. Er zal echter geen effect 
volgen. De plek zal dan ingenomen zijn, waardoor het te veel aan dopamine geen plaats meer zal hebben om te 
binden. Op die manier zal dopamine niet meer in staat zijn om een effect te weeg te brengen. De positieve 
symptomen komen op deze manier in onder controle.  
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Dit is een pre synaptisch neuron, nl. dopamine. Links 
zien we de plaats waar dopamine wordt vrijgezet. 
Rechts zien we het post synaptisch neuron waar de 
receptoren zich op bevinden. De ruimte tussen deze 
twee neuronen noemen we de synaptische spleet. Dit 
is de plaats waar de dopamine neurotransmissie zal 
plaatsvinden.  

 

 

 

 

 

Op deze tekening staat de situatie afgebeeld die zich 
afspeelt ter hoogte van de dopamine neuronen (in het 
mesolimbisch systeem). Bij schizofrenie zit er te veel 
dopamine in de synaptische spleet, waardoor alle 
receptoren bezet zijn. Dit zal een groot effect te weeg 
brengen, waardoor we een toegenomen neurale 
activiteit zien. Hierdoor ontstaan de positieve 
symptomen bij schizofrenie. 

 

 

 
Dit is hetgeen wat we willen oplossen met de 
behandeling door antipsychotica. De neuroleptica 
wordt op de tekening aangeduid aan de hand van de 
rode driehoekjes. Zij hebben de eigenschap dat ze 
kunnen binden op post synaptische receptoren, maar 
geen effect ressorteren. Hij zijn valse sleutels die ter 
hoogte van de receptor plaats zullen innemen zodat 
de echte sleutels, dopamine, niet meer kan binden. 
Hierdoor zal het effect veel minder zijn. Belangrijk is 
dat een blokkerende stof altijd veel sterker bindt ter 
hoogte van de receptor dan de neurotransmitter. De 
medicatie is dus altijd in het voordeel.  
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TYPISCHE ANTIPSYCHOTICA  

 Bijwerkingen van de typische antipsychotica 
Een groot probleem bij de antipsychotica is dat ze niet helemaal specifiek binden. Ze zullen overal de 
dopamine blokkeren, ook op de plekken waar geen te veel is. Dit zorgt voor bijwerkingen.  

o Extra Piramidale Symptomen 
 Dit zijn symptomen die voorkomen ten gevolge van een tekort aan dopamine. Dat tekort 

wordt veroorzaakt door een blokkade van de receptoren. Het zijn bijvoorbeeld de 
neurologische symptomen bij de ziekte van Parkinson.  

o Tardieve Dyskinesie 
 Bij deze bijwerking is een persoon niet in staat de mond of de tong onder controle te 

krijgen. Het meest gekende syndroom is het Rabit syndroom, waarbij de mond en de 
lippen bewegen zoals bij een konijn.  

o Stijging van Prolactine Hormoon 
 Deze stijging wordt veroorzaakt door een blokkade ter hoogte van de hypothalamus. Dit 

zal leiden tot secretie (zowel bij mannen als bij vrouwen). Er wordt melk geproduceerd 
en de borsten zullen groeien.  

 Allen te wijten aan blokkade van dopamine receptoren op andere plaatsen in het brein 

ILLUSTRATIE: BIJWERKINGEN VAN BLOKKADE VAN DOPAMINE RECEPTOREN MET TYPISCHE 
ANTIPSYHCOTICA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit is een illustratie van wat een antipsychotica kan aanrichten. Het is een studie waarbij de neuroleptica 
toegediend wordt aan spinnen (hebben ook een dopaminerg systeem). Dit systeem speelt een rol in de motoriek 
van de spin. Op de linker afbeelding is een normaal spinnenweb te zien. Wanneer de spin neuroleptica toegediend 
krijgt, wordt de dopamine onderdrukt en zien we dat de normale motoriek van de spin verstoord is (rechts).  
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CLOZAPINE (LEPONEX) 

 1970: clozapine; Leponex® 
 Klinisch: Even effectief 

o Veel geringere dopamine-antagonisme 
o Wel: antagonisme op 5-HT receptoren 

 Benaming: atypische neuroleptica 
 Clozapine werd plots van de markt gehaald na een aantal overlijdens veroorzaakt door agranulocytose 
 Terug geïntroduceerd wegens superioriteit van het product 
 Voorwaarden zijn strikt: regelmatige controles van witte bloedcellen en formule 

 
Hoe kleiner het cijfer, hoe minder van het product nodig is om een effect te bekomen en hoe sterker het werkt. 
Haloperidol werkt 100 keer sterker in op dopamine dan Clozapine, terwijl Clozapine 10 keer sterker in werkt op 
serotonine. We moeten dit begrijpen om te snappen dat we een effect op deze twee neurotransmitters nodig 
hebben om een effect te bekomen. Dit betekent ook dat we minder nodig hebben om de dopamine te 
onderdrukken, wanneer we dit combineren met de onderdrukking van serotonine. Dit zou een doorbaak zijn in de 
medische wereld, aangezien dan niet enkel de positieve maar ook de negatieve symptomen onderdrukt worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Receptor 
 

Haloperidol Clozapine 

D2 1,55 152 

5-HT2A 25 3,3 

5HT2C >10.000 10 
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ATIPICAL ANTIPSYCHOTICS 

SEROTONINE DOPAMINE ANTAGONISTEN  

Clozapine wordt de dag vandaag opnieuw gebruikt. We kennen de negatieve bijwerkingen, nl. het afbreken van 
witte bloedcellen, maar dit is slechts het geval bij enkele patiënten. We hebben enkele heel belangrijke lessen 
geleerd uit het gebruik van Clozapine. Er werd aangetoond dat er een nieuwe groep medicatie ontwikkeld moest 
worden, waarbij de moleculen zowel de dopamine D2 receptoren als de serotonine 2A receptoren onderdrukken. 
Deze producten noemen we de serotonine-dopamine antagonisten of de atypische antipsychotica. Deze producten 
bleken zowel de positieve als de negatieve symptomen te onderdrukken, zonder veel bijwerkingen. 

 Positieve symptomen: vermindering 
 Negatieve symptomen: verbetering 
 Cognitieve symptomen: verbetering 
 Affectieve symptomen: verbetering 
 Minder of geen EPS 
 Geen tardieve dyskinesie E 
 Minder of geen prolactinestijging 
 Metabool syndroom 

o Aangezien de atypische antipsychotica de meest gebruikte vorm van medicatie is, moeten we 
veel aandacht besteden aan deze bijwerking. Het metabool syndroom zorgt voor een verandering 
in het metabolisme. In eerste instantie krijgen ze te maken met een toename in vetmassa 
rondom de buik. Ten tweede hadden deze patiënten de neiging om diabetes te ontwikkelen. Als 
laatste sukkelden deze patiënten met een te hoge cholesterol. Deze drie lichaamstoenames 
resulteerden in een sterk risico op cardiovasculaire aandoeningen.  

 Hogere kostprijs  
o Voor onze maatschappij zorgt dit voor weinig problemen, aangezien onze ziekenkas hier tussen 

komt. Maar voor vele landen is dit wel een probleem, waardoor mensen moeten kiezen voor 
oudere, minder effectieve medicatie.  
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INTRODUCTIE VAN ATYPISCHE NEUROLEPTICA  

 Nieuwere atypische antipsychotica zijn minder dopamine blokkerend  
o = minder negatieve symptomen inducerend 

 Toch antipsychotisch (vermindering positieve symptomen) door serotonine-2A blokkerende activiteit 
o Serotonine-2A blokkade daarenboven draagt bij tot een verbetering van de negatieve symptomen 

 Door atypische antipsychotica: minder positieve en verbetering van de negatieve symptomen 
o Heeft geleid tot betere resocialisatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARIPIPRAZOLE (ABILIFY): PARTIEEL DOPAMINE ANTAGONIST  

 Andere soort farmacologie 
 Als weinig endogene dopamine: stimuleert dopaminerg systeem 

o Frontale cortex: minder negatieve symptomen 
 Als veel endogene dopamine: inhibeert dopaminerg systeem 

o Mesolimbisch: minder positieve symptomen 
 Algemeen: fors stimulerend product 
 Dosis: 10-15 mg/d 
 Tot op heden: nog geen metabool syndroom 

 
 
 
 
 
 

Risperidone Risperdal® 

Variant:  
Paliperidone (Invega®) 

Olanzapine Zyprexa® 

Quetiapine Seroquel® 
Opmerking: ook andere klasse ‘Partieel Agonisten’ 
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COMPLIANCE  

 Probleem: 
o Geen ziekte-inzicht 
o Bijwerkingen 
o Onvoldoende werking 

 Remediëring: 
o Medicatie met zo weinig mogelijk bijwerkingen 
o Depot medicatie (Long Acting Injectables (LAI): 14d – 1M – 3M 

 Dit is medicatie die ingespoten wordt en die een werkingsduur heeft van 14 dagen, 1 
maand of 3 maanden. Gedurende deze tijd is er voldoende anti psychotische dekking.  

o Motivatie (door alle betrokkenen  zie: Psycho-educatie) 
 Wanneer ze gemotiveerd zijn, zijn we zekerder van de inname van de medicatie. Het 

hele proces van inname of aanvaarding van medicatie noemen we het motivationele 
proces. Verschillende partijen dragen hiertoe bij.  

 
Deze studie toont aan dat zowel de patiënt als de arts de 
compliance of de therapietrouw overschatten. Slechts 
10% van de patiënten is compliant. Wanneer we de arts 
vragen om de patiënten te beoordelen, zal hij deze voor 
94% therapietrouw beoordelen. Zowel de patiënt als de 
behandelende arts overschatten dus de therapietrouw. 
Dit kan een belangrijke oorzaak zijn van het niet werken 
van medicatie.  

 

 

In deze tabel zien we de gevolgen van beperkte of 
afwezige compliance. We kijken naar de hoeveelheid 
medicatie die door de patiënt wordt ingenomen en naar 
het aantal patiënten die heropgenomen worden. We zien 
dat de patiënten die hun medicatie 100% innemen, 
slechts in 8% van de gevallen opnieuw opgenomen wordt 
in een psychiatrisch ziekenhuis.  

 

 

 

 

 

Non-compliance 
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WAAROM ONDERHOUDSBEHANDELINGEN  

 Recidiefpercentage 
o 80% na stop antipsychotica 
o 50% bij routinebehandeling 
o 15% bij optimale behandeling 

ANTWOORDEN OP PROBLEEM VAN COMPLIANCE  

1. Psycho-educatie van patiënt en omgeving 
2. Farmacologische strategieën 

o LAI (long-acting preparaten) = depot-medicatie 
 Intramusculair 
 Olie-oplossing 
 Effecten: 14 d – 1 maand – 3 maand 
 “Invasief” = iemand extern doorbreekt de grenzen van het lichaam, waardoor het vaak 

door de patiënten geweigerd wordt.  
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3. PSYCHO-EDUCATIE  

 Definitie: educatie van een persoon met psychopathologisch ziektebeeld over aspecten van de ziekte, met 
de bedoeling de behandeling en de rehabilitatie te verbeteren 

 Doelstellingen: 
1. Verbeteren van medicatie-compliantie (= belangrijkste reden voor herval en hospitalisatie) 
2. Voorkomen van herval 
3. Verminderen van hospitalisaties 
4. Bereiken van een maximaal niveau aan gezondheid 

PSYCHOSE: VERKEERDE CONCEPTEN  

 
 
 
 
Vb. Stripverhaal: Het Geheim van de hersenchip. Dit 
stripverhaal toont wat een psychose net is en hoe dit 
door medicatie beter kan worden. Het is een manier 
om te communiceren met jongeren.  
 
 
 

 

METAFOOR: “DE BRUG” 

 
 
 
Metaforen zijn minder ideaal om naar 
de samenleving te communiceren. 
Deze kunnen wel gebruikt worden in 
de communicatie naar familieleden.  
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4. COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE (CBT)  

KENMERKEN EN PRINCIPES 

 Kenmerken van CBT bij behandeling van psychosen: 
o Problem-oriented: eenduidige omschrijving van een probleem 
o Solution-focused: leidend naar (persistente) oplossingen 

 Het moeilijkste in het begin van de behandeling van mensen met psychoses is het leren 
omgaan met hun wanen. Als therapeut moeten we een afweging maken tussen het mee 
gaan in de wanen en hun vertrouwen winnen of het niet mee gaan en de kans hebben 
dat we hen verliezen. We moeten hier een middenweg in vinden. Het is belangrijk dat er 
naar de verschillende meningen geluisterd wordt en dat er tot een gemeenschappelijke 
oplossing gekomen wordt. Dit lijkt de best passende manier om een band op te bouwen.    

5. FAMILIEZORG  

BEGELEIDING VAN FAMILIES  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
“Iedereen doet zijn best om, samen met de patiënt, zorg te dragen, …” 

 Joining, affiliatie, invitatie tot co-therapie  
 Het is belangrijk dat alle neuzen in dezelfde richting staan, ook al zijn de meningen verschillend. We weten 

uit onderzoek dat de uitkomst voor de patiënt het best is wanneer iedereen dezelfde mening toepast.  

OUTCOME VAN BEHANDELING  

Dit is een studie die gekeken heeft naar herval binnen het 
jaar. Mensen die geen behandeling gekregen hebben, 
hebben 65% kans op herval binnen het jaar. Bij personen 
die begeleid worden a.d.h.v. individuele therapie en 
medicatie zien we dat 41% hervalt. Wanneer we kijken naar 
de combinatie van psycho-educatie en medicatie, zien we 
dat maximum 15% hervalt. Het betrekken van de familie is 
dus enorm belangrijk bij de preventie van herval.  

 

65 

41 

15 
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G. FORENSISCHE ASPECTEN  

1. RISICO OP GEWELDSDELICTEN  

 
 
 
 
 
 
 

STUDIE-OPZET  

 Longitudinale studie, Zweden, 1973-2006 
 Risico op geweldpleging 
 Groepen: 

1. Patiënten, na diagnose schizofrenie (n=8003) 
2. Gezonde controles, uit algemene populatie (n=80025) 
3. Gezonde controles, sibblings van patiënten met sch. (n=8123) 

KENMERKEN VAN DE POPULATIES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer we naar het inkomen kijken, zien we dat mensen met dezelfde mogelijkheden het dubbele verdienen in 
de maatschappij. Mensen met psychoses bevinden zich vaak op de rand van de maatschappij (bv. armoede). Het 
gaat daarnaast vaak over jonge, single mensen. Mensen met schizofrenie hebben moeite met het aangaan van een 
relatie.  
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RISICO ODD-RATIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij 13,2% van de schizofrene patiënten is er sprake van violent offences. Er is een grotere kans op gewelddadig 
gedrag bij een bepaalde groep schizofrene patiënten, nl. de groep met drug- en alcoholgebruik. Moeten we deze 
patiënten grondiger opvolgen om het risico te beperken? Moeten we ons richten tot de gehele populatie 
schizofrene patiënten of is er een subpopulatie waarop we moeten focussen?  

DELICTEN EN GEWELDSDELICHTEN  

 Vaker mineure misdrijven in vergelijking met ernstige misdrijven 
 Patiënten met schizofrenie komen proportioneel meer voor bij de gewelddadige plegers en bij 

geweldpleging tijdens opname 
 Algemeen: Mental disorder (including intellectual deficiency) and crime 

o Mannen: 2.5 x misdrijven / 4 x gewelddadige misdrijven 
o Vrouwen: 5 x misdrijven / 27 x gewelddadige misdrijven 

 Risico is toegenomen bij: 
o Co-morbide persoonlijkheidsstoornis 
o Non-compliance aan medicatie en behandeling 
o Dubbel-diagnose 

 Targets: 
o > thuis: moeders, familieleden, vrienden en aanverwanten 
o < politie, hospitaal personeel (verpleegsters) 
o << vreemden 

 Timing agressie  
o Voorafgaand aan de opname 
o Eerste 10 weken na ontslag (verlies vertrouwde omgeving, onderbreking medicatie, …)  
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2. PROCEDURE: GEDWONGEN OPNAME  

 Vrijwillige opname 
o Flexibel hanteren van opnamevormen 

 Gedwongen opname 
Vanaf het moment dat we een persoon willen verplichten tot behandeling, moet justitie tussenkomen. De 
wetgever voorziet een gewone en een spoedprocedure.  

o Gewone procedure 
o Spoedprocedure 

 95% gebeurt via de spoedprocedure. Wanneer je ziet dat een persoon psychotisch 
gedrag vertoont zal je in eerste instantie hem/haar proberen overtuigen om hulp te 
zoeken. Vaak zullen deze mensen dit echter weigeren, omdat ze (nog) geen ziektebesef 
hebebn. Belangrijk is dat het bij een gedwongen opname moet gaan over een ernstige 
psychotische aandoening. Dit is het eerste criterium. Hierbij is middelenmisbruik een 
uitzondering gaat, aangezien het niet geldt als ernstig psychiatrische aandoening, omdat 
de persoon hier zelf voor gekozen heeft. Dit is wetenschappelijk onjuist, maar staat zo in 
de wet beschreven. Het tweede criterium is de weigering van een gewone behandeling. 
Het derde en vierde criterium hebben te maken met het gevaar: is de persoon een 
gevaar voor zichzelf of voor anderen? Als een persoon voldoet aan deze vier criteria kan 
iedere Belg de politie bellen en worden doorverbonden met een parketmagistraat. Het 
beste wat je kan doen is contact opnemen met de/een arts, aangezien deze arts een 
groot gewicht heeft voor justitie. Als externe persoon heb je niet veel gewicht. Indien de 
vier criteria aanwezig zijn, zal de persoon opgevangen en behandeld worden tegen 
zijn/haar wil in. Wanneer de patiënt op een bepaald moment toch toestemt om zich te 
laten opnemen, stopt de spoedprocedure, aangezien hij dan niet meer aan de 
voorwaarden voldoet.  

 Verzoekschrift door iedere belanghebbende/omstandig geneeskundig verslag 
 Uitspraak 10 dagen na indienen verzoekschrift 

o De persoon wordt in contact gebracht met een advocaat en binnen de 10 dagen wordt een zitting 
georganiseerd. Hier kan iedereen zijn/haar verhaal doen en zal de vrederechter autonoom 
beslissen of de procedure doorgaat of niet. Indien wel, zal de patiënt 40 dagen verplicht worden 
opgenomen ter observatie.  

 Vrederechter geeft arts opdracht tot onderzoek 
o Geestesziekte 
o Weigering van behandeling 
o Een gevaar is voor zichzelf of anderen 

 
 In spoedeisende gevallen 
 Procureur des Konings beslist tot observatie in minder dan 24 uur 
 Procureur (Parket) geeft arts opdracht tot onderzoek 

o Geestesziekte 
o Weigering van behandeling 
o Een gevaar is voor zichzelf of anderen 

 Uitspraak door vrederechter max 10 dagen na het opstarten van de procedure 
 Observatie 40 dagen  herevaluatie: verlenging? 
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IN OBSERVATIEPLAATSING, BEHOUD EN NABEHANDELING  

 Einde van de observatie na 40 dagen of vroeger: 
o Beslissing van de Vrederechter 
o Beslissing van de arts verantwoordelijk voor de behandeling 

 Einde van de maatregel van behoud na 2 jaar of vroeger: 
o Beslissing van de arts verantwoordelijk voor de behandeling 
o Beslissing van de Vrederechter 
o Na 1 jaar nabehandeling zonder nieuwe opname 

 
 
 

Observatie: 
maximum 40 dagen

Behoud: 
maximum 2 jaar 

Nabehandeling: 
maximum 1 jaar 

Nieuw behoud:
maximum 2 jaar 
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MODULE 2: DEPRESSIEVE STOORNISSEN 
INTRODUCTIE 

LIFETIME PREVALENTIE VAN CNS STOORNISSEN 

 
 
 

Depressie is een ziektebeeld waar we in de 
praktijk heel vaak mee geconfronteerd worden. 
Het is een enorm hoog cijfer.  

 
 
 
 
 
 

WAT IS « NORMALE STEMMING » ? 

 
 
Onze stemming is geen rechte lijn: de ene dag 
zijn we al wat beter gezind dan de andere. De 
stemming schommelt binnen een bepaalde 
marge. Deze schommeling is perfect normaal. 

 
 

STEMMINGS IS AFHANKELIJK VAN … 

 Persoonsgebonden factoren 
o Biologische factoren 

 Hormonen 
o Psychologische factoren 

 Omgevingsfactoren 
o Gebeurtenissen  
o Seizoenen  
o Middelen 
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STEMMINGSSCHOMMELINGEN: CONTINUÜM 

 Ziektebeelden 
o Kernsymptoom: abnormaliteit in de stemming 

 
Stemming zit op een continuüm: de ene dag zijn we beter gezind dan de andere dag. Deze schommeling is normaal, 
tot we een bepaalde cut-off overschrijden. Wanneer we deze overschrijden, spreken we van een depressieve 
episode (neerslachtig) of van een manische episode (opgewekt). Deze cut-off waarde wordt bepaald door 
instrumenten voor classificatie zoals de DSM-IV of de ICD. Binnen Europa gebruiken we de DSM-IV.  
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1. INDELING  

STEMMINGSEPISODES EN STEMMINGSSTOORNIS 

 
 
 
 
 
 

 
Module 1: psychotische stoornissen  kernsymptomen zijn psychotische symptomen, maar kunnen ook gepaard 
gaan met stemmingsstoornissen  

Module 2: depressieve stoornissen  kernsymptomen zijn stemmingsstoornissen, maar kunnen ook gepaard gaan 
met psychotische stoornissen en/of angststoornissen  

”STEMMINGSEPISODE” 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De depressieve episode bestaat uit een dal. Het is voldoende om een aantal kenmerken te hebben om zo te kunnen 
bepalen hoe diep het dal is en hoe lang deze episode zal duren. Een manische episode is een piek waar je niet naast 
kunt kijken. Bij deze fase krijgt de persoon ‘de voeten niet meer op de grond’. Een hypomane episode is een 
manische episode, maar minder grotesk. Het is een episode van een aantal dagen die observeerbaar is door de 
omgeving. Deze ‘heuveltjes’ zijn niet onoverkomelijk.  
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DSM CRITERIA VAN DEPRESSIEVE EPISODE 

A. Tenminste 5 symptomen (1 of 2), bijna elke dag, 2 weken, verandering ten opzichte van vroeger 
functioneren 

1. Depressieve stemming of irritabiliteit (K)    (STEMMING) 
2. Interesseverlies      (INTERESSE)  
3. Gewichtsverlies of gewichtstoename   (GEWICHT)  
4. Insomnia of hypersomnia     (SLAAP) 
5. Psychomotore agitatie of retardatie   (MOTORIEK) 
6. Energieverlies      (ENERGIE) 
7. Gevoelens van waardeloosheid of schuld, bijna elke dag  (WAARDE en SCHULD) 
8. Concentratieverlies of besluiteloosheid   (COGNITIE) 
9. Gedachten aan de dood     (SUICIDALITEIT) 

B. Niet tengevolge van somatische aandoening of middel 
C. Niet toe te schrijven aan psychotische stoornis (bvb. Schizoaffectieve stoornis) 

STEMMINGSEPISODES EN STEMMINGSSTOORNIS 

 
 
 
 
 
 

Wanneer de persoon voldoet aan de criteria is het heel belangrijk om te pathologie vast te stellen. We moeten op 
zoek gaan naar welke vorm van stemmingsstoornis de persoon heeft (bv. depressieve episode). Op dat moment 
gaan we in gesprek met de omgeving om op die manier te achterhalen wat er aan deze stoornis vooraf gegaan is.  

Een persoon kan bijvoorbeeld al verschillende depressieve episodes gehad hebben: na een scheiding, bij het 
faillissement van zijn bedrijf, … Wanneer er nooit een manische episode geweest is, kunnen we vast stellen dat de 
persoon een depressieve stoornis heeft.  

Een ander persoon kan bijvoorbeeld aangeven dat hij/zij al verschillende episodes heeft gehad die gevolgd werden 
door een periode waarin hij/zij heel druk bezig was. De omgeving bevestigt dit. We zien hierbij ook het voorkomen 
van depressieve episodes, maar we stellen de diagnose van een bipolaire stoornis (zie later).  
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2. KLINISCHE BEELDEN  

DSM-5 INDELING VAN DEPRESSIEVE STOORNISSEN 

1. Disruptive Mood Dysregulation Disorder  K & J Psychiatrie (stemmingslabiliteit) 
2. (Majeur) Depressieve stoornis  
3. Persisterende depressieve stoornis (opmerking: DSM-IV: Dysthyme stoornis) 
4. Premenstruele stemmingsstoornis 
5. Depressieve stoornis door een somatische aandoening 
6. Andere gespecifieerde depressieve-stemmingsstoornis 
7. Ongespecificeerde depressieve-stemmingsstoornis 

1. (MAJEURE) DEPRESSIEVE STOORNIS 

 Eenmalige of recidiverende depressieve episodes 
 Laatste episode: 

o Licht / Matig / Ernstig  
o Met psychotische kenmerken 

 De psychotische kenmerken komen voor in het laatste en meest ernstige stadium van de 
depressieve stoornis. Dit is een belangrijke episode aangezien we aan de hand van deze 
kenmerken zullen beslissen of de persoon toerekingsvatbaar is of niet.  

o Gedeeltelijk of volledig in remissie (herstel) 

Deze stoornis komt heel vaak voor en heeft ook een invloed om de omgeving van de persoon. Het is dus een 
ernstig ziektebeeld. 12% van de mannelijke bevolking en 20% van de vrouwelijke bevolking maakt in zijn/haar leven 
ooit een depressieve episode door. Vaak zijn mensen in deze periode werk onbekwaam. Het is dus heel belangrijk 
om dit ziektebeeld serieus te nemen.  

2. PERSISTERENDE DEPRESSIEVE STOORNIS (DYSTHYME STOORNIS) 

Criteria niet kennen.  

A. Sombere stemming 
 Dit is een bedrukte stemming die we omschrijven als een dysthyme stoornis. De persisterend 

depressieve stoornis duurt zeer lang (meestal langer dan 2 jaar), maar de personen die deze 
stoornissen hebben zitten meestal niet zo ‘diep’ als bij een depressieve episode. 

B. Depressieve kenmerken (2 of meer) 
1. Slechte eetlust of te veel eten 
2. Insomnia of hypersomnia 
3. Weinig energie of vermoeidheid 
4. Gering gevoel van eigenwaarde 
5. Slechte concentratie of moeite met beslissingen 
6. Gevoelens van hopeloosheid 
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3. PREMENSTRUELE DYSFORE STOORNIS 

Er is veel discussie over deze aandoening omdat we het er niet allemaal over eens zijn dat dit wel degelijk een 
aandoening is. Voor sommigen lijkt het normaal om zo’n fase mee te maken. Dit is effectief het geval, waardoor de 
premenstruele dysfore stoornis niet tot de pathologie behoort. Maar deze stoornis is zeer zichtbaar, waardoor het 
een ernstige aandoening is waarbij het soms moeilijk is om met deze persoon samen te leven. Deze stoornis heeft 
dus een enorme impact op het leven.  

Criteria niet kennen. 

A. Tijdens meeste menstruatie-cycli, minstens 5 symptomen, in laatste week voor aanvang menstruatie, 
afnemend na menstruatie 

B. Eén of meer van volgende: 
1. Affectieve labiliteit 
2. Prikkelbaarheid of meer interpersoonlijke conflicten 
3. Sombere stemming, hopeloosheid, zelfdepreciatie 
4. Angst, spanning, opgedraaid of opvliegend 

C. Eén of meer van volgende: 
1. Verminderde interesse 
2. Subjectieve moeite met concentreren 
3. Lethargie of gebrek aan energie 
4. Verandering van eetlust (meestal toename) 
5. Hypersomnia of insomnia 
6. Gevoel van emotionele overspoeling 
7. Lichamelijke klachten: gezwollen borsten, “opgeblazen”, spierpijn 

4. DEPRESSIEVE STOORNIS DOOR EEN MIDDEL OF MEDICATIE 

 Middelen: 
Veel middelen lokken depressieve episodes uit. Het gaat vaak over drugs waar stimulerende effecten aan 
verbonden zijn, zoals cocaïne en amfetamine. De stoornis ontstaat dus niet omdat er bv. genen aanwezig 
zijn, maar door de inname van een middel.  

o Alcohol 
o Sedativum, hypnoticum of anxiolyticum 
o Cocaïne/amfetamine of verwanten 
o Fencyclidine, Hallucinogenen, Inhalantia 
o Opiaten 

 Medicatie: 
o Anticholinergica 
o Antihypertensiva (> bètablokkers) 
o Corticosteroïden (afstotingsreacties)  
o Orale anticonceptiva 

 Sommige vrouwen zijn heel gevoelig voor deze medicatie, waardoor deze anticonceptie 
een depressieve episode zal uitlokken bij de start van inname. De oplossing is simpel: 
stoppen met de orale anticonceptie.  

o Antipsychotica 
o Cytostatica 

Binnen een maand na 
opstart of stopzetting 
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5. DEPRESSIEVE STEMMINGSSTOORNIS DOOR EEN SOMATISCHE AANDOENING 

Een bepaald gebied in de hersenen, verband met de frontale cortex, wordt aangetast. In dit aangetast gebied kan 
een depressieve stoornis ontstaan. Aan deze stoornis kunnen bepaalde ziektes gekoppeld zijn.  

 Somatische aandoeningen 
o Neurologisch: CVA, Huntington, Parkinson, Cerebraal trauma 

 Cerebraal trauma: jonge mensen die bv. een verkeersongeval gehad hebben waarbij ze 
schade opgelopen hebben aan de frontale cortex, zullen vaak ontremd en impulsief zijn. 
Ook (openbare) seksuele gedragingen (bv. masturberen in het openbaar, verpleegsters 
lastigvallen, …) nemen toe omdat ze hun impulsen niet meer onder controle hebben.  

o Neuro-endocrien: Cushing, Hypothyreoïdie   
 Hypothyreoïdie: bij deze stoornis werkt de schildklier te traag, wat aanleiding kan geven 

tot een depressieve stoornis.  

3. DIAGNOSTIEK 

METHODE 

ANAMNESE 

1. Navragen van symptomen  
 Op dit moment is er nog steeds geen enkele test, scan, bloedonderzoek, … om tot een diagnose 

te komen van een depressieve stoornis. De enige manier is psychiatrisch onderzoek, nl. navragen 
wat de symptomen zijn.  

2. Inschatting van de ernst (licht-matig-ernstig-ernstig met psychot SS) 
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4. DIFFERENTIËLE DIAGNOSE / CO-MORBIDITEIT 

PSYCHIATRISCHE ZIEKTEN 

 Angststoornissen 
o Moeilijke differentiële diagnose  

 Angststoornissen en depressieve stoornissen zijn moeilijk te onderscheiden en komen 
vaak samen voor, waardoor het vaak moeilijk is om een diagnose te stellen.  

o Zeer grote co-morbiditeit 
 Schizofrenie 

o Het verschil tussen een depressieve stoornis en schizofrenie is ook niet altijd gemakkelijk. 
Bepaalde negatieve symptomen van schizofrenie (bv. geen initiatief nemen) komen ook voor bij 
depressieve stoornissen.  

 Dementie  
o Zeer belangrijke differentiële diagnose  

 Verloop in de tijd 
 We moeten een onderscheid maken tussen depressieve stoornissen en 

dementie. Bij oudere patiënten kan dit een moeilijke diagnose zijn, waardoor 
het belangrijk is dat we kijken naar het verloop in de tijd (zie linker tekening). 
Wanneer een patiënt op een korte termijn overgaat van een normaal 
functioneren naar kenmerken zoals alles verwaarlozen en niet meer eten, 
kunnen we niet spreken van dementie, maar spreken we van een depressieve 
stoornis. Dementie verloopt niet snel. Het is wel zo dat een dementerend 
persoon een depressie gaat hebben (zie rechter tekening). Dit komt bv. voor 
wanneer een ouder dementerend persoon in de steek gelaten wordt en te 
maken krijgt met een eenzaamheidsproblematiek, waardoor een depressieve 
stoornis ontstaat. De depressie kan behandeld worden.  

 Neurocognitief onderzoek 
o Grote co-morbiditeit 

 Persoonlijkheidsstoornissen 
o Kan depressie maskeren 

 Heel wat persoonlijkheidsstoornissen hebben kenmerken van een depressie. Bij 
borderline bijvoorbeeld staan depressieve symptomen vaak op de voorgrond, maar dit 
betekent niet dat het om een depressieve stoornis gaat. Het is dus zeer belangrijk om 
een stoornis en een symptoom uit elkaar te halen en te achterhalen wat er achter zit.  

o Belangrijke co-morbiditeit 
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5.  EPIDEMIOLOGIE 

 Nemesis: 
o Prevalentie: depressieve stoornis 15.4% en dysthyme stoornis: 6.3% 

 De gemiddelde kans dat je doorheen je leven een depressie doormaakt is 15,4%. Dit is 
het gemiddelde tussen mannen (12%) en vrouwen (20%).  

 Begin van de ziekte: 
o Adolescentie tot late leven 
o 40%: eerste episode tussen 15-35 jaar 

 Beloop: 
o Lichte depressies: < 3M, neiging tot spontaan opklaren 

 Personen met een lichte depressie kunnen hun normaal functioneren volhouden 
ondanks de beperkingen en hebben niet meer dan 5 symptomen. In dit geval is een 
ingrijpen van een arts niet per se noodzakelijk. Het is eerder een wishful waiting op de 
verbetering. Vaak heeft een lichte depressie de neiging om spontaan op te klaren.  

o Ernstige depressies: 25% komt niet tot volledige remissie 
 Een ernstige depressie heeft een grote impact op het normaal functioneren. 25% van de 

mensen zal nooit meer tot een vroeger niveau van functioneren komen. De overige 75% 
komt wel nog tot volledige remissie.  

o > 50% recidiveert; toenemend na iedere episode 
 Een depressieve episode is een recidiverende aandoening. Dit wil zeggen dat wanneer 

iemand één episode doormaakt, de kans groter is dan 50% dat de persoon een volgende 
episode zal meemaken. Opvallend is dat de eerste episode gemakkelijk uit te leggen is 
(bv. ontslag, scheiding, …), maar dat dit bij de tweede episode veel minder is. Er is ook 
hier een uitlokkende factor, maar deze is minder intensief. De derde episode komt al 
helemaal uit de lucht gevallen. Er zijn geen uitlokkende factoren. De drempel voor een 
nieuwe episode wordt dus steeds minder hoog. 
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Illustratie: “The ten leading causes of disease burden for women, aged 15-44 years” 

 
Wanneer bij een groep vrouwen tussen 15 en 44 jaar (een heel belangrijke levensfase: studie, carriere, kinderen), 
wordt gevraagd naar het lijden onder een ziekte, het verlies van gezonde levensjaren, dan is depressie voor 20% 
verantwoordelijk voor verlies aan gezonde levensjaren. Vergelijk met verkeersaccident: minder dan 5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook in ontwikkelingslanden is depressie de meest voorkomende stoornis bij vrouwen. Stress is de belangrijkste 
uitlokkende factor van een depressieve stoornis en deze zal er altijd zijn. In de Westerse landen zal dit gaan over 
ons dagelijks, hectisch leven, terwijl het in ontwikkelingslanden eerder zal gaan over het vinden van voedsel. Maar 
de stress zal er altijd zijn. Bij ontwikkelingslanden komt er nog een extra factor bij, nl. de gezondheidszorg. Bij ons 
zorgt dit voor minder stress, omdat we een goed uitgebouwde gezondheidszorg hebben.  
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6. ETIOPATHOGENESE 

6.1 NEUROBIOLOGISCHE FACTOREN 

1. ERFELIJKHEID 

 Duidelijke genetische voorbeschiktheid uit tweelingenonderzoek 
 Eerste graad: kans > 2X (zie later: bipolaire stoornis: veel hogere kans) 

o Wanneer de ouders te maken hebben met depressieve stoornissen, is de kans 2 keer zo groot dat 
het kind hier ook mee te maken zal krijgen in het leven. Als we kijken naar de bipolaire 
stoornissen zien we dat deze een genetische component hebben, waardoor de kans nog veel 
groter is op de eerste lijn.  

2. NEURO-ENDOCRIEN EN NEURO-TRANSMITTER 

 HPA as: 
o Ernstige depressie  50% gestoorde dexamethasone-suppressie test 
o Een belangrijke uitlokkende factor van depressie is stress. Stress zorgt voor een stijging van het 

hormoon cortisol in ons lichaam. Cortisol is een hormoon dat afgescheiden wordt door de 
bijnierschors. Naarmate de stress afneemt, moet ook de concentratie cortisol in het lichaam 
dalen. Maar mensen met een ernstige depressie hebben constant een te hoge concentratie 
cortisol, aangezien ze steeds met stress rondlopen. De cortisol kan twee dingen doen: (1) uitgeput 
geraken of (2) impact hebben op de neurobiologie. Dit tweede gebeurt het vaakst. Hierdoor zal 
de serotonine in het lichaam afnemen, wat de stap zal zijn naar een depressie.  

 Mono-amine hypothese 
o Serotonine, Noradrenaline, Dopamine 

 We weten zeker dat chronische stress zal leiden tot een depressieve stoornis. Langdurige 
stress zal namelijk zorgen voor een verandering in het hormoonstelsel, nl. aan de 
systemen van de neurotransmitters: serotonine, noradrenaline en dopamine.  

 Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) 
 Immunologische factoren:  

o IL-1, IL-6, interferon, TNF, … 
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6.2 PSYCHOLOGISCHE FACTOREN 

 Cognitieve factoren (informatieverwerking) die depressie in stand houdt of verergert 
I. Overgeneralising Memory 

 Leuke en recente dingen worden niet herinnerd 
o Wanneer je aan iemand zonder depressieve stoornis vraagt wanneer ze voor 

het laatst iets leuks gedaan hebben, komt er snel een antwoord. Dit antwoord 
verwijst naar een recente, leuke gebeurtenis. Een persoon met een depressieve 
stoornis zal hier niet echt een antwoord op kunnen geven en zal verwijzen naar 
zaken die in het verleden gebeurd zijn (bv. “vroeger ging ik voetballen met mijn 
vrienden, maar de laatste tijd gebeurt er niet meer veel leuks in mijn leven”).  

II. Attentional Bias  
 Vooral aandacht voor “negatief” beladen items  

o De attentional bias kan getest worden aan de hand van een test waarbij 20 
woorden at random worden opgesomd, waarvan 5 woorden aangenaam zijn, 
10 woorden neutraal zijn en 5 woorden triestig zijn (bv. begrafenis). Het is de 
bedoeling dat de persoon zich zo veel mogelijk woorden herinnert. Mensen 
zonder depressie zullen zich vooral de eerste en de laatste woorden herinneren, 
terwijl mensen met depressie vooral de negatieve woorden zullen onthouden. 
Iemand die depressief is hoort en ziet overal het negatieve.  

III. Reduced Future Fluency 
 Zeer moeilijk om te denken aan “leuke” toekomstige zaken 

o Om deze reden is het heel belangrijk om de manier van denken aan te passen 
aan de hand van gedragstherapie. We moeten werken aan de cognitieve 
vaardigheden.  

 Belangrijk aspect: persoonlijkheidsstoornis 
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Half januari is de depressieve episode begonnen. De 
therapeut vraagt de man naar de voorbije Kerstmis.  
 
 
 

 
 
 
 

De man geeft aan dat Kerstmis een slecht moment 
was voor hem.  

Uiteindelijk komt de man de depressieve episode 
door. Een tijdje later wordt hij terug ontvangen bij 
de therapeut.  

 
 
 

 
 

De therapeut vraagt de man opnieuw naar Kerstmis. 
Wanneer hem gevraagd wordt om hetzelfde moment te 
beschrijven, geeft hij een totaal ander antwoord, nl. dat 
het heel leuk was en hij hier goede herinneringen aan 
overgehouden had.  

 
 
 
 

 
 
Beide beschrijvingen gaan over hetzelfde moment, 
maar worden compleet anders beschreven. Mensen 
met een depressieve stoornis kunnen een totaal 
ander beeld hebben over zaken in hun depressieve 
episodes.  

Wanneer we ons minder voelen, denken we terug 
aan leuke, goede momenten om troost te vinden. 
Patiënten met een depressie doen dit niet, 
aangezien ze hun verleden als iets negatief 
beschouwen en alles bekijken door een donkere bril.  
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6.3 SOCIALE FACTOREN 

 Levensgebeurtenissen 
o Kans om een depressieve stoornis te ontwikkelen in de eerste zes maanden na een ernstige 

levensgebeurtenis: 6 X verhoogd 
o Stressoren zijn aspecifiek (“subjectief”) 

 Rol van persoonlijkheid 
 Rol van eerdere ervaringen 

 Rol van sociale situatie 
o Alleenstaand 
o Werkloos 
o Gebrekkig steunsysteem 
o Marginaliteit 

6.4 MODEL TER ILLUSTRATIE: “GENTS MODEL”  

Stress is een psychologisch fenomeen, waardoor cortisol geproduceerd wordt. Stress mag niet te intensief zijn en 
niet te lang duren, anders zal het cortisolsysteem uitgeput geraken en krijgen we veranderingen in het CRF systeem 
(te maken met angst). Door deze uitputting zal een invloed hebben op ons biologisch/hormonaal systeem. Het 
psychologisch probleem is dus een biologisch probleem geworden. Wanneer het cortisolsysteem uitgeput geraakt, 
zal dit leiden tot een verminderde activiteit van het serotonerge systeem. Dit zal zichtbaar of meetbaar zijn in de 
hersenen. Serotonine bevindt zich in een kern diep in de hersenen, die via een baan verbonden is met de frontale 
cortex. De frontale cortex staat in voor cognitieve processen zoals aandacht, geheugen en executieve functies. Dit 
deel van onze hersenen wordt bezenuwt door serotonine receptoren. Als het serotonine systeem minder goed 
werkt, zal dit problemen geven in dit deel van de hersenen: de stimulatie van de frontale cortex is minder, 
waardoor er een verminderde neuronale activiteit is.  
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7. BEHANDELING  

7.1 PSYCHOEDUCATIE 

 Belangrijkste instrument! 
 Doelstellingen: 

1. Inzicht in de pathologie voor patiënt en zijn omgeving 
2. WHO: “grote vooruitgang in de behandeling van depressie ligt niet in het gebruik van nieuwere en 

betere medicatie maar in een beter inzicht in de ziekte en de therapietrouw van de huidig 
gebruikte medicatie” 

7.2 NEUROBIOLOGISCHE BEHANDELING 

ANTIDEPRESSIVA  

Wanneer kiezen voor medicamenteuze behandeling? 

 Criterium ernst 
o Lichte (tot matige) depressies: Medicatie even effectief als CGT 
o Ernstige depressies: Medicatie 

 Bij een ernstige depressie zijn we verplicht om dit aan de patiënt voor te stellen. Doen 
we dit niet, begaan we een beroepsfout. Het denken van de persoon is verstoord en 
antidepressiva zal bijdragen tot het normaal functioneren van de persoon.  

o Meerwaarde van combinatie tussen medicatie en CGT 
 Suïcidaliteit + 
 Familiale anamnese + 
 Sociaal steunsysteem – 
 Vroegere succesvolle therapie met medicatie + 
 Verband met medische ziekte of middelen + of – 
 Zeer gebrekkig leervermogen + 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

MEDICAMENTEUZE BEHANDELING  

Verhoogt de serotonine en noradrenaline in synaptische spleet of heeft effect op post-synaptische receptoren  

0.  (Irreversibele) MAO-Inhibitoren: obsoleet -- nooit voorschrijven 
1. Tricyclische antidepressiva 

 Amitryptiline, clomipramine, imipramine, nortryptiline (goedkoop!) 
2. Nieuwe generatie 

 Selectieve Serotonine Reuptake Inhibitoren (SSRI): fluoxetine, sertraline, paroxetine, 
(es)citalopram, fluvoxamine 

 Noradrenerge Reuptake Inhibitoren (NRI): reboxetine 
 Serotonerge en Noradrenerge Reuptake Inhibitoren (SNRI): venlafaxine, duloxetine 
 Noradrenerge en Dopaminerge Reuptake inhibitoren (NDRI): bupropion 
 Noradrenerge en Specifiek Serotonerge Antidepressiva (NaSSA): mirtazapine 
 Melatonine agonisten: agomelatine 

1. SELECTIEVE SEROTONINE REUPTAKE INHIBITOREN (SSRI) 

WERKING  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Twee neuronen ontmoeten elkaar en zullen een prikkel doorgeven. Deze prikkeloverdracht is niet elektrisch, maar 
chemisch. We noemen dit een synaps. In het geval van SSRI wordt serotonine vrijgezet en zal het binden aan de 
receptoren. Wanneer dit gebeurt, wordt de prikkel doorgegeven. Dit proces herhaalt zich continu in de hersenen. 
Maar bij depressie is er een tekort aan serotonine, waardoor deze minder zal binden aan de receptoren en prikkels 
niet doorgegeven worden. Wanneer er een tekort is zullen we alle serotonine restjes in de synaptische spleet 
aanspreken om te binden aan een receptor. We hebben echter een pomp die serotonine zal afbreken en naar 
binnen zal pompen. Dit is de serotonine-heropname-pomp. Aan de hand van selectieve serotonine reuptake 
inhibitoren leggen we deze pomp stil. De werking van de pomp wordt dus geïnhibeerd of geremd.  

 

 

 

 

 

Citalopram = Cipramil®  
Escitalopram = Sipralexa® 
Sertraline = Serlain® 
Paroxetine = Seroxat® 
Fluvoxamine = Floxyfral® 
Fluoxetine = Prozac® 
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BIJWERKINGEN  

 Misselijkheid 
 Diarree 
 Maag-darmkrampen 
 Anorexie of Gewichtstoename 
 Slapeloosheid 
 Zelden agitatie 
 Tremor 
 Hoofdpijn 
 Verlengde tijd tot ejaculatie (mannen) 

o Bij vrouwen gaat het over het moeilijker vochtig worden van de vagina. Dit is dan ook de reden 
waarom veel mensen de behandeling met SSRI stoppen.  

2. SEROTONINE NORADRENALINE REUPTAKE INHIBITOREN (SNRI)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bij SNRI remmen we niet enkel de serotoninepomp, maar ook de noradrenaline pomp, waardoor we een dubbele 
kans hebben tot het genezen van de depressie. Als de kans op genezen zo groot is, waarom worden deze dan niet 
altijd gebruikt? Deze middelen hebben vaak heel vervelende bijwerkingen zoals zweten of een droge mond. Het is 
onze taak om een middel te kiezen dat voor de persoon in kwestie de minste bijwerkingen mee brengt. Deze 
middelen worden vaak gebruikt bij mensen die angstig zijn of die een verminderde motorische remming hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venlafaxine = Efexor® 
Duloxetine = Cymbalta® 
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3. NORADRENALINE DOPAMINE REUPTAKE INHIBITOREN (NDRI) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dit zijn middelen die de noradrenaline en de dopamine pompen blokkeren. Deze middelen worden vaak gebruikt 
bij mensen die niet kunnen genieten of geen energie meer hebben.  

7.3 NEUROBIOLOGISCHE NIET-FARMACOLOGISCHE BEHANDELING 

1. ECT (Electro-Convulsion Therapy)  
2. VNS (Vagal Nerve Stimulation 
3. DBS (Deep Brain Stimulation) 

1. ECT (ELECTRO-CONVULSION THERAPY) 

ANTIDEPRESSANT EFFECT 

 
 

Increased neurogenesis:  
A single ECS stimulates cell-proliferation (Red cells are positive for the mitotic marker BrdU) 

 
 
 

Bupropion = Wellbutrin
R
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2. VNS (VAGAL NERVE STIMULATION) 

 
 
 
Bij deze behandeling worden elektrische impulsen 
toegediend aan de nervus vagus. Veel voorkomende 
bijwerkingen zijn hoesten en kortademigheid. 
 
 
 
 
 
 

3. DBS (DEEP BRAIN STIMULATION)  

 Deep brain stimulation 
 Electrode, implanted in the brain, produces a constant, weak electrical stimulation in a targeted area of 

the brain 
 Approved for Parkinson’s disease 
 Some good case reports 
 Invasive technique, with certain risks (infections, strokes, death) 
 Still very experimental 

7.4 PSYCHOLOGISCHE BEHANDELING 

 Meeste onderzoek is uitgevoerd met 
o Cognitieve gedragstherapie (CGT; CBT) 

 Opsporen en remediëren van denkfouten en gedragsproblemen 
 We leren de patiënten zelf in te grijpen. We proberen cognitieve gedragspatronen te 

doorbreken. Wanneer een patiënt bijvoorbeeld niet goed overeenkomt met zijn/haar 
broer en maar geen telefoontje krijgt, zullen we de patiënt aanzetten om zelf te bellen 
en actief stappen te ondernemen.  

o Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT) 
In deze therapie focussen we op de relatie tussen jezelf en je functioneren in bepaalde situaties.  

 Symptoomgerichte therapie met veel nadruk op verband tussen depressieve klachten en 
het functioneren in relaties 

 Nadruk ligt op het heden en niet op intrapsychische conflicten 
 Werkzaamheid is aangetoond in gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken waarin AD of placebo 

als controleconditie waren opgenomen 
 Meestal 12 – 16-wekelijkse sessies van 45 minuten 
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9. FORENSISCHE ASPECTEN 

1. Suïcidaal gedrag (ook: gevangenissuïcide)  
a. Zie les ‘Suïcidaal gedrag’ van Prof. Portzky  

2. Depressieve stoornis en geweldsdelicten  

DEPRESSIEVE STOORNIS EN GEWELDSDELICTEN 
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DESCRIPTIEF: SOCIODEMOGRAFISCHE EN INDIVIDUELE FACTOREN 

 

ODDS-RATIOS: DEPRESSIEVE STOORNIS VS SIBBLINGS 

During a mean follow-up period of 3.2 years, 641 (3.7%) of the depressed men and 152 (0.5%) of the depressed 
women violently offended after diagnosis. After adjustment for sociodemographic confounders, the odds ratio of 

violent crime was 3·0 (95% CI 2·8–3·3) compared with the general population controls. 
 

Wanneer de diagnose van depressieve stoornis vastgesteld is bij een persoon is de kans drie keer zo groot op het 
plegen van delicten. Wanneer we iemand met een depressieve stoornis 3 jaar lang opvolgen, zien we dat 5% van de 
mannen en 3% van de vrouwen agressieve toestanden heeft meegemaakt.  



55 
 

ODDS-RATIOS: DEPRESSIEVE STOORNIS VS SIBBLINGS 

During a mean follow-up period of 3·2 years, 641 (3·7%) of the depressed men and 152 (0·5%) of the depressed 
women violently offended after diagnosis. After adjustment for sociodemographic confounders, the odds ratio of 

violent crime was 3·0 (95% CI 2·8–3·3) compared with the general population controls. 

The odds of violent crime in half-siblings (adjusted odds ratio 1·2 [95% CI 1·1–1·4]) and full siblings (1·5, 95% CI 
1·3–1·6) were significantly increased, showing some familial confounding of the association between depression 

and violence. 

Clinical guidelines should consider recommending violence risk assessment in certain subgroups with depression. 
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MODULE 3: BIPOLAIRE STOORNISSEN 
1. INLEIDING 

STEMMINGSEPISODES EN STEMMINGSSTOORNIS 

 
 
 

STEMMINGSEPISODE 

 Depressieve episode (Major Depressive episode) 
 Manische episode (Manic episode) 
 Hypomane episode (Hypomanic episode) 

(> = 3 symptomen) 

MANISCHE EPISODE 

1. Opgeblazen eigenwaarde of grootheidsideeën 
2. Verminderde behoefte aan slaap 
3. Spraakzamer dan gebruikelijk of spreekdrang 
4. Gedachtevlucht of subjectief gejaagde gedachten 
5. Verhoogde afleidbaarheid 
6. Toename van doelgerichte activiteit (sociaal, werk, sex) of agitatie 
7. Overmatig bezig met aangename activiteiten (koopwoede, sexuele indiscreties, zakelijke investeringen)  

 Koopwoede: bv. mensen die grote aankopen doen omdat ze in hun achterhoofd hebben dat ze 
een grote uitvinding zullen doen en al dat geld dus snel terug zullen hebben. Maar hierdoor zullen 
ze in schulden geraken. Na de manische episode wordt vaak gevraagd om dit ongedaan te maken. 

… 3 of meer 
… voldoende ernstig met beperkingen: sociaal, professioneel, … 
… niet gevolg van middelen of somatische aandoening 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaststelling van een 
stemmingsepisode 

Diagnose van een 
stemmingsstoornis  
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HYPOMANE EPISODE 

 Manische episode: 
o Ten minste een week of ziekenhuisopname 
o Voldoende ernstig met beperkingen: sociaal, professioneel, … 

 Hypomane episode: 
o Ten minste vier dagen 
o Onmiskenbare verandering in het functioneren 
o Door omgeving waargenomen 
o Niet ernstig voor sociaal/beroepsmatig functioneren ernstig te beperken 
o Geen ziekenhuisopname 
o Geen psychotische elementen 

MANISCHE VERSUS HYPOMANE EPISODE 

 

Hypomanie Manie 

Mild 
Geen psychotische symptomen 

Ernstig 
Mogelijk psychotische symptomen 

Weinig tot milde dysfunctie Ernstige dysfunctie 

Intact oordeelsvermogen Gestoord oordeelsvermogen 

Vraagt beperkte bijsturing Vaak hospitalisatie nodig 

Slaapregulatie en/of benzo’s kunnen  
soms episode onder controle brengen 

Noodzaak van acute behandeling met 
stemmingsstabilisator/neuroleptica 
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KLINISCHE BEELDEN – DIAGNOSTIEK 

STEMMINGSEPISODES EN ZIEKTEBEELDEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer we een stemmingsepisode hebben vastgesteld, moeten we op zoek gaan naar he ziektebeeld. De 
mogelijke ziektebeelden zijn depressieve of bipolaire stoornissen. Bij een depressieve stoornis zijn er enkel 
depressieve episodes, terwijl er bij een bipolaire stoornis minstens één hypomane episode moet voorkomen.  

2. KLINISCHE BEELDEN  

BIPOLAIRE STOORNIS  

 
 
 
 
 
 

  

A. BIPOLAIRE I STOORNIS  

 
 
Bij een bipolaire I stoornis moet er sprake 
zijn van minstens één manische episode en 
meerdere depressieve episodes. Het is dus 
het voorkomen van depressies en manieën.  
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B. BIPOLAIRE II STOORNIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij een bipolaire II stoornis is er sprake van minstens één hypomane episode en tal van depressieve episodes. De 
hypomanieën kunnen voorkomen, maar zijn goed te corrigeren. Het verschil met de type I stoornis is dat het hier 
gaat om destructieve manische episodes. Het tweede verschil is het voorkomen van de episodes. Bij type I stoornis 
zal 1/5e van de dagen manisch zijn en 4/5e depressief. Deze mensen hebben dus een tiende van hun leven 
symptomen. Bij type II stoornissen is er maar de helft van de tijd sprake van symptomen, maar slechts 1/37e van de 
dagen is hypomaan. De rest van de dagen zijn depressief, waardoor dit deel sterk zal doorwegen.  
 

C. CYCLOTHYME STOORNIS 

 
 

Mensen met een cyclothyme stoornis 
hebben nooit een normale stemming. Hun 
stemming is ofwel hypomaan, ofwel 
dysthym (ongelukkig).  

 
 
 

 

D.  MIDDELEN/MEDICATIE GEÏNDUCEERDE BIPOLAIRE STOORNIS 

 
Door het toedienen van antidepressiva of 
drug zoals MDMA lokken we een manie of 
hypomanie uit. De persoon zal dus nooit 
spontaan een manie of hypomanie mee 
maken, tenzij hij/zij medicatie of een drug 
ingenomen heeft.  
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E. MEDISCHE CONDITIE GEÏNDUCEERDE BIPOLAIRE STOORNIS  

Vb. Hyperthyreoïdie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. EPIDEMIOLOGIE 

BIPOLAIRE STOORNIS 

NEMESIS STUDIE 

 Geslacht 
o BIP I: M = V 
o BIP II: V > M 

 Leeftijd: 
o Meestal < 25; soms nog > 65j 
o Vroeger kwam de eerste episode meestal op rond de leeftijd van 26 jaar. De dag van vandaag 

komt deze eerste episode meestal veel vroeger op, nl. voor de leeftijd van 25 jaar. Deze episode 
kan aanleiding tegen tot een depressieve of bipolaire stoornis. We moeten dan kijken naar de 
bijkomende symptomen en kenmerken om uit te maken welke van de twee het is.  

 Duurtijd fase: 
o Acute manische fase: ongeveer 2 weken 
o Depressieve fase 3 maanden 

LEEFTIJD: EERSTE SYMPTOMEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

age first depressive symptoms
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HETEROGEEN BELOOP 

 Bipolar Disorder: heterogeneous longitudinal course 
 NIMH-LifeCharts® from the Stanley Foundation Bipolar Network 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dit is natuurlijk zeer didactisch en eenvoudig voorgesteld. Op de afbeelding wordt een periode weergegeven van de 
laatste 5 jaar van een depressieve stoornis. Het is duidelijk dat de afwisseling van depressieve en manische 
episodes zeer afhankelijk is van persoon tot persoon. Bij patiënt 3 zien we bijvoorbeeld dat hij/zij de hele tijd een 
episode doormaakt, waarvan er maar twee manisch zijn. Bij patiënt 4 zien we dan weer dat hij/zij voortdurend 
afwisselt tussen depressieve en manische episodes, wat zeer vermoeiend is.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze patiënt ondergaat eerst een manier, waarna een depressieve episode volgt. In deze episode wordt hij 
behandeld, waardoor de symptomen verdwijnen. Op een moment ondergaat hij een hypomanie.  
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Dit is een patiënt die constant in een episode zit, depressief en manisch afwisselend. Deze vorm van bipolariteit is 
zeer ernstig, aangezien de persoon in kwestie niet normaal kan functioneren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De polariteit en cycliciteit zijn zeer belangrijk bij de beoordeling van een bipolaire stoornis. De polariteit vertelt ons 
meer over de hoogte van de polen. Een hoge polariteit wil zeggen dat er zich hoge manieën en diepe depressies 
voordoen. De cycliciteit vertelt ons de snelheid waarmee de episodes op elkaar volgen. Iemand die heel snel een 
cyclus doormaakt is een rapid cycler. Deze twee factoren zijn dus heel belangrijk in het bepalen van de ernst.  
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4. DIAGNOSTIEK 

BIPOLAIRE STOORNIS 

 Life chart 
o Anamnestisch en heteroanamnestisch 
o Het is belangrijk dat er in dialoog gegaan wordt met de patiënt en zijn/haar omgeving om op die 

manier de voorgeschiedenis van de persoon mee in kaart te brengen. Is er in de voorgeschiedenis 
al sprake geweest van depressieve of manische episodes?  

 Probleem: vaak heeft het steunsysteem tijdens een manische episode afgehaakt… (veel verlies) 

5. DIFFERENTIAAL DIAGNOSTIEK 

BIPOLAIRE STOORNIS 

 Algemeen: somatische oorzaken van stemmingsstoornissen 
 Acute fase: 

o DD schizofrenie: wanen zijn niet stemmingscongruent (niets mee te maken) 
o Bij manie: wanen zijn vaak stemmingscongruent 
o Probleem: schizo-affectieve stoornis, met bipolaire component 

 Snel wisselende dysthymie en hypomanie 
o DD borderline persoonlijkheidsstoornis 

 Beloop vaak al probleem terwijl bij bipolair eerder een “knik” bij eerste episodes 

6. ETIOPATHOGENESE 

6.1 NEUROBIOLOGISCHE FACTOREN 

 >> Erfelijkheid (complex polygenetisch) 
Bipolaire stoornissen zijn erfelijke stoornissen. Wanneer we naar de voorgeschiedenis van deze patiënten 
kijken, zien we bijna altijd dat een familielid ook een bipolaire stoornis had. Ondanks we weten dat 
erfelijkheid een grote rol speelt, weten we niet welke genetische fouten er in het DNA zitten.  

o Monozygote tweelingen: 70% 
o Dizygote tweelingen: 23% 

 << Neuroendocrien/neurotransmitter 
o HPA-as, neurotransmittersystemen, immuunsysteem 

6.2 PSYCHOLOGISCHE FACTOREN 

 Psychologische en sociale factoren 
o Algemeen: veel meer neurobiologisch bepaald dan de depressieve stoornis 
o Geen duidelijke invloed van psychologische stressoren en vroegkinderlijke traumata 
o Episodes kunnen wel geluxeerd worden door stresserende levensgebeurtenissen 
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7. BEHANDELING 

 
 
 
 

Herman Boerhaave is een Nederlandse arts die zeer belangrijk is geweest 
in de behandeling van mensen met een bipolaire stoornis.  

 
 

7.1 MEDICAMENTEUZE BEHANDELING  

 
Lithium is een goede stabilisator. Vroeger gingen mensen heel vaak baden in bronwater, waardoor heel wat kwalen 
werden weggewerkt. Dit bronwater bevatte heel veel lithium en was licht radioactief. Hierdoor dronken ze meer 
dan gewoonlijk en trad er een stemming neutraliserend effect op. Hierdoor kwamen er minder schommelingen 
voor. Maar lithium is ook toxisch voor de nieren en de schildklier. Desondanks wordt het vaak gegeven als 
preventie voor depressieve episodes. Anti-eleptica zorgen ervoor dat de gevoeligheid van de cellen verminderd, 
waardoor prikkels minder snel geleid worden.  

Antidepressiva wordt in de praktijk amper of zelfs nooit gebruikt, aangezien er enkele middelen zijn die manieën 
kunnen uitlokken. Wanneer we merken dat een persoon die normaal gezien enkel depressieve episodes heeft, 
ineens een manische episode doormaakt, is het belangrijk dat de medicatie meteen stopgezet wordt. Natuurlijk 
hadden we dit al kunnen weten tijdens de anamnese: wanneer de eerste episode plaats vond voor 18 jaar, kunnen 
we ervanuit gaan dat de persoon een bipolaire stoornis heeft. Ook wanneer blijkt dat andere familieleden dezelfde 
stoornis hebben kunnen we uitgaan van een bipolaire stoornis, aangezien erfelijkheid een enorme rol speelt. 

Medicatie is bij een bipolaire stoornis strikt noodzakelijk. Bij het stoppen zal dit altijd leiden tot herval. Daarnaast is 
slaap ook zeer belangrijk, aangezien een te kort aan slaap een uitlokker kan zijn voor de episodes.  
 

Stabilisatoren 
 

 Lithium 
o Oudste ‘alround’ stabilisator 

 Anti-eleptica (syn. Anti-consulsiva) 
o Middelen tegen epilepsie 

 Antipsychotica 
o Klassieke en ‘atypische’ 

Antidepressiva (uitzonderlijk!) 
 Antidepressiva 

Hulpmiddelen (uitzonderlijk!) 
 Benzodiazepine 

o Kalmeer en slaapmiddelen 
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ACUTE FASE EN ONDERHOUDSBEHANDELING  

 

Acute manie (rood) Acute depressie (blauw) Onderhoudsbehandeling (groen) 

 Lithium 
 Valproaat (=depakine) 
 Typische antipsychotica 
 Atypische antipsychotica 
 Benzodiazepines 

 Anti depressiva? 
Bij voorkeur niet! 

 Lithium 
 Valproaat (= depakine) 
 Lamotrigine? NIET 
 Atypische antipsychotica 
 Combinaties? 

 Lithium 
 Valproaat 
 Lamotrigine 
 Carbamazepine 
 Atypische antipsychotica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acute manie: Lithium is een zeer goed medicijn, maar heeft ook heel wat bijwerkingen. Het heeft een nauwe 
therapeutische index, wat wil zeggen dat het verschil tussen voldoende en een te veel zeer klein is. Lithium wordt 
oraal toegediend. We moeten via het bloed checken hoeveel lithium in het bloed aanwezig is en wanneer er een 
bepaalde waarde in het bloed aanwezig is, heeft de medicatie een effect. Onder de 0.5 heeft het geen effect en 
boven de 1.2 heeft het een toxisch effect.  

Acute depressie: De eerste keuze bij de acute depressie is atypische antipsychotica. De tweede keuze lithium.  

Onderhoudsbehandeling: Aangezien we weten dat er nog episodes zullen volgen, is het belangrijk dat we aan 
onderhoudsbehandeling doen, zodat de persoon tijdens de manische of depressieve episodes kan functioneren. 
Ook hier wordt bij voorkeur lithium gebruikt, zeker bij type I stoornissen aangezien daar 1/5e van de dagen 
manieën aanwezig zijn. Voor de depressieve episodes gebruiken we atypische antipsychotica.  
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7.2 PSYCHOEDUCATIE  

 Aan patiënt en aan familie 
o Motivatie tot medicatie-inname 

 De behandeling van bipolaire stoornissen gebeurt altijd via medicatie. Het is dus zeer 
belangrijk dat de patiënten zeer medicatietrouw zijn en altijd hun medicatie innemen.  

o Slaaphygiëne 
o Herkennen van risicofactoren 

 Een manische episode ontstaat niet plots, maar er zijn verschillende uitlokkende 
factoren die eraan vooraf gaan. Wanneer we een bepaald patroon beginnen zien, moet 
er ingegrepen worden. Het herkennen van de risicofactoren is vaak de taak van de 
hulpverlening aangezien deze patiënten meestal geen groot netwerk hebben.  

o Detectie van vroeg-symptomen van episodes 

HERKENNEN VAN RISICOFACTOREN 

 Activiteiten:  
o Niet innemen van medicatie 
o Gebruik van drugs  
o Wijzigen van levensritme  
o … 

 Situaties:  
o Grote drukte op het werk  
o … 

 Gebeurtenissen:  
o Verhuizen  
o Relatie  
o … 
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DETECTIE VAN VROEG-SYMPTOMEN VAN EPISODES  

MIJN (HYPO)MANISCHE ALARMSIGNALEN… OEFENING 

 

 

MIJN DEPRESSIEVE ALARMSIGNALEN… OEFENING 

 

Mild Matig Ernst 

Nerveuzer, nagelbijten 
Rusteloos, liever in beweging dan 
stil zitte, 

Psychomotore agitatie 

Minder efficiënt op werk, moeite 
om aandacht bij taak te houden 

Taken niet afwerken, laat op werk, 
anderen lastig vallen 

Niet meer in staat om werk of 
huishoudelijke taken te doen 

Ongemakkelijker met anderen Achterdochtiger Extreme achterdocht 

Meer sexueel geïnteresseerd 
Uitlokken van of meer aandacht 
voor sexuele stimulatie 

Promiscuïteit 

Gevoeliger voor prikkels Geluiden/kleuren lijken feller 
Extreme afleidbaarheid, 
reactiviteit op prikkels 

Signaal Ernst 

Ondoordachte aankopen 
(voor een budget van  

75 euro per week) 
Ernstig: aankoopbudget met meer dan 100 euro overschreden  

 

Matig: aankoopbudget met 50 tot 100 euro overschreden  

Licht: aankoopbudgete met minder dan 20 tot 50 euro overschreden  

Afwezig: aankoopbudget met minder dan 20 euro overschreden  

Signaal Ernst 

Vermijden van sociale 
contacten  

Ernstig: sinds vijf dagen ben ik niet meer buiten gekomen, zelfs niet om te gaan 
werken of boodschappen te doen, en heb ik niemand gezien.  

 

Matig: sinds een week vermijd ik alle gelegenheden om naar buiten te komen, 
behalve voor noodzakelijke verplichtingen.  
Licht: gedurende 3 opeenvolgende avonden ben ik thuis gebleven en heb ik de 
telefoontjes die ik kreeg erg kort gehouden. 

Afwezig: ik ontmoet mijn gewone kennissen en sta open voor nieuwe contacten.  
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8. FORENSISCHE ASPECTEN 

EVALUATIE VAN RISICO OP GEWELDSDELICTEN 

 Systematische literatuurstudie 
 Population-based longitudinale studie 

 
 

 
Mensen met een bipolaire stoornis 
hebben 4 keer zo veel kans op het 
begaan van een misdrijf. Het is dus zeer 
nuttig om deze populatie op te volgen.  

 
 
 

 
Meta-analysis reporting risk of violence in individuals with bipolar disorder compared with general population 

control individuals across 9 studies. The open diamond at the bottom of the plot denotes the pooled odds ratio 
(OR) with 95% confidence interval (CI; represented by horizontal lines). The gray box surrounding each study plot 

point is proportional to study size. 

 Studie: 
o Zweden, longitudinaal onderzoek 
o Populatie: 

 N = 3743 bipolaire stoornis 
 N = 37429 HC uit general population 
 N = 4059 sibblings, non-affected bipolar 

 Outcome: 
o History of violent crime (1973-2004) (homicide, assault, robbery, arson, sexual offense, illegal 

threats, intimidation) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Results: During follow-up, 314 individuals with bipolar disorder (8.4%) committed violent crime compared with 

1312 general population controls (3.5%) (adjusted odds ratio, 2.3; 95% confidence interval, 2.0-2.6). 
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ROL VAN SUBSTANCE ABUSE 

 
The risk was mostly confined to patients with substance abuse comorbidity (adjusted odds ratio, 6.4; 95% 

confidence interval, 5.1-8.1). The risk increase was minimal in patients without substance abuse comorbidity 
(adjusted odds ratio, 1.3; 95% confidence interval, 1.0-1.5), which was further attenuated when unaffected full 

siblings of individuals with bipolar disorder were used as controls (1.1; 0.7-1.6). 

 Geen verschillen tussen rates of violent crime als opdeling naar klinische subgroepen 
o Manisch vs. depressief 
o Psychotisch vs. niet-psychotisch  

 
  



70 
 

MODULE 4: ANGSTSTOORNISSEN 
1. INLEIDING 

ANGST VERSUS PATHOLOGISCHE ANGST 

 Angst  
o Normale reactie op een angstopwekkende prikkel 

 Pathologische angst  
o Ongewoon intens (niet in verhouding met angstopwekkende prikkel) 
o Buitengewoon langdurig (niet in verhouding met angstopwekkende prikkel) 
o Angst zonder angstprikkel 

Voorbeeld: Denk aan situatie waarin u zich angstig voelde, wat voelde u en wat dacht u? Roller coaster, opgesloten 
in een lift, gedacht in kleine kamer met spinnen en slangen te zijn, alleen thuis komen in huis en geluiden horen, 
kijken naar griezelfilm, eerste optreden voor een grote zaal, …  

 Gevoel en gedachten: hartkloppingen, zweten, beven, kortademig, pijn op de borst, koude rillingen of 
warmte-golf, droge mond, tintelingen, misselijk, ijlhoofdig, bang om controle te verliezen, bang om dood 
te gaan, verlies aan realiteitsbesef, …  

ANGST ALS SYMPTOOM 

 Frequent voorkomend in psychiatrische ziektebeelden 
o Angst is een teken van alarm voor het lichaam. De angstgevoelens zullen het hele lichaam 

aanpassen, ook de psychologische klachten.  
 Klachten gerelateerd aan angst: 

o Psychologisch: angstige anticipatie, piekeren, gevoelig voor geluid, rusteloosheid, slechte 
concentratie, … 

o Autonoom: 
 GI: droge mond, slikproblemen, buikpijn, diarree, … 
 RESP: constrictie thorax, moeilijke ademhaling 
 CV: hartkloppingen, ongemak in de borst 
 GU: frequente mictie, erectiestoornissen, amenorroe, … 

o Spierspanning: tremor, hoofdpijn, spierpijn 
o Hyperventilatie: draaierigheid, kortademigheid, tintelingen 
o Slaapstoornis: insomnia, nachtmerries  
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CLASSIFICATIE VAN ANGSTSTOORNISSEN DSM-5 

 Paniekstoornis (PD) 
 Agorafobie 
 Sociale angststoornis (Sociale fobie) (SAD) 
 Specifieke fobie 
 Gegeneraliseerde angststoornis (GAD) 
 Separatieangststoornis 
 Selectief mutisme 

2. SYNDROMEN 

2.1 PANIEKSTOORNIS 

De paniekstoornis is een stoornis die gekenmerkt is door het voorkomen van paniekaanvallen. Een paniekaanval is 
geen ziekte, maar is een samengaan van een aantal angstsymptomen (zie hieronder). Een paniekaanval komt 
hyperacuut voor, wat wil zeggen dat de aanval snel (< 10 min) tot een hoge piek komt.  

DSM-CRITERIA VOOR EEN PANIEKAANVAL  

A. Een periode van intense angst en ongemak, met vier of meer van volgende symptomen, acuut 
opgekomen, met een piek binnen de tien minuten 

1. Palpitaties of versnelde hartslag 
2. Zweten 
3. Beven 
4. Gevoelens van kortademigheid 
5. Gevoelens van stikken 
6. Pijn of ongemak op de borst 
7. Nausea of abdominale ongemakken 
8. Draaierigheid, onzeker, lichthoofdig of gevoelens van flauwvallen 
9. Derealisatie of depersonalisatie 
10. Gevoel van controleverlies of gek worden 
11. Angst te sterven 
12. Paresthesieën (doof gevoel of tintelingen) 
13. Koude rillingen of warmte-opwellingen 

DSM-CRITERIA VOOR EEN PANIEKSTOORNIS   

A. Recidiverende (meerdere) onverwachte paniekaanvallen 
B. Na tenminste één van de aanvallen was er  1 maand  1 van de volgende symptomen: 

1. Voortdurende ongerustheid over het krijgen van een volgende aanval (= anticipatie-angst) of de 
gevolgen ervan (vb. hartaanval krijgen, gek worden, …) 

2. Belangrijke gedragsverandering in samenhang met de aanvallen (vb. vermijding van lichamelijke 
inspanning) 

C. Niet het gevolg van een middel of somatische aandoening (hyperthyreoïdie) 



72 
 

PREVALENTIE,  EPIDEMIOLOGIE EN BELOOP 

 Prevalentie: 
o Lifetime-prevalentie (NL) (NEMESIS): 2 – 3% 
o Vrouwen > 2 keer meer dan mannen 

 Epidemiologie: 
o Beginleeftijd: 20-24 jaar 
o Kinderleeftijd: paniekstoornis is zeer zeldzaam  
o Eerste-graad verwanten: 8 keer meer kans! 

 Beloop: 
o Onbehandeld: chronisch beloop (geen genezing), wisselend  
o Ernst neemt af met de leeftijd 
o Brede verspreiding in geneeskundige praktijk: 

 Cardiologische Kliniek 
 Deze patiënten komen vaak in eerste instantie niet bij een psychiater, maar bij 

een hartspecialist omdat ze bv. een benauwd gevoel op de borst hebben gehad. 
Het hart zal echter niets mankeren, aangezien het gaat om een angststoornis.  

 Vestibulaire en Neurologische Kliniek 
 Ze hebben het gevoel dat ze heel ijl in het hoofd zijn en dat ze het gevoel 

hebben dat ze zullen vallen. Dit kan veroorzaakt worden door heel wat 
structuren in het vestibulaire of neurologisch systeem, maar meestal zullen 
deze structuren in goede staat zijn, waardoor de diagnose van een paniek 
stoornis gesteld wordt. De mentale spanning zet zich op het lichaam.  

OPMERKING OVER PANIEK-AANVALLEN 

 Komen zeer frequent voor 
o 10% van de bevolking heeft tijdens leven een paniekaanval 

 Komen voor bij alle angststoornissen! 
 Komen voor bij andere psychiatrische stoornissen, bijvoorbeeld:  

o Depressieve stoornis 
o Post-traumatische-stress stoornis 
o Stoornissen in het gebruik van een middel 

 Komen voor bij sommige somatische aandoeningen 
o Hart-, ademhalings- vestibulaire stoornissen en maag-darm aandoeningen 
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2.2 AGORAFOBIE 

Agorafobie is geen pleinvrees! Het is een angst die iemand heeft om een paniek aanval te krijgen op een bepaalde 
plaats of in een bepaalde situatie waar ontsnappen moeilijk is of waar geen hulp beschikbaar zal zijn. Wanneer ze 
wel kunnen ontsnappen zijn ze bang dat dit heel gênant zal zijn.  

Bv. Wanneer je agorafobie hebt, zal je nooit in het midden van het auditorium zitten. Wanneer een aanval zich 
voordoet, zal het een hele opdracht worden om te ontsnappen. Iemand met agorafobie zal helemaal achteraan in 
het auditorium zitten, dicht bij de deur.  

DSM-CRITERIA 

A. Duidelijke angst voor twee (of meer) van de volgende vijf situaties: 
1. Openbaar vervoer (auto, bus, trein, schip, vliegtuig) 
2. Open ruimte (parkeerplaatsen, marktpleinen, bruggen) 
3. Afgesloten ruimte (winkels, theaters, bioscopen) 
4. In de rij staan of zich in een menigte bevinden 
5. Alleen buitenshuis zijn 

B. De betrokkene vreest of vermijdt deze situaties vanwege de gedachte dat ontsnappen moeilijk zal zijn of 
hulp niet beschikbaar wanneer zich panieksymptomen of andere machteloos makende of gênante 
symptomen zouden ontwikkelen 

C. De agorafobische situaties reopen bijna altijd angst of vrees op 
D. Deze situaties worden bewust vermeden, vereisen begeleiding of slechts verdragen met intense angst 
E. Angst is buiten proportie 
F. Angst is persisterend en duurt zes maanden of langer 
G. Geeft klinisch significante lijdensdruk 

PREVALENTIE,  EPIDEMIOLOGIE EN BELOOP 

 Prevalentie: 
o 12-maands prevalentie: 1,7 % 
o Vrouwen > 2 keer meer dan mannen 

 Epidemiologie: 
o Beginleeftijd: late adolescentie, vroege volwassenheid 
o Kinderleeftijd: agorafobie kan voorkomen 

 Beloop: 
o Onbehandeld: chronisch beloop, wisselend 
o Ernst neemt af met de leeftijd 
o Grote comorbiditeit met paniekstoornis  
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2.3 SOCIALE ANGSTSTOORNIS  

De patiënt zal angstig zijn in sociale situaties. Belangrijk is dat deze sociale situaties geassocieerd moeten zijn met 
een mogelijke kritische beoordeling door iemand anders, bv. bij een examen of op het werk. Het gaat deze 
patiënten dus vooral over de mening die anderen zich vormen over hen.   

DSM-DIAGNOSTISCHE CRITERIA 

A. Duidelijke angst voor een of meer sociale situaties waarin de betrokkene wordt blootgesteld aan 
mogelijke kritische beoordeling door anderen 

1. Sociale interacties (vb. gesprek voeren, onbekende mensen ontmoeten) 
2. Geobserveerd worden (vb. eten of drinken) 
3. Prestatie leveren in bijzijn van anderen (vb. toespraak houden)  

Opmerking: Bij kinderen: moet voorkomen bij leeftijdsgenoten, en niet enkel bij volwassenen 
B. Betrokkene vreest dat hij of zij zich zodanig zal gedragen of angstverschijnselen zal vertonen dat 

anderen hierover negatief zullen oordelen 
C. De sociale situaties roepen altijd angst op 
D. De sociale situaties worden vermeden, of alleen verdragen met intense angst 
E. Angst is buiten proportie 
F. Angst of vermijding is persisterend, meestal 6 M of langer 
G. Klinisch significante lijdensdruk 
H. Niet door middel of somatische ziekte 

PREVALENTIE,  EPIDEMIOLOGIE EN BELOOP 

 Prevalentie: 
o 12-maands prevalentie: 2,3% (Amerikaanse publicaties: 7%) 
o Lifetime-prevalentie* (NL) (NEMESIS): 7,8% 

 Deze patiënten komen bijna nooit aan bij een therapeut met de klacht van een sociale 
angststoornis, maar met bv. een alcoholprobleem. Dit komt omdat veel patiënten 
alcohol als een goed middel zien om hun angst te overwinnen.  

o Vrouwen 2 keer meer dan mannen 
o Kinderen = volwassenen 

 Epidemiologie: 
o Beginleeftijd: jong (mediaan: 15 jaar) 

 Opletten dat het niet verward wordt met schuchterheid.  
o Kinderleeftijd: agorafobie kan voorkomen 

 Ontstaan: 
o Soms na een aanwijsbare stressvolle of vernederende ervaring 
o Soms sluipenderwijs 

 Beloop: 
o Adolescenten: breder patroon, onder andere bij daten 
o Chronisch beloop 
o Ernst neemt af met de leeftijd 

* Lifetime-prevalentie is de kans dat je de stoornis krijgt tijdens het leven.  
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ILLUSTRATIE: SCREENING 

 Overweeg screening van patiënten die: 
o Schuchter, teruggetrokken en zwijgzaam zijn 
o Zich presenteren met psychologische symptomen: angst, verlegenheid, gespannen en vermijdend 
o Zich presenteren met fysiologische symptomen: blozen, zweten, hartkloppingen, GI last 
o Alcohol, geneesmiddelen of drugs misbruiken 
o Depressieve symptomen hebben 

 Screeningsvragen: 
o Voelt u zich oncomfortabel of lastig wanneer u het middelpunt van de aandacht bent? 
o Vindt u het lastig om met andere mensen in interactie te gaan? 

2.4 SPECIFIEKE FOBIE  

DSM-DIAGNOSTISCHE CRITERIA 

A. Duidelijke en aanhoudende angst die overdreven en onredelijk is, uitgelokt door de aanwezigheid van of 
het anticiperen op een specifiek voorwerp of situatie (bv. vliegen, hoogten, dieren, een injectie krijgen, 
bloed zien) 
Opmerking: Bij kinderen: huilen, driftbuien, verstijven, vastklampen 

B. Blootstelling aan de fobische prikkel veroorzaakt bijna zonder uitzondering een onmiddellijke 
angstreactie (soms paniekaanval) 

C. Betrokkene is er zich van bewust dat de angst overdreven of onredelijk is: de fobische situatie(s) worden 
vermeden of anders doorstaan met intense angst of lijden 

D. Angst of vrees in buiten proportie 
E. Angst, vrees of vermijding is persisterend, en duurt meestal 6M of langer 
F. Belemmering van normale routine, beroepsmatig en sociaal functioneren 

SUBTYPES 

 Diertype 
o Honden - katten - muizen – insecten 
o Slangen 

 Natuurlijke omgeving 
o Hoogtes, stormen, water 

 Situationele type 
o Vliegtuigen, liften, afgesloten ruimtes 

 Bloed/injectie/verwondingstype 
o Bang voor het zien van bloed of wonden 
o Bang voor ondergaan van ingrepen (ook: tandartsen) 
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PREVALENTIE,  EPIDEMIOLOGIE EN BELOOP 

 Prevalentie 
o 12-maandsprevalentie: 6% 
o Lifetime-prevalentie (NL) (NEMESIS): 10% (veel!) 

 Epidemiologie 
o Vrouwen 2 keer meer dan mannen 
o Mediane beginleeftijd: 7-11 jaar 

 Ontstaan 
o Ontstaat soms na een psychotraumatische gebeurtenis (vast in lift, ongeluk zien), na 

informatieoverdracht (reportage over vliegtuigongeluk), …  
o Veel patiënten kunnen zich oorzaak echter niet herinneren 

2.5 GEGENERALISEERDE ANGST STOORNIS (GAD) 

DSM DIAGNOSTISCHE CRITERIA 

A. Buitensporige angst en bezorgdheid (bange voorgevoelens) betreffende een aantal verschillende 
levensdomeinen, vaker wel dan niet voorkomend, die niet in verhouding staat tot de kans op of de 
gevolgen van de gevreesde gebeurtenissen 

B. De bezorgdheid is overheersend en betrokkene vindt het moeilijk om de bezorgdheid in de hand te 
houden of te controleren (komen vaak in contact met de politiediensten) 

C. Angst en bezorgdheid gaan samen met drie (of meer) van volgende zes symptomen (minstens enkele 
symptomen laatste zes maanden meer dagen wel dan niet aanwezig:  

1. Rusteloosheid, opgedraaid of gespannen gevoel 
2. Snel vermoeid raken 
3. Moeite met zich concentreren of ergens niet op kunnen komen 
4. Prikkelbaarheid 
5. Spierspanning 
6. Slaapstoornis (inslapen) of onrustige slaap 

D. Klinisch significante lijdensdruik 
E. Niet door geneesmiddel of drug 

“ANGSTIGE BEZORGDHEID” 

 Angstige bezorgdheid (anxious apprehension) 
o = een toestand gekarakteriseerd door 

 Negatief affect 
 Gevoel van oncontroleerbaarheid 
 Naar ”bedreiging” georiënteerde aandacht 

Maakt u zich vaak zorgen, ook over kleine dingen? 
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PREVALENTIE,  EPIDEMIOLOGIE EN BELOOP 

 Prevalentie 
o 12-maandsprevalentie: 1% 
o Lifetime-prevalentie (NL) (NEMESIS): 2,3% 

 Epidemiologie 
o Vrouwen 2 keer meer dan mannen 
o Beginleeftijd: mediaan 30 jaar 
o Kinderen: soms reeds overmatige bezorgdheid  

 Ontstaan 
o Ontstaat soms na een psychotraumatische gebeurtenis (vast in lift, ongeluk zien), na 

informatieoverdracht (reportage over vliegtuigongeluk), … 
o Veel patiënten kunnen zich oorzaak echter niet herinneren 

2.6 SEPARATIEANGSTSTOORNIS 

Deze stoornis moeten we niet kennen. Het is een stoornis die voornamelijk voorkomt bij kinderen. Ze zijn zo erg 
gehecht aan hun opvoedingsfiguur, waardoor ze hier geen afstand van kunnen nemen. Wanneer dit figuur even 
weg gaat, zijn deze kinderen onhoudbaar. Bij kinderen is het de meest voorkomende angststoornis.  

2.7 SELECTIEF MUTISME 

Deze stoornis moeten we niet kennen. Het selectief mutisme is het consistent niet spreken in een bepaalde 
context. Wanneer de leerkracht bv. tegen een kind gezegd heeft dat hij/zij dom is, waardoor het kind angstig en 
getraumatiseerd is. Hierdoor zal het kind niet meer spreken op school. Niet omdat het niet wilt, maar het gebeurt 
gewoon. Het kind is als het ware verlamd in zijn spreken. In andere contexten kan het normaal functioneren.  

3. DIAGNOSTIEK 

 Psychiatrische anamnese (vraaggesprek) en exploratie 

4. DIFFERENTIËLE DIAGNOSE 

A. ANGSTSTOORNISSEN DD. ANDERE PSYCHIATRISCHE STOORNISSEN 

 DD. Somatische aandoening 
 DD. Middelenmisbruik 

o Alcohol en benzodiazepines (verslavende kalmeringsmiddelen, bv. Valium) zullen de 
angstgevoelens verlagen. Ze worden dus door de patiënten erg veel gebruikt.  

 DD. Stemmingsstoornissen (> depressie) 
 DD. Persoonlijkheidsstoornissen 
 CAVE! CO-MORBIDITEIT = wanneer twee ziektebeelden naast elkaar bestaan  
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B. ANGSTSTOORNISSEN DD PSYCHOACTIEVE STOFFEN 

 Middelenmisbruik en middelenafhankelijkheid 
o Alcohol, amfetamines, cafeïne, cannabis, cocaïne, hallucinogen, inhalantia, fencyclidine 

 Toxicologisch 
o CO2, CO, gasolie, zware metalen, insecticiden, verven 

 Onttrekking van een middel 
o Benzodiazepinen, clonidine, antidepressiva, alcohol, cocaïne, nicotine, opioïden 

5. EPIDEMIOLOGIE VAN ANGSTSTOORNISSEN 

NEMESIS STUDIE 

 Angststoornissen zijn chronische aandoeningen  
 Slechts 25% geneest spontaan  
 Beloop: verbeteren en verslechteren, vaak in relatie met stressfactoren  
 Goede prognose mits adequate behandeling  

In de tabel zien we dat 1 op 5 ooit een angststoornis heeft in het leven, waarvan het overgrote deel te maken krijgt 
met de specifieke fobie. De sociale angststoornis is de tweede meest voorkomende angststoornis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Totaal PD Agorafobie Specifieke 

fobie 
Sociale 
fobie 

GAD 

% % % % % % 

Een maand 9.7 1.5 --- 5.5 3.7 0.8 

Zes maanden 12.4 2.2 --- 7.1 4.8 1.2 

Lifetime 19.3 2-3 1.7 10.1 7.8 2.3 
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6. ETIOPATHOGENESE VAN ANGSTSTOORNISSEN 

6.1 NEUROBIOLOGISCHE FACTOREN  

 Erfelijkheid: familie en genetisch onderzoek 
o Familie-onderzoek: genetica verantwoordelijk voor 40% 
o Rol van gedragsinhibitie bij nieuwe gebeurtenissen: erfelijk patroon! 

 “Harm Avoidance”, reeds in de kindertijd = het leren om schade te vermijden 
 Neurobiologische aspecten 

o Dysfunctie van “angst-circuit” 
 We kennen het angst-circuit in de hersenen bijzonder goed, omdat we experimenten 

kunnen doen op dieren. We hebben paradigmata waarin we een muis angstig maken. 
Hoe we daarentegen een muis depressief of psychotisch maken, weten we niet. Er is 
historisch dus heel veel ontdekt over hoe angst neurologisch in elkaar zit.  

o Locus coeruleus (noradrenerge kern) 
 Deze kern zal banen hebben naar overal in de hersenen, maar vooral naar de frontale 

cortex. Dit circuit wordt in het volgende puntje besproken.  
o Neurotransmitters: serotonine, noradrenaline, GABA 

ILLUSTRATIE: BEDREIGING EN HERSENCIRCUITS  

 
 

 
 

 
 
Informatie zijn prikkels die doorgestuurd worden naar de hersenen. Alle informatie moet door een smalle 
baan/poort passeren, nl. de thalamus. Deze zal de gebundelde informatie doorgeven aan de amygdala. Dit is een 
kleine kern die onderdeel uitmaakt van het limbisch systeem. Het limbisch systeem roept angst en agressie op, 
zonder dat we dit beseffen. We voelen ons eerst angstig en pas nadien beseffen we waarom. Dit komt omdat de 
informatie eerst doorgestuurd wordt naar de amygdala en dan pas naar de frontale cortex. De amygdala zal een 
respons uitlokken, waardoor we zullen weglopen, zullen verstijven of agressief zullen worden. Dan pas komt de 
frontale cortex ertussen, waardoor een doordacht antwoord geboden wordt.  
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VOORBEELD: PANIEKSTOORNIS  

NEURO ANATOMISCH MODEL  

 
 
De amygdala zal informatie doorsturen naar de 
hypothalamus die heel diep in het brein gelegen is. Het 
is het kruispunt tussen het hormonale stelsel en het 
zenuwstelsel.  
 
 
 
 
 
 

 

UNTHINKING RESPONS  

 
 
 
 
 
De prikkel wordt doorgegeven van de thalamus naar de amygdala zonder enig bewustzijn. Het is een heel snel 
proces. Daarnaast zal de prikkel ook naar de hypothalamus lopen, waardoor zowel het zenuwstelsel als het 
hormoonstelsel een respons krijgt. Deze geleiding heeft twee doelen: (1) het hele lichaam zeer snel “in alarm” 
brengen en (2) het lichaam voorbereiden op een “periode van bedreiging”.  

 

 
 
 
 
 
 

 
Doel:  

1. Het ganse lichaam zeer snel “in alarm” brengen  
2. Het lichaam voorbereiden op “periode van dreiging” 

Amydala 

Hypothalamus 

Hersenstam 
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1. HET GANSE LICHAAM ZEER SNEL “IN ALARM” BRENGEN (ZENUWSTELSEL) 

 
 
 
Het autonoom zenuwstelsel bestaat uit twee 
delen: (1) het parasympatisch zenuwstelsel en (2) 
het orthosympatisch zenuwstelsel. De 
orthosympaticus zal ons lichaam in fight-or-flight 
modus brengen. Dit is dus het systeem dat we 
nodig zullen hebben en dat gestimuleerd wordt 
bij een angstreactie.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Een tweede zenuwbaan loopt naar het bijniermerg. 
Dit is een orgaan dat zich in de nieren bevindt. Het 
bijniermerg zal adrenaline produceren en afstoten. 
Onder stress zal er een prikkel binnenkomen via de 
zenuwbanen, waardoor de adrenaline in het bloed 
terecht zal komen. Het lichaam is hierdoor 
onmiddellijk klaar om te vechten of te vluchten.  
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2. HET LICHAAM VOORBEREIDEN OP “PERIODE VAN BEDREIGING”(HORMOONSTELSEL) 

 
 
 
 
De hypofyse is een zeer klein kliertje dat 
verantwoordelijk is voor het gehele 
hormoonstelsel. Het scheidt het hormoon 
ATCH af.  
 
 
 
 

 
 
 
Cortisol is een hormoon met tal van 
functies in ons lichaam. Het zorgt er 
bijvoorbeeld voor dat er meer suiker naar 
onze organen gaat. Het zorgt er dus voor 
dat je wakker of bewust blijft bij een 
bedreiging. Cortisol zal meer vocht in het 
lichaam houden, waardoor er meer bloed 
zal stromen, waardoor er een grotere 
mogelijkheid is om de energie en de 
bloeddruk te verhogen.  
 
 
 
 
Gevolg: voorbereiding op langere termijn 

 Metabolisme: verbranding  
 Meer vocht in het lichaam houden 
 Bloeddruk verhogen 

! Dit gebeurt allemaal zonder de tussenkomst van de cortex.  
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PATHOLOGIE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 PSYCHOLOGISCHE FACTOREN 

 Psychologische factoren 
o Vermijdingsgedrag 
o Angststoornis na significante stressfactor 
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7. BEHANDELING  

1. Psycho-educatie 
2. Farmacologische behandeling 
3. Psychotherapeutische behandeling 

1. PSYCHO EDUCATIE  

 “Behandelbare aandoening” 
 Correctie van irrationele ideeën 
 Rol van alcohol en psychoactieve stoffen 
 Behandelingsmogelijkheden 

2. FARMACOLOGISCHE BEHANDELING 

 1e keuze = antidepressiva (> SSRIs) 
o Doseringen: vergelijkbaar met behandeling van depressie 
o CAVE! Dosistitratie bij paniekstoornissen! 
o Bij non-response: eventueel Tricyclisch antidepressivum: vb. clomipramine 

 Benzodiazepines 
o Eerder uitzonderlijk, voor korte tijd en mits duidelijke instructies 
o Werking: interactie met GABA receptor – meer inhibitie neuronaal 
o Farmacologie is belangrijk 
o BDZ-ontwenningsverschijnselen  

3. PSYCHOTHERAPEUTISCHE BEHANDELING 

 Gedragstherapie 
o > Exposure in vivo 

 Het denken alleen geeft angst. Daarom is het belangrijk dat we in therapiesessies in 
stappen werken. Bijvoorbeeld: wanneer een patiënt een spinnenfobie heeft, beginnen 
we met het denken aan spinnen. Nadien zullen we naar een foto kijken om nadien een 
plastieken spin in de kamer te brengen. De volgende stap is dan het zien van een levende 
spin en na verloop van sessies, zal er zonder problemen een spin over de arm van de 
patiënt kunnen lopen (als het goed loopt). Blootstelling werkt dus heel goed.  

o Responspreventie: verminderen van rituelen 
 Cognitieve gedragstherapie 

o Aanpak gericht op de denkpatronen 
 Vaststellen van catastrofale interpretaties …  
 Oorzaken van denkfouten opzoeken, … 
 Formuleren van meer realistische interpretaties… 

o Sociale vaardigheidstraining 
o Relaxatie technieken 
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8. BELOOP 

 Chronisch beloop! 
 80% heeft baat bij een evidence based behandeling 
 Medicatie: 1 jaar na klachtenvrij continueren 
 CBT: meestal 10-20 sessies / eventueel opfrismomenten 

9. FORENSISCHE ASPECTEN 

   
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 

 
De unthinking respons is een respons waarbij niet 
nagedacht wordt. Deze respons wordt gecorrigeerd door 
het brein. De cortex is pas volledig rijp op de leeftijd van 
18 jaar. Dit is de reden waarom jongeren niet als 
volwassenen worden beoordeeld in het strafrecht.  
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Er kunnen bepaalde momenten of situaties zijn waarop 
je lichaam het overneemt en je geen vrije wil meer hebt 
omdat er een emotionele overspoeling is. Dit noemen 
we een amygdala highjack. De amygdala neemt het over 
van het brein, waardoor je niet meer kan nadenken.  
 
 
 

Bijvoorbeeld: een persoon met een angststoornis zit in 
een vliegtuig dat ineens enorm hard begint te dalen. De 
persoon kan niet meer denken. Van de piloten wordt 
natuurlijk verwacht dat ze weten wat ze moeten doen 
en dat ze op een correcte manier reageren. Ze moeten 
blijven nadenken om juiste beslissingen te nemen.  

De thinking proces moet sterk zijn genoeg zijn om de 
amygdala te beheersen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 
 

 
Het kan zijn dat bepaalde misdrijven gepleegd 
worden vanuit een unthinking respons waarbij 
de persoon in kwestie hier dus niet vrijwillig over 
beslist heeft. Dit wordt niet gezien als een 
misdrijf aangezien de persoon gedwongen werd 
door een situatie die hij/zij niet kon weerstaan.  

De vraag is: hoe lang zijn we in een toestand van 
unthinking respons? Als volwassenen moeten we 
99% van de tijd wel in staat zijn om deze drift te 
kunnen onderdrukken.  

 

 Strafwetboek Art 71 
o “Onweerstaanbare dwang” 

 Dat bepaalt dat “er geen misdrijf is, wanneer de beschuldigde of de beklaagde (...) 
gedwongen werd door een macht die hij niet heeft kunnen weerstaan”. 

o Kan enkel gebruikt worden als het ‘in the moment’ gebeurd is. Wanneer de persoon in kwestie 
bv. dronken was, telt dit artikel niet. Ook wanneer de persoon bv. een mes gaat halen kan dit 
artikel niet gebruikt worden. In dit geval had hij/zij nog de mogelijkheid om corticale controle te 
krijgen over de unthinking respons.  
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MODULE 5: TRAUMA- EN 
STRESSGERELATEERDE STOORNISSEN 

INTRODUCTIE  

TRAUMA- EN STRESSORGERELATEERDE STOORNISSEN 

 Classificatie-criterium  
o Blootstelling aan psycho-traumatische of stressvolle gebeurtenissen 

 Indeling 
1. Reactieve hechtingsstoornis 
2. Ontremd-sociaalcontact stoornis (Disinhibited social contact disorder) 
3. Post-traumatische-stressstoornis (PTSS) (Posttraumatic Stress disorder) (PTSD) 
4. Acute stressstoornis 
5. Aanpassingsstoornissen 
o (Andere gespecificeerde trauma –of stressorgerelateerde stoornis) 
o (Ongespecificeerde trauma –of stressorgerelateerde stoornis) 

1. KLINISCHE BEELDEN  

A. REACTIEVE HECHTINGSSTOORNIS 

DSM DIAGNOSTISCHE CRITERIA 

 = kinderpsychiatrische stoornis  
 Duidelijk aanwezig voor het 5de levensjaar en ontwikkelingsniveau van minstens 9 M 
 Hoofdkenmerk:  

o Afwezige of ernstig onderontwikkelde hechting tussen het kind en de veronderstelde 
verzorgende volwassenen 

 Oorzaak: 
o Patroon van extreme ontoereikende verzorging (minstens 1) 

 Sociale verwaarlozing of deprivatie (emotionele basisbehoeften door volwassenen of 
verzorgers veronachtzaamd) 

 Herhaalde wisselen van primaire verzorgers (geen stabiele hechting) 
 Opgroeien in ongebruikelijke omgevingen met beperkte hechting (zoals instellingen)  
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B. ONTREMD-SOCIAALCONTACTSTOORNIS 

DSM DIAGNOSTISCHE CRITERIA 

 = kinderpsychiatrische stoornis  
 Ontwikkelingsniveau van minstens 9 M 
 Hoofdkenmerk: 

o Actief benaderen en omgaan met onbekende volwassenen 
 Oorzaak: 

o Patroon van extreme ontoereikende verzorging (minstens 1) 
 Sociale verwaarlozing of deprivatie (emotionele basisbehoeften door volwassenen of 

verzorgers veronachtzaamd) 
 Herhaalde wisselen van primaire verzorgers (geen stabiele hechting) 
 Opgroeien in ongebruikelijke omgevingen met beperkte hechting (zoals instellingen)  

PREVALENTIE EN BELOOP 

 Prevalentie: 
o Onbekend, zeldzaam (in 20% bij ernstige verwaarlozing, tehuizen) 

 Ontwikkeling en beloop: 
o Verwaarlozing quasi altijd voor 2 jaar 
o Manifestatie voorschools: opdringerig, aandacht-vragend gedrag 
o Manifestatie adolescentie: meer oppervlakkige relaties en conflicten 

C.  POST TRAUMATISCHE STRESS STOORNIS (PTSD) 

DSM DIAGNOSTISCHE CRITERIA 

A-CRITERIUM 

A. Blootstelling aan een feitelijke of dreigende dood, ernstige verwonding of seksueel geweld op een (of 
meer) van de volgende manieren: 

1. Zelf ondergaan van de psycho-traumatische gebeurtenis(sen) 
2. Persoonlijk getuige zijn geweest van de gebeurtenis(sen) terwijl deze anderen overkwam(en) 
3. Vernemen dat de psycho-traumatische gebeurtenis(sen) een naast familielid of goede vriend(in) 

is (zijn) overkomen. Opm. Bij een feitelijke of dreigende dood van een familielid of vriend(in), 
moet(en) de gebeurtenissen gewelddadig van karakter zijn of een ongeval betreffen 

4. Ondergaan van herhaaldelijke of extreme blootstelling aan de afschuwwekkende details van de 
psycho-traumatische gebeurtenis(sen)  
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B-CRITERIUM 

B. De aanwezigheid van één (of meer) van de volgende intrusieve symptomen die samenhangen met de 
psycho-traumatische gebeurtenis(sen): 

1. Recidiverende. onvrijwillige en intrusieve pijnlijke herinneringen aan de psycho-traumatische 
gebeurtenis(sen) 

2. Recidiverende onaangename dromen waarin de inhoud en/of het affect van de droom 
samenhangt met de psycho-traumatische gebeurtenis(sen) 

3. Dissociatieve reacties (zoals flashbacks) waarbij de betrokkene het gevoel heeft of handelt alsof 
de psycho-traumatische gebeurtenis(sen) opnieuw plaatsvindt (plaatsvinden) 

4. Intense of langdurige psychische lijdensdruk bij blootstelling aan interne of externe prikkels die 
een aspect van de psycho-traumatische gebeurtenis(sen) symboliseren of erop lijken 

5. Duidelijke fysiologische reacties op interne of externe prikkels die een aspect van de psycho-
traumatische gebeurtenis(sen) symboliseren of erop lijken 

C-CRITERIUM 

C. Persisterende vermijding van prikkels die geassocieerd worden met de psycho-traumatische 
gebeurtenissen zoals blijkt uit één of beide van de volgende kenmerken: 

1. Vermijding of pogingen tot vermijding van pijnlijke herinneringen, gedachten of gevoelens over, 
of sterk samenhangend met, de psycho-traumatische gebeurtenis(sen) 

2. Vermijding of pogingen tot vermijding van externe aspecten die aan de psycho-traumatische 
gebeurtenis(sen) herinneren (mensen, plaatsen, gesprekken. activiteiten, voorwerpen, situaties), 
die pijnlijke herinneringen, gedachten of gevoelens oproepen over, of sterk samenhangend met 
de psycho-traumatische gebeurtenis(sen) 

Sommige mensen lopen hersenschade op door een trauma. Bv. een jonge vrouw die verkracht is kan zich niets 
meer herinneren van de gebeurtenis, maar er spelen heel veel emoties op. De dingen die we meemaken komen in 
ons geheugen terecht en we hebben verschillende types geheugen: talig geheugen, feitengeheugen, emotioneel 
geheugen, … Deze geheugens zijn allemaal met elkaar verbonden. Je kan bijvoorbeeld over een bepaald feit praten 
waar ook een sterke emotie aan verbonden is. Het probleem bij heftige trauma’s is dat deze types geheugen van 
elkaar gescheiden of gedifferentieerd worden. Het kan dus bijvoorbeeld zijn dat een persoon zich niets herinnert 
van de feiten, maar hier wel heel emotioneel over is.  
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D-CRITERIUM 

D. Negatieve veranderingen in cognities en stemming, gerelateerd aan de psycho-traumatische 
gebeurtenis(sen), zoals blijkt uit twee (of meer) van de volgende kenmerken: 

1. Onvermogen om zich een belangrijk aspect van de psycho-traumatische gebeurtenis(sen) te 
herinneren (gewoonlijk door dissociatieve amnesie) 

2. Persisterende en overdreven negatieve overtuigingen of verwachtingen over zichzelf, anderen of 
de wereld (bijvoorbeeld: 'Ik ben slecht', 'Je kunt niemand vertrouwen’, ‘De wereld is door en door 
gevaarlijk', 'Mijn hele zenuwstelsel is voor altijd verwoest’) 

3. Persisterende, vertekende cognities over de oorzaak en/of gevolgen van het trauma waardoor 
betrokkene anderen of zichzelf de schuld geeft 

4. Persisterende, negatieve gemoedstoestand 
5. Duidelijke verminderde belangstelling voor, of deelname aan belangrijke activiteiten 
6. Gevoelens van onthechting of vervreemding aan anderen 
7. Persisterend onvermogen om positieve emoties te ervaren (geluk, voldoening of liefde) 

E-CRITERIUM 

E. Duidelijke veranderingen in arousal en reactiviteit die samenhangen met de psycho-traumatische 
gebeurtenis(sen) wat blijkt uit twee (of meer) van de volgende kenmerken: 

1. Prikkelbaar gedrag en woede-uitbarstingen (met weinig of geen aanleiding) 
2. Gewoonlijk tot uiting komend in verbale of fysieke agressie jegens mensen of voorwerpen 

(waaronder extreme driftbuien) 
3. Roekeloos 
4. Hypervigilantie 
5. Overdreven schrikreacties 
6. Concentratieproblemen 
7. Verstoring van de slaap (zoals moeite met in- of doorslapen of onrustige slaap) 

SPECIFICATIE 

 Met dissociatieve symptomen  
o DepersonaIisatie:  

= Persisterende of recidiverende ervaringen van gevoelens van vervreemding van de eigen 
psychische processen of het eigen lichaam, alsof de betrokkene zichzelf van buitenaf waarneemt 
(zoals het gevoel in een droom te zitten; het gevoel alsof het zelf of het lichaam onwerkelijk is, of 
alsof de tijd langzaam gaat). 

o Derealisatie:  
= Persisterende of recidiverende ervaringen alsof de omgeving niet echt is (bijvoorbeeld de 
wereld rondom de betrokkene wordt ervaren als onecht, als in een droom, veraf of vervormd). 

LEEFTIJD 

 Criteria zijn van toepassing op volwassenen, adolescenten en kinderen ouder dan 6 jaar 
 Voor kinderen jonger dan 6 jaar: aparte criteria (kinderpsychiatrie) 
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D. ACUTE STRESSSTOORNIS  

DSM CRITERIA 

A. Blootstelling 
B. Negen of meer symptomen uit vijf categorieën: 

1. Intrusieve symptomen (4) 
2. Negatieve stemming (1) 
3. Dissociatieve symptomen (2) 
4. Vermijdingssymptomen (2) 
5. Arousalsymptomen (5) 

C. Duur: 3 dagen tot 1 maand 
D. Klinisch significante lijdensdruk of beperkingen sociaal, professioneel, andere belangrijke terreinen 
E. Niet gevolg van fysiologische effecten van een middel of somatische aandoening 

PREVALENTIE EN BELOOP 

 Prevalentie 
o Hoogst bij interpersoonlijke geweldpleging (20 – 50%) 

 Hoe meer het trauma naar de persoon zelf gericht is, hoe groter de impact van het 
trauma. Hoe meer het trauma gericht is naar de groep, hoe kleiner de impact. Veel 
mensen stellen zich de vraag “Waarom hebben ze mij gekozen?”.  

o Auto-ongelukken: 13 – 20% 
o Bedrijfsongevallen: 6 – 12% 

 Ontwikkeling en beloop 
o Vanaf 3 d na een trauma 
o Kan na 1 M overgaan in PTSS, kan ook verminderen 

EPIDEMIOLOGIE 

 Gender 
o Vrouwen > mannen 

 Ten dele door grotere kans op trauma bij vrouwen 
 Maar ook door neurobiologische verschillen in stressreacties 
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E. AANPASSINGSSTOORNISSEN (ADJUSTMENT DISORDERS) 

DSM-CLASSIFICATIE 

A. Ontwikkeling van emotionele of gedragsmatige symptomen als reactie op (een) aanwijsbare 
stressor(en) binnen de drie maanden 

B. Klinisch significant, blijkend uit één of beide: 
1. Duidelijke lijdensdruk niet in verhouding met ernst of intensiteit van de stressor (rekening 

houdend met externe context en culturele invloeden) 
2. Significante beperkingen in sociale of beroepsmatige functioneren of functioneren op andere 

belangrijke terreinen 
C. Voldoet niet aan andere criteria van psychische stoornis en is niet slechts een excacerbatie van reeds 

bestaande stoornis 
D. Geen uiting van normale rouw 
E. Zodra stressor of gevolgen verdwenen persisteren de symptomen niet langer dan nog eens zes maanden 

DSM-CLASSIFICATIE: SPECIFICATIES 

 Specificaties 
o Met sombere stemming 
o Met angst 
o Met gemengde angstige en sombere stemming 
o Met stoornis in het gedrag 
o Met een gemengde stoornis van emoties en gedrag 
o Ongespecificeerd 

PREVALENTIE EN BELOOP 

 Prevalentie 
o In ambulante GG: 5 – 20% 
o In ziekenhuis GG: 50% 

 Ontwikkeling en beloop 
o Binnen drie maand na begin van een stressor 
o Niet langer dan zes maanden nadat stressor verdwenen is 
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2. POSTTRAUMATISCHE STRESSSTOORNIS (PTSD)  

1. DIAGNOSTIEK (PTSD) 

 Diagnostisch interview 
 Vragenlijsten 
 Groot belang in forensische context 

o Burgerlijke zaken (schadebepaling) 
o Strafrechterlijke zaken 

CO-MORBIDITEIT 

 Comorbiditeit 
o 80% hogere kans (> depressie, angst, middelen) 
o Veterian Administration is een organisatie die zich bezig houdt met de zorg voor veteranen die 

gevochten hebben in de oorlog. Ze hebben een gigantisch budget om onderzoek te doen. Men 
heeft op die manier ontdekt dat heel veel van deze mensen cannabis gebruiken of suïcidaal 
gedraag stellen.  

2. ETIOPATHOGENESE (PTSD) 

TRAUMATISCHE GEBEURTENISSEN  

RELATIE TRAUMATISCHE GEBEURTENIS EN PTSD 

 
 
 

Op deze grafiek zien we de kans op het 
ontwikkelen van PTSD en de aard van het 
trauma. In de eerste balk zien we dat ongeveer 
50% kans heeft om PTSD te ontwikkelen.  
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PREVALENTIE VAN TRAUMATISCHE GEBEURTENISSEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
The lifetime incidence of experiencing a traumatic event severe enough to cause PTSD is more than 50%,  

according to the National Comorbidity Survey (NCS)*. 

Approximately 20% of individuals exposed to a traumatic event will go on to develop PTSD. 

PTSD may develop following exposure to a traumatic event. According to the National Comorbidity Survey (NCS), 
over 50% of women  and 60% of men will be exposed to some sort of traumatic event during their lives.1* Other 

studies have shown that about 20% of individuals exposed to a traumatic event will go on to develop PTSD.2,3 

PREVALENTIE VAN “PROBABLE PTSD” POST-SEPTEMBER 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Web-based epidemiologic survey of a nationally representative cross-sectional sample using the PTSD checklist and 

the Brief Symptom Inventory, administered 1 to 2 months following the attacks; defined as “probable” because 
diagnoses were made using screening instruments, not comprehensive clinical evaluations. 

 
One to 2 months following the events of September 11th, the point prevalence of probable PTSD*  

among persons who were in the NYC metropolitan area that day was found to be 11.2%,  
compared with a national prevalence of 4.3%.6 
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NEUROBIOLOGISCH MODEL 

Zie: neurobiologisch model van angst, het snelle systeem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het neurobiologisch model is een langwerkend systeem. Na het trauma is de concentratie cortisol in het lichaam 
zeer hoog. Nadien moet deze opnieuw zakken. Wanneer dit niet gebeurt, krijgen we continu een arousal dat het 
trauma zich telkens opnieuw kan voordoen. Het alarm dat terecht afgegaan is tijdens het trauma, blijft nadien nog 
onterecht afgaan.  
 
 

POST-TRAUMATISCHE STRESS STOORNIS (PTSD) 

 Chronisch  
 Blijvend alarm  

 Trauma doorgemaakt  
 Herbeleven trauma  
 Vermijden  
 Blijvende hyperalertheid  
 Schade aan hersenen (vb. 

hippocampus)  
 Cardiale gevolgen  
 Maag-darmproblemen (vb. 

maagzweren)  
 Meer absenteïsme  
 Hoge kostprijs  

 Schade aan de hersenen (bv. hippocampus) 
 Cardiale gevolgen  
 Maag-darm problemen (bv. maagzweren) 
 Meer absenteïsme  
 Hoge kostprijs 
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3. EPIDEMIOLOGIE (PTSD) 

LIFETIME PREVALENTIE  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

As demonstrated by this chart, psychiatric disorders are prevalent.1-3 These data are from the National Comorbidity 
Survey (NCS) and the DSM-IV-TR™. The NCS is a collaborative epidemiologic investigation based on household 

survey data of over 8000 respondents from 1990 to 1992. 

In de VS is de liftime prevalentie 7,8%. Bij ons is ligt deze prevalentie iets lager. Dit betekent dat de kans dat je PTSD 
ontwikkelt tijdens het leven vrij groot is. Er is een periode in het leven, na het trauma, waarin je niet normaal zult 
kunnen functioneren.  

PREVALENTIE  

 Prevalentie  
o VS: life-time prevalentie: 8.7% en 12M prevalentie: 3,5% 
o Beroepsrisico 
o Gender 

 Vrouwen > mannen (door grotere kans op blootstelling) 
 Bij identiek trauma: niet significant verschil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*From Part 2 of the NCS. A total of 5877 respondents participated in the survey, which was conducted among 

individuals aged 15 to 54 years, from September 1990 to February 1992. 
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BELOOP 

 Ontwikkeling en beloop 
o Aanvang  

 Na 1e levensjaar 
 Meestal binnen 3 m na trauma (soms: met uitgestelde expressie) 
 Meestal: eerst acute stress stoornis 

o Beloop 
 50% herstelt binnen 3 M 
 Soms levenslang 

 The National Comorbidity Survey vond dat 40% van de patiënten met PTSD 
symptomen vertoonden gedurende 10 jaar 

 Ongeveer 50% van alle PTSD gevallen zijn chronisch 

4. BEHANDELING (PTSD) 

 Medicamenteus 
o SSRI (zie module angststoornissen)  

 Psychotherapie 
o CBT 
o EMDR (“Eye Movement Desensitisation Reprocessing”) 
o Betwistbare rol voor “debriefing” 
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MODULE 6: FORENSISCHE PSYCHIATRIE - 
SUÏCIDAAL GEDRAG 

1. DEFINIËRING  

 Suïcide 
o Het is onduidelijk en moeilijk welke term we moeten gebruiken: zelfmoord, zelfdoding, suïcide? 

Suïcide is de meest wetenschappelijke, neutrale term, maar we gebruiken deze term niet 
wanneer we praten met cliënten of zijn/haar omgeving. Wanneer we bv. met nabestaanden 
spreken, opteren we om de term zelfdoding te gebruiken. Daarentegen gebruiken de personen 
die suïcidaal gedrag vertonen wel de term zelfmoord. Ook in de communicatie naar deze mensen 
(bv. zelfmoordlijn) gebruiken we de term zelfmoord. We willen de term gebruiken die het dichts 
bij de taal en de leefwereld van deze mensen ligt.  

 Suïcidepoging:  
o Moet er altijd duidelijke suïcidale intentie/doodswens aanwezig zijn? 

 Europa (niet)  VS (wel) 
 Het gaat steeds over de vraag of de persoon in kwestie dood wou. Maar dit is een grote 

struikelblok, want moet iemand echt dood willen om te kunnen spreken van een suïcide-
poging? Bv. een meisje dat een tweede op spoed aankomt door een automutilatie: is dit 
een nieuwe automutilatie of is er sprake van een suïcidepoging? Of een jongen die 3 
slaappillen inneemt: suïcidepoging of niet?  

o Definitie WHO wordt toegepast in Europa: opzettelijk, niet-fataal, niet-habitueel gedrag, 
ongeacht suïcidale intentie 

 In Europa moet er geen expliciete doodswens uitgesproken worden door de patiënt 
vooraleer we het als een suïcidepoging aanschouwen. De persoon wil iets veranderen en 
heeft daardoor het gedrag gesteld. Wij volgen deze definitie omdat we de helft van de 
tijd het antwoord krijgen dat ‘ze niet meer konden’ of ‘niet meer wisten wat te doen’. Ze 
zeggen dus niet dat ze dood willen en dit is even belangrijk als de doodswens.  

 Suïcidale ideatie = actieve gedachten over zelfdestructief gedrag waarbij al dan niet dood wordt beoogd 
 Suïcidale intentie = de wens/het verlangen om te sterven 
 Automutilatie:  

o Opgelet: ‘deliberate self-harm’ soms ook gebruikt voor suïcidepogingen 
o Soms moeilijk verschil met suïcidepogingen: belangrijkste verschillen:  

 Habitueel gedrag bij AM (frequent) 
 Nooit suïcidale intentie bij AM 
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TYPES AUTOMUTULATIE  

 3 verschillende types automutilatie (Favazza & Rosenthal, 1993) 
1. Oppervlakkig/milde AM: meest voorkomend 

 3 subtypes:  
 Compulsief 
 Episodisch 
 Repetitief 

2. Stereotypische AM 
3. Majeure/ernstige AM 

1. OPPERVLAKKIG/MILDE AM  

COMPULSIEF  

 Vormen: trichotillomanie, nagelbijten, krabben en trekken aan huid.  
o We spreken over trichotillomanie wanneer het puur om het gedrag gaat. Op zich leidt dit niet 

vaak tot ernstige schade, maar wanneer het een dwangmatige handeling wordt, kan het 
problematisch worden en kan het uittrekken van de haren bv. zorgen voor kale plekken. Een 
lichtere vorm is het nagelbijten. Het gaat hier over personen die ook het vel rond de nagels 
volledig afbijten. Strikt genomen wordt dit gezien als automutulatie. 

 Meestal niet lethaal of bedreigend  
 Soms weinig of geen bewustzijn omtrent gedrag. 
 Soms op specifieke manier (bv. exact aantal haren). 
 Vaak bij OCD (Obsessive-Compulsive Disorder) 
 Niet noodzakelijkerwijs indicatie van pathologie 

EPISODISCH  

 Fysiologische shock gebruikt om te ontsnappen aan pijnlijke emoties  
o Vaak veroorzaakt door psychiatrische stoornis 
o Dit gaat over het typisch krassen of snijden in de armen/polsen en de benen. Episodisch wil 

zeggen dat dat het niet frequent voorkomt, maar in bepaalde fases of op bepaalde momenten. 
Zeer kenmerkend hiervoor is dat de pijn van het snijden ontsnappen van de psychische of 
emotionele pijn als functie heeft.  

 Symptoom van andere psychiatrische stoornis 
 Patiënt beschrijft zichzelf niet als automutilant 
 Geassocieerd met Borderline PS, antisociale PS, PTSS (Post-traumatische Stress Stoornis), eetstoornissen 
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REPETITIEF  

 Patiënt definieert zichzelf als automutilant 
 Regelmatige uitvoering, soms ceremonisch aspect 

o Het snijden komt hier zeer frequent voor. Het ceremonische effect wijst op het feit dat de 
voorbereiding op de automutilatie steeds op dezelfde manier gebeurt. Hierdoor zal de patiënt 
zichzelf definiëren als een automutilant. Het is een aandoening op zich. 

 Doel: kalmerend effect en gevoel van realiteit terugkrijgen (= episodisch)  
 Episodische automutilatie wordt repetitief wanneer het onweerstaanbare preoccupatie wordt 

o Wat zeer typisch is bij repetitieve automutilatie is het feit dat de patiënt probeert te stoppen, 
maar hier niet in slaagt omdat hij/zij steeds opnieuw een onweerstaanbare impuls binnen krijgt. 
Ook hier verkiezen de patiënten fysieke pijn boven psychische of emotionele pijn.  

 Episodische AM is symptoom van andere stoornis; repetitieve AM is aparte stoornis 
 Meest opvallend kenmerk: herhaalde mislukking om te weerstaan aan impuls zonder bewuste suïcidale 

intentie 

2. STEREOTYPISCHE AM  

 Repetitieve, soms ritmische AM  
 Vormen:  

o Meest voorkomend: slaan met hoofd 
o Ook: slaan, haar uittrekken, zichzelf bijten, uittrekken van tanden, uit locatie brengen van 

gewrichten, …  
 Sterke associatie met mentale retardatie 

o Meestal: slaan met het hoofd op hetzelfde ritme  
o OZ Griffen et al. (’85) bij 10.000 mentaal geretardeerden  13.6% stereotypische AM 

 Andere associaties: schizofrenie, autisme en Gilles de la Tourette 
 Geen bewustzijn van gedrag 

3. MAJEURE/ERNSTIGE AM  

 Ernstige beschadiging van significant deel van lichaam 
 Kwetsuren die slechts 1x kunnen worden uitgevoerd: oogverwijdering, villen van gezichtshuid, 

amputatie van ledematen, borsten of geslachtsdelen 
 Meestal tijdens hallucinatoire toestand 
 Oorzaak: mentale retardatie, schizofrenie, bipolaire stoornis, invloed alcohol/drugs 
 Geen bewustzijn, weinig verklaringen 

o Indien verklaring: vaak seksuele thema’s (transseksualisme, hyperseksualiteit, homoseksualiteit) 
en religieuze schuld  
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1. DEFINIËRING (VERVOLG) 

 Suïcidaliteit niet statisch, schommelt, evolueert 
o Het is niet zo dat suïcidaliteit van de ene op de andere dag ontstaat. Er gaat altijd een proces aan 

vooraf. Een patiënt is ook niet statistisch, wat wil zeggen dat we een constante schommeling zien. 
Het kan bijvoorbeeld zijn dat een patiënt na een consultatie goed vertrekt, maar de week nadien 
terugkomt met suïcidale gedachten.  

 Beschrijft ontwikkeling en progressie van suïcidaliteit als proces in individu én interactie met omgeving 
 Proces van eerste suïcidale gedachte naar meer concrete plannen naar (vaak terugkerende) 

suïcidepogingen (met toenemende letaliteit en suïcidale intentie) tot fatale zelfdoding) (zie figuur) 
o Dit proces verschilt van persoon tot persoon. In het voorbeeld op de figuur start de suïcidaliteit, 

maar neemt het nadien weer volledig af. Nadien is er weer toe en daalt het weer en ineens is er 
een grote piek. Vaak komt deze piek er doordat er iets heel ingrijpend gebeurd is in het leven dat 
een grote impact gehad heeft, waardoor we uiteindelijk aan de suïcidale poging komen. Na deze 
poging zien we weer een daling, maar de suïcidaliteit is niet volledig weg. Deze schommeling 
houdt aan tot er een uiteindelijk suïcide plaatsvindt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat zich onder de stippenlijn bevindt is het gedrag dat de omgeving niet kan observeren. Dit kan bv. gaan over het 
plannen van een poging. Wat zich boven de stippenlijn bevindt is het gedrag dat de omgeving wel kan observeren. 
De persoon zal signalen uitzenden, bv. zeggen dat het niet goed gaat of wanneer een persoon veel stiller geworden 
is of zich afzondert van zijn/haar netwerk. In de praktijk ligt deze stippenlijn echter niet in het midden, maar veel 
lager of hoger. Bepaalde personen geven bv. heel veel signalen aan hun omgeving (typisch bij borderline 
persoonlijkheid). Er zijn ook gevallen waar de stippenlijn zeer hoog ligt (geen signalen), maar dit is de minderheid.  

Belangrijk om te onthouden! Het is niet omdat een persoon erover spreekt dat hij/zij geen suïcide kan of za 
plegen. Meer dan 1 op de 10 mensen heeft ooit al eens aan zelfmoord gedacht, maar het is de minderheid die 
effectief een poging onderneemt. 
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ONDERZOEK SUÏCIDAAL PROCES BIJ ADOLESCENTEN  

 Bevestiging suïcidaal proces!  
 Tijdsduur proces: M = 29 maand 

o 2 types: 
 Kort zonder voorgaande pogingen (M = 16maand) 
 Lang met voorgaande pogingen (M = 48 maand) 

 Sommige suïcides gebeuren zonder enig signaal  
 Laatste maand voor suïcide geen duidelijk observeerbaar gedrag  

Er is een psychisch onderzoek uitgevoerd bij jongeren tussen de 15 en de 19 jaar die gestorven zijn aan suïcide. Dit 
onderzoek is gebeurd aan de hand van gesprekken met de ouders en dagboeken, brieven, aantekeningen, … die 
achtergelaten werden. Aan de hand van deze informatie hebben de onderzoekers (de duur van) het proces kunnen 
berekenen. Gemiddeld ging het over een tijdsduur van 29 maanden (2,5 jaar) tussen de eerste suïcidale gedachten 
en de uiteindelijke suïcide. Er werd een belangrijk verschil tussen twee groepen ontdekt: 40% van de jongeren had 
al eerder een suïcidepoging ondernomen en 60% nog niet. Bij de groep die al eerder een poging had ondernomen, 
was de duur significant langer, nl. 48 maanden (4 jaar). Bij de groep die nooit eerder een poging had ondernomen, 
was de duur korter, nl. 16 maanden. Dit is logisch aangezien er bij de groep die wel al een poging ondernomen 
hadden, er signalen uitgestuurd zijn naar de omgeving waardoor er hulp/begeleiding opgestart is. Dit is mogelijks 
gerelateerd met het feit dat de andere groep nooit hulp gevonden heeft.  
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2. EPIDEMIOLOGIE  

A. SUÏCIDAAL GEDRAG ALGEMENE BEVOLKING  

SUÏCIDE  IN VLAANDEREN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2017: 978 suïcides  3 per dag (België: 5 per dag) 
 71% van de suïcides mannen 

o Deze cijfers komen ook voor in andere landen. Enkel in China zien we suïcide meer bij vrouwen 
dan bij mannen, maar ook daar zien we de laatste jaren een kerende trend.  

o Dit komt omdat er een groot verschil is tussen mannen en vrouwen wanneer we kijken naar het 
praten en het zoeken naar hulp. Het is een combinatie en samenspel van verschillende factoren. 
Bij een vrouw zal de omgeving bv. sneller hulp aanbieden dan bij een man, omdat er bij mannen 
vaak gedacht wordt dat ze er niet over willen praten. Dit heeft een dubbel effect: mannen zullen 
sowieso al minder snel om hulp vragen of erover spreken plus de omgeving zal minder snel hulp 
bieden. Daarnaast hebben mannen ook een grotere gevoeligheid voor socio-economische 
factoren, waardoor we een grotere impact op suïcide zien bij mannen tijdens bv. crisissen. 
Mannen grijpen ook sneller naar alcohol en drugs om het gevoel van verdriet of emotionele pijn 
te vermijden. Als laatste zullen mannen ook meer dodelijke methodes gebruiken in hun pogingen 
en dit lijdt tot een hogere kans op overlijden.  

 Meest voorkomende doodsoorzaak bij (jong-)volwassenen t.e.m. 50 jaar 
 Oudere mannen zijn een belangrijkste risicogroep 

o Maar suïcide is proportioneel geen belangrijke doodsoorzaak binnen deze groep, gezien vaker 
overlijden door ziektes 
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Leeftijdsgroep Mannen Vrouwen 

0 jaar 
Aandoeningen met oorsprong in de perinatale 

periode (60/50%) 
Aandoeningen met oorsprong in de 

perinatale periode (70/57%) 

1 – 14 jaar Vervoersongevallen (6/14%) Vervoersongevallen (7/14%) 

15 – 19 jaar Suïcide/vervoersongevallen (15/30%) Suïcide (8/25%) 

20 – 24 jaar Suïcide (42/36%) Vervoersongevallen (5/19%) 

25 – 29 jaar Suïcide (48/46%) Suïcide (10/20%)  

30 – 34 jaar Suïcide (47/30%) Suïcide 13/19%) 

35 – 39 jaar Suïcide (59/30%) Suïcide (19/19%) 

40 – 44 jaar Suïcide (58/21%) Suïcide (23/15%) 

45 – 49 jaar Suïcide (95/20%) Borstkanker (51/16%) 

50 – 54 jaar Longkanker (91/11%) Longkanker (65/13%) 

55 – 59 jaar Longkanker (171/12%)  Longkanker (115/14%) 

60 – 64 jaar Longkanker (289/16%) Longkanker (171/15%) 

65 – 69 jaar Longkanker (420/17%)  Longkanker (140/10%) 

70 – 74 jaar Longkanker (399/14%) Longkanker (156/9%) 

75 – 79 jaar Longkanker (476/11%) Cerebrovasculaire aandoeningen (216/7%) 

80 – 84 jaar Ischemische hartziekten (489/9%) Cerebrovasculaire aandoeningen (535/10%) 

85+ jaar 
Hartdecompensatie, complicaties en …1 

(1.096/12%) 
Hartdecompensatie, complicaties en …1 

(2.248/14%) 
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SITUERING BELGIË WERELDWIJD  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In West-Europa is België de koploper. Hier is nog maar weinig onderzoek naar gedaan, maar er zijn wel al studies 
gebeurd waar België vergeleken wordt met Nederland. Het is niet zo dat er in Vlaanderen meer depressiviteit is dan 
in Nederland. In eerste instantie ligt dit verschil in het stigma over hulp zoeken bij psychische problemen. 
Nederlanders voelen minder schaamte wanneer ze het moeilijk hebben en wanneer ze hiervoor hulp zoeken. Bij 
Vlamingen is dit stigma zeer sterk aanwezig. Ook als we uiteindelijk de stap zetten naar hulp, voelen we nog steeds 
heel veel schaamte of zwakheid. Dit komt omdat er in Vlaanderen het idee heerst dat je pas sterk bent wanneer je 
dingen alleen kan oplossen. Dit stigma moet verdwijnen! Dit is natuurlijk niet de volledige verklaring voor het 
verschil, maar het speelt wel een belangrijke rol.  

Er is ook een onderzoek gedaan naar het verschil tussen Vlaamse en Nederlandse jongeren. Hierin merken we dat 
er grote verschillen zijn in de manier waarop jongeren hun problemen oplossen. In Nederland zullen ze problemen 
sneller zelf aanpakken, terwijl Vlaamse jongeren minder snel zelf actie ondernemen. Daarnaast communiceren ze 
hier ook minder snel over en vooral naar volwassenen toe.  

EVOLUTIE IN DE SUÏCIDECIJFERS VLAANDEREN  

 
Geslacht  2000 2005 2010 2015 2017 Verschil  
Totaal 20,2  18,6 17,2 16,3 14,9  -26% 
Mannen 30,6  28,7 25,8 23,9 22,2 -27% 
Vrouwen  11,2 9,8 9,3 9,1 8,3 -26% 

Evolutie gestandaardiseerde suïcidecijfers (per 100.000 inwoners) 2000 – 2017 
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SUÏCIDEPOGINGEN EN ZELFBESCHADIGEND GEDRAG IN VLAANDEREN  

 
 
 
 
 
 
 

Suïcidepogingen volgens geslacht en leeftijd, regio Gent, 2018 

 Ongeveer 10,000 per jaar  27 per dag 
o Dit wordt geregistreerd aan de hand van de aantallen die binnenkomen op spoed. Het gaat hier 

dus over de patiënten die medische hulp nodig (gehad) hebben. De patiënten die gewoon naar de 
huisdokter gaan, zijn hier niet bijgerekend. Het echte cijfer ligt dus veel hoger.  

 Vrouwen iets hogere cijfers 
 Voornamelijk jongere leeftijdsgroepen en vooral jonge meisjes grootste risico 
 Evolutie: 2000-2018: significante daling 18% 
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DALING CIJFERS DOOR PREVENTIE? VLAAMS ACTIEPLAN SUÏCIDEPREVENTIE  

 VAS I (2006-2010) 
o Gezondheidsdoelstelling: ‘De sterfte door zelfdoding bij mannen en vrouwen moet tegen 2010 

verminderd zijn met 8% ten opzichte van 2000.’ 
o Doelstelling gehaald 

 VAS II (2012-2020) 
o Gezondheidsdoelstelling: ‘De sterfte door zelfdoding bij mannen en vrouwen moet tegen 2020 

verminderd zijn met 20% ten opzichte van 2020.’ 
o Het aantal suïcidepogingen is effectief met 20% gedaald. We vermoeden dat het feit dat er de 

laatste jaren enorm veel geïnvesteerd is in suïcidepreventie een grote rol heeft gespeeld.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vlaams Actieplan 
Suïcidepreventie II 

2012 - 2020

1. Geestelijke 
gezondheidsbevordering

Fit in je Hoofd, ... 
Tool voor ouders

Te Gek?! 
4 voor 12-campagne

2. Laagdrempelige 
telefonische en online 

hulp

www.zelfmoord1813.be

Zelfmoordlijn 1813
Online zelfhulpmodule 

'Think Life' 
App 'BackUp' 

App 'On Track Again'

3. Deskundigheidsbevordering 
en netwerkvorming

Artsen, ziekenhuizen, HV
Jongerenorganisaties 

Politie 

...

4. Programma's gericht 
naar hoogrisicogroepen

Suïcidepogers 
Suïcidale gedachten 

Nabestaanden, LGBT, 
jongeren, ouderen, ... 

5. Multidisciplinaire 
richtlijnen

Richtlijn voor detectie en 
behandeling 

Algemene richtlijnen 
Richtlijn Ketenzorg
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B. SUÏCIDAAL GEDRAG IN GEVANGENISPOPULATIE  

BELGISCHE GEVANGENISSEN  

 Aantal suïcides in penitentiaire inrichtingen ligt veel hoger dan bij algemene bevolking 
 Evolutie: zie tabel 

Jaartal 
Algemene bevolking  

(op 10.000) 
Gevangenis  
(op 100.000) 

Verhouding 

2000 20,59 184,2 X 9  
2001 19,87 245,8 X 12,4 
2002 19,04 232,8 X 12,8 
2003 18,44 107,4 X 5,8 
2004 18,41 86,5 X 4,7 
2005 19,29 117,3 X 6,08 
2006 18,27 114,2 X 6,25 
2007 19,01 129,9 X 6,83 
2008 18,6 162,3 X 8,73 

…    
2013 17,4 110 X 6,32 

INTERNATIONALE GEGEVENS  

 Frankrijk: suïcide ongeveer 4 x hoger bij gevangen dan algemene bevolking 
 Zwitserland: ligt 14 x hoger dan algemene bevolking 
 UK: 4 x hoger bij gevangen dan algemene bevolking 
 Canada: 8 x hoger dan algemene bevolking 
 USA: 1.5 x hoger dan algemene bevolking 
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3. OORZAKEN EN RISICOFACTOREN  

3.1 ALGEMEEN  

 Complex en multifactorieel bepaald probleem  combinatie oorzaken en risicofactoren 
  Suïcidaal gedrag: resultaat van gelijktijdig voorkomende: 

o Permanent aanwezige factoren (trait) 
o Tijdelijke, toestandsgebonden factoren (state) 
o Afwezigheid beschermende factoren 

Persoon A en persoon B hebben beide hun eigen emmer. Persoon A heeft al van vroeg in het leven te 
maken met een aantal kwetsbaarheidsfactoren (trait), terwijl persoon B dit niet heeft. Daarnaast zijn er 
ook nog stressfactoren (state) die we zien als druppels die er steeds bijkomen en die de emmer zullen 
vullen. Persoon B kan door de afwezigheid van de kwetsbaarheidsfactoren veel meer druppels in de 
emmer opvangen. Als laatste zijn er ook nog de beschermende factoren die de druppels uit de emmer 
kunnen halen. Wanneer deze niet meer voldoende zijn, kan slechts één druppel voldoende zijn om de 
emmer te doen overlopen. De emmer van persoon A zal sneller overlopen dan de emmer van persoon B.  

 Neurobiologische factoren:   
o Trait-afhankelijk: invloed van serotonerge neurotransmissiesysteem 

 Hier speelt serotonine een belangrijke rol, aangezien deze neurotransmitter zorgt voor 
de communicatie tussen neuronen. Het speelt op verschillende vlakken een belangrijke 
rol: eten, slapen, emotie, verwerken van pijnprikkels, … Bij suïcide (ook bij agressie, 
depressie, eetstoornissen, …) zien we dat het serotonerge systeem minder goed werkt, 
waardoor een persoon gevoeliger is voor psychische kwetsbaarheid. Desondanks er geen 
suïcidegen is, zien we toch dat dit minder goed werkend systeem familiaal doorgegeven 
kan worden. De defecten bevinden zich vooral in de prefrontale cortex, ons aansturings-
systeem. De prefrontale cortex heeft als functie het limbisch systeem (emotieregeling) in 
bedwang te houden. Wanneer ons serotonerg systeem minder goed werk, zal het 
limbisch systeem minder goed onder controle gehouden worden.  

o State-afhankelijk: invloed neurobiologische systemen betrokken in respons stressvolle 
gebeurtenissen 

 Hyperactiviteit HPA-as 
 In bepaalde toestanden of situaties zien we dat het stresssysteem of de HPA-as 

hyperactief is, waardoor er een constante bedreiging is. De HPA-as produceert 
cortisol. Wanneer er door de hyperactiviteit te lang een te hoge productie van 
cortisol is, zal deze stof toxisch worden voor de hersenen en zal het serotonine 
tegen werken. Hierdoor krijgen we een dubbel effect: mensen hebben al een 
bepaalde psychische kwetsbaarheid door de verminderde werking van het 
serotonerge systeem (zie hierboven) en doordat ze tegelijkertijd constant onder 
stress staan, wordt deze kwetsbaarheid nog groter.  
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 Psychologische factoren: 
o Impulsiviteit (jongeren!) 

 Jongeren zijn sowieso impulsiever dan ouderen, aangezien de prefrontale cortex pas 
volledig ontwikkeld is rond de leeftijd van 23 jaar. Hierdoor worden de emotionele 
impulsen minder goed onder controle gehouden. Suïcidepogingen worden dus vaak 
impulsief ondernomen. Deze jongeren geven aan dat ze meestal niet langer dan een uur 
nagedacht hebben over het ondergaan van een poging.  

o Overreactiviteit op negatieve sociale signalen (afwijzing)  
 Suïcidale patiënten zijn zeer gevoelig voor negatieve signalen, zoals bv. afwijzing. Ze 

letten hier veel meer op en wanneer ze deze signalen opvangen, reageren ze hier veel 
kwetsbaarder op. Ook scannen ze heel vaak hun omgeving.  

o Pijninsensitiviteit  
 Mensen die een suïcidepoging ondernomen hebben, hebben een veel hogere pijn-

sensitiviteit dan mensen die enkel depressieve gedachten hebben. Dit kan bij bepaalde 
patiënten als een beschermende factor optreden, aangezien ze bang zijn om hun 
gedachten uit te voeren omdat ze bang zijn van de pijn.  

o Dichotoom denken, rigide denken 
o Besluitvorming en probleemoplossend vermogen 
o Hopeloosheid  

 Sociale factoren: 
o Familiale kenmerken/Sociaal netwerk 
o Life events  
o Exposure suïcidaal gedrag omgeving 
o Maatschappelijke factoren 

 Psychiatrische factoren (90%): 
o Depressieve stoornis – Bipolaire stoornis 
o Middelenmisbruik  
o Eetstoornissen 
o Schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen 
o Persoonlijkheidsstoornissen  
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3.2 RISICOFACTOREN GEVANGENISSUÏCIDE  

 Persoonlijke gegevens 
 Criminologische gegevens 
 Gegevens m.b.t. opsluiting 

PERSOONLIJKE GEGEVENS  

 Leeftijd:  
o Jonge gedetineerden risicogroep  

 Meerderheid suïcides is < 35jr 
 Geslacht:  

o Prevalentie suïcide vrouwelijke gedetineerden = suïcide mannelijke gedetineerden  
  algemene bevolking waar meerderheid suïcides mannen zijn  

o Dus vrouwelijke gedetineerden hoger risico suïcide dan vrouwen algemene bevolking  
o Mogelijke verklaring: meer mentale problemen en drugsproblemen bij vrouwen in gevangenis + 

specifieke impact van de opsluiting op vrouwen 
 Etniciteit:  

o Etnische minderheden zijn oververtegenwoordigd in gevangenissen, maar niet voor suïcide dus 
geen verhoogd risico voor etnische minderheden 

 Sociaal netwerk:  
o Huwelijksstatus is geen betrouwbare indicator  

 Meerderheid die suïcide pleegt is alleenstaand, gescheiden of weduwe(naar), maar 
meerderheid gevangenispopulatie is dit ook 

o Betere indicatoren: stabiele en ondersteunende relaties binnen en buiten gevangenis  
 Sociale steun = beschermingsfactor 

 Traumatische levensgebeurtenissen: verhogen risico op suïcidaal gedrag:  
o Life events die sociaal netwerk bedreigen, verlating 
o Seksueel misbruik, fysische en emotionele mishandeling  
o Suïcidaal gedrag van betekenisvolle anderen 

 Psychiatrische diagnose:  
o Suïcidaal gedrag komt zelden voor zonder psychiatrische stoornis en het risico stijgt in geval van 

comorbiditeit 
o Prevalentie psychiatrische stoornissen groter binnen gevangenispopulatie 

 Bland et al., 1998: levensduurprevalentie psychiatrische stoornissen gedetineerden 
91.7% vs. 43.7% algemene bevolking 

o Voornamelijk persoonlijkheidsstoornissen en middelenmisbruik; stemmings-en psychotische 
stoornissen minder 

 Voorgeschiedenis:  
o Dooley (1990): 43% van de gevangenissuïcides voorgeschiedenis suïcidaal gedrag 
o 33% verleden van psychiatrisch contact 

 Veel hoger in vergelijking met algemene gevangenispopulatie 
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CRIMINOLOGISCHE GEGEVENS  

 Eerdere veroordelingen en opsluitingen: 
o Meerderheid van de gevangenissuïcides hebben een verleden van veroordelingen 

 Maar geen verschil met algemene gevangenispopulatie, dus geen verhoogd risico bij 
meerdere veroordelingen/opsluitingen 

o Suïcide bij de gevangenispopulatie vaak bepaald door eerdere veroordelingen  
 Penale status: onderscheid ‘pre-trial/remand prisoners’ vs. ‘sentenced prisoners’: 

o Meerderheid van de gevangenissuïcides is ‘pre-trial/remand’ (terwijl dit minderheidsgroep is 
binnen gevangenispopulatie) 

 Backett (’87): 58% gevangenissuïcide ‘remand prisoners’ terwijl zij 14% uitmaken van 
totale populatie 

 Het gaat vooral over het verschil tussen voorhechtenis en effectieve veroordeling. Bij 
personen die in voorhechtenis zitten bestaat er een grotere kans op suïcide. Dit kan te 
maken hebben met de stress die de mogelijke opsluiting met zich meebrengt: alles is 
nieuw, ze moeten zich aanpassen, onzekere toekomst, …  

o Verklaringen voor vergroot suïciderisico ‘remand prisoners’:  
 Stress van de opsluiting 
 Spanning en onzekerheid voorlopige hechtenis 
 Nabijheid in tijd van het misdrijf 
 Ernst van het misdrijf  

 Type misdrijf en straflengte:  
o Nock & Marzuk (’00): groot risico bij gewelddadige misdrijven 
o DuRand et al. (’95): veroordeling voor moord of doodslag is een belangrijke risicofactor voor 

gevangenissuïcide (19 keer meer risico dan veroordeelden voor andere feiten)  
o Link met tijdsduur straf? 

 Lange gevangenisstraf en levenslang verhoogd risico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

GEGEVENS MET BETREKKING TOT OPSLUITING  

 Reeds opgesloten tijd:  
o Meeste suïcides in begin van de opsluiting 
o Uit verschillende onderzoeken blijkt dat periode tussen eerste 24u t.e.m. 1ste jaar risicoperiode is 

 Isolatie:  
o Meeste suïcides wanneer gevangene alleen is  éénpersoonscel = faciliterende factor 
o Preventief isoleren van hoog-risico gevangenen is contraproductief 

 Belangrijk om niet te vergeten dat gebrek aan contact risicofactor is 
 Overbevolking:  

o Leidt op zich niet tot groter aantal suïcides 
 Maar factoren die voortkomen uit overbevolking verhogen risico: gebrek aan kledij, 

voedsel en medische verzorging, gebrek aan arbeid en tijdsbesteding 
o Effect hangt ook af van sociale steun en coping gevangene  
o 1 positief aspect: niet alleen in cel 

 Gevangenisgeïnduceerde stress:  
o Zeker in begin van opsluiting 
o Negatieve emoties zoals angst, woede, wanhoop, schuld, hopeloosheid  
o Verlies aan vrijheid, autonomie mogelijke stressfactoren alsook gepest worden  
o Hangt ook af van coping gevangene 

4. VLAAMS ONDERZOEK: SUÏCIDALITEIT IN DETENTIE (FAVRIL ET AL., 2017) 

OPZET 

 15 Vlaamse gevangenissen 
 N = 1203 mannen  
 M leeftijd 37,7 jaar (18 – 77 jaar) 

Onderzoek over hoe vaak suïcidaliteit voorkomt en wat de risico- en beschermende factoren zijn.  

RESULTATEN  

 Suïcidale ideatie (gedachten): 
o Lifetime: 43,1% 
o Gedurende opsluiting 12mnd incidentie: 23,7% (ongeveer 1/4de) 

 Suïcidaal gedrag: 
o Lifetime: 20,3%  
o Familiaal suïcidaal gedrag: 24,7% 
o Exposure suïcidaal gedrag: 47,8% 
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Het onderzoek heeft in beeld gebracht wat de risico- en beschermende factoren zijn:  

Risicofactoren:  

 Hoog risico in de eerste 12 maanden van de opsluiting  
 Diagnose van psychiatrische stoornis  
 Eerdere suïcidepoging (grootste risico) 
 Bloodstelling aan suïcidale omgeving/familie  

Beschermende factoren:  

 Kwaliteit binnen de gevangenis (bv. veiligheid)  
 Goed contact met familie en vrienden  
 Autonomie: zelf beslissingen mogen nemen  
 Mogelijkheid tot tewerkstelling  
 Eerdere opsluiting: niet meer onbekend, minder stress, … 

 


