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Wie is er NOOIT bang? 





Heb ik een angststoornis? 

 Volgens jullie richtlijn psychische problemen: 

•  Diagnostiek -> buitensporige angst of bezorgdheid 

•  “Voelt u zich angstig?” 

•  “Vindt u uw angsten reëel?” 

•  “Belemmeren deze gevoelens u in uw dagelijks 
   functioneren thuis, op werk of in uw vrije tijd?” 



Prima te vermijden!! 



Hoeveel mensen hebben (last van) een 
angststoornis? 

•  1 op 5 zal ooit een angststoornis ontwikkelen  

•  Verhouding vrouwen-mannen grofweg 2:1   

•  Nummer 3 in top 10 van ziekten die grootste ziektelast               
  veroorzaken  

Maar…niet altijd herkend! 



Worden angststoornissen herkend door 
huisarts? 

Bevolkingsonderzoek 
NEMESIS 

Huisartsregister LINH 

Bron: Nationaal Kompas - RIVM 

> 



Welke angststoornissen zijn er? 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) 



Welke angststoornissen zijn er? 
DSM-IV DSM-V 



Hoe vaak komen ze voor? 

Jaarprevalentie  
2011; NEMESIS; 
bevolkingsonderzoek 
18-65 jarigen 



Hoe zijn de angststoornissen te onderscheiden? 

 OBJECT VAN ANGST 
Angststoornis:        Bang voor: 

•  Specifieke fobie 
•  Sociale angststoornis 
•  Obsessieve compulsieve 
     stoornis 
•  Gegeneraliseerde 

angststoornis     
•  Paniekstoornis 
•  Posttraumatische stress 

stoornis 

Bijv. spinnen, hoogtes, vliegen, 
overgeven, kleine ruimtes  
Negatieve of kritische beoordeling  
van anderen 

Anderen iets toedoen, intrusieve  
beelden of gedachtes 
Bijna alles…excessief piekeren 
Lichamelijke sensaties;  
hartaanval, dood gaan, gek worden 
Trauma en herinneringen aan trauma 



Specifieke fobie 

›  Aanhoudende irrationele angst 
voor bepaald object of situatie 

›  Bij confrontatie - heftige 
angstreactie 

›  Vermijding, als dat niet kan: 
intense angst 

›  Angst is buiten proportie  
›  Persistent - 6 maand of langer 
›  Verstoring dagelijks leven 

(school/werk; sociaal) 



Vermijding 

Angst 

De spin zal me aanvallen 

Hoe wordt een fobie in stand gehouden? 

De spin zal me bijten 

opluchting 



Vermijding 

Angst 

De spin zal me aanvallen 
De spin zal me bijten 

opluchting 

Hoe kunnen we de stoornis verhelpen? 



Behandeling specifieke fobie 

•  In vivo, imaginair, virtual  

•  Gradueel of flooding 

Cognitieve gedragstherapie: Exposure! 

Doel: leren dat verwachte ramp niet plaatsvindt. 

Oude angstassociatie verzwakken,  
nieuwe niet-angst associatie creëeren en versterken  



Sociale angststoornis 

›  Aanhoudende angst 1 of meer sociale situaties 
›  Sociale situatie lokt (vrijwel) altijd angst (of zelfs 

paniekaanval) uit 
›  Bewust van irrationele karakter angst 
›  Vermijding gevreesde situatie(s), of doorstaan met 

internse angst of lijden 
›  Duur (>6 maanden) & beperking dagelijks leven  



Sociale angststoornis 

Praat met degene naast je en vertel hem/haar  
wat je gisteravond hebt gedaan. 

Vertel het zo dat het SUPER interassant en leuk is  
voor de ander om naar te luisteren. 



Sociale angststoornis 

Sociale afwijzing 

Ze vinden me dom 

Ze vinden me saai 
Ze vinden me zwak en onbekwaam 

Ik kom nerveus over 

Ik kom niet goed over 



Sociale angststoornis 
Overschatten zichtbaarheid angstsymptomen 

Onderschatten eigen vaardigheden 

Bias voor sociaal bedreigende informatie 

Negatieve interpretatie ambigue informatie 



Gegeneraliseerde angststoornis 
›  Aanhoudende angst of bezorgheid, minstens 6 

maanden, over verschillende dingen 
›  Bezorgheid is ervaren als moeilijk in de hand te houden  
›  Angst/bezorgheid gaan gepaard met ≥3: 

•  rusteloosheid, opgewonden, geïrriteerd 
•  vermoeidheid 
•  concentratieproblemen 
•  prikkelbaarheid 
•  spierspanning 
•  slaapproblemen 

›  Beperking dagelijks leven  



Paniekstoornis 

›  Recidiverende, onverwachte paniekaanvallen 
›  Na aanval minstens 1 maand: 

•  Ongerustheid volgende aanval 
•  Bezorgdheid consequenties aanval (hartaanval, gek worden) 
•  Gedragsverandering 

Paniekaanval:  
plotselinge, intense angst  

gepaard met lichamelijke sensaties 
piek binnen 10 minuten 



Paniekstoornis 

Internal / external 
trigger 

Threat appraisal 

Physical symptoms Misinterpretation 

Anxiety 

Avoidance and safety behaviour 



Agorafobie 

›  Intense angst in reactie op & vermijding van  ≥2 situaties: 
•  gebruik van openbaar vervoer 
•  op open plekken zijn (parkeerplek, marktplaats, brug) 
•  in afgesloten ruimtes zijn (winkel, theater, bios) 
•  in de rij staan of tussen mensenmassa 
•  alleen buitenhuis zijn 

Angst voor situaties waarin ontsnappen moeilijk kan zijn, 
of waar geen hulp aanwezig is wanneer iemand een paniek- 
aanval zou krijgen. 



 ANGST 
Zit het in een klein hoekje? 

In veel verschillende hoeken! 



Bedankt voor jullie aandacht! 


