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Inleiding 

 

Liasonpsychiatrie (‘extra muros’): in andere diensten, op vraag van die diensten, mensen gaan zien 

→ psychiaters en heel leger psychologen 

 

Vak 

 theoretische colleges 

 klinische lessen: meestal met patiënt 

 semiologie: in kleine groepjes met patiënt  

 

Psychiatrie = 10 verschillende jobs  

 ~ inwendige 

 veel breder dan enkel zware psychiatrie; er is vaak veel stigma 

 kruisdiscipline 

o medische discipline  

o er is pt met levensverhaal (niet met symptomen, …) maar verhaal heeft betekenis 

→ je moet leren beide met elkaar verbinden voor diagnostiek en therapeutisch voorstel maar 

opdat pt ook voelt dat hij verhaal heeft kunnen doen 

 opname in psychiatrisch ziekenhuis: 2 mogelijkheden 

o PAAZ = psychiatrische afdelingen in algemeen ziekenhuis 

o ‘echt’ afzonderlijk psychiatrisch ziekenhuis 

 

Examen 

 volwassen en gerontopsychiatrie: 2 of 3 hoofdvragen mondeling 

 kinderpsychiatrie: schriftelijke vraag 

 

Cursusmateriaal: slides op Toledo 
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Diagnose en classificatie 

 

Gezondheid vs welzijn 

 gezondheid (volgens WHO): “status van complete fysieke, mentale en sociale welbevinden 

en niet enkel afwezigheid van ziekte of kwalen” 

o is te ambitieus: is er wel nog iemand gezond? (vnl sociale aspect is mss moeilijk) 

o welzijn: onbereikbare volmaaktheid van lichaam, geest en ziel ? 

o ander idee: uiteindelijk kan je ziekte wel definiëren maar aanwezigheid gezondheid niet 

 vaak weet je niet dat er iets is voordat er iets mis mee is vb. rugpijn 

 wat is mentale gezondheid dan? 

o afwezigheid van psychiatrische symptomen? 

 dus mentaal gezond = iemand die geen psychiatrisch label op z’n hoofd krijgt 

o definitie door W. Menninger: 

 kunnen liefhebben 

 geen al te rigiede patroon hebben om met problemen om te gaan (want als je altijd op 

dezelfde manier ermee om gaat, ga je vast zitten) 

 realistische verwachting van uw bestemming en uw plaats in wereld 

 juiste bedoelingen en verwachtingen voor het leven 

 capaciteit voor hoop 

 wat is geluk? 

o blijdschap of onzelfzuchtige liefde (agape) 

o zelfcontrole en zelf-efficaciteit 

o spelen en ‘stromen’ (diepe betrokkenheid maar zonder inspanning) 

o komt van spirituele discipline en concentratie of van volwassen humor of van bevrijd zijn 

van narcistische focus 

o bereiken van engagement en betekenis 

o positieve emoties en positieve relaties  

 positieve gezondheid promoten is nog iets anders dan negatieve elementen wegnemen 

o afwezigheid van negativiteit ≠ positiviteit!  

o afwezigheid van pijn, lijden, … ≠ geluk 

o natuurlijke neiging = bij iets depressief te blijven hangen →  gezondheidspromotie: 

positieve dingen vasthouden 

 

Diagnose 

 

Diagnose = kennis (gnosis) van het verschil 

 onderscheid tss normaal en pathologisch 

o vb. diabetes vs normaal 

o categorieel: vanaf hier is het pathologisch, tot daar is normaal 

 onderscheid tss verschillende categorieën (vss ziekten) 

o vb. artritis vs artrose 

o divergente validiteit: karakteristieken die specifiek zijn voor bepaalde aandoening maar 

niet bij andere aanwezig zijn 

 idealiter zegt diagnose iets over ethiopathogenese, behandeling en prognose! 

o niet altijd zo duidelijk → statistisch kunnen er uitspraken gedaan worden maar wat wil dat 

zeggen over individuele pt? 

o diagnose stellen is belangrijk opdat behandeling mogelijk is 

 moeilijk om tot diagnose te komen in psychiatrie want er zijn geen zekerheidstesten: altijd 

tentatief 

o diagnoses in psychiatrie zijn descriptief 

 verlies medische achtergrond niet 

 gebruik diagnose pas als voldaan is aan alle/bepaalde criteria 

o syndroomdiagnose → vss zaken nagaan om diagnose te stellen 

 kernsymptomen 

 facultatieve symptomen (minder specifiek) 
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 hebben van bepaald aantal symptomen en die moeten sinds bepaalde duur aanwezig 

zijn → vrij arbitrair gekozen 

 er moet significante vermindering in functioneren zijn (door symptomen) of distress 

 

Ethiopathogenese: neurologische en psychologische factoren 

 predisponerende factoren vb. genetische belasting, opvoeding, persoonlijkheid, … 

 luxerende (uitlokkende) factoren  

o vb. relatiebreuk, ontslag, … 

o zeer verschillend van persoon tot persoon 

 onderhoudende factoren 

 

Psychologisch standpunt 

 als mens ziek w: ziek met volledige belevingswereld en persoonlijke geschiedenis, ook als er 

biologisch bepaalde factoren achter liggen of als persoon met medische methoden moet 

behandeld w 

o belevingswereld 

 ook somatische aandoeningen (vb. diabetes, …) hebben psychologische factor  

 vb. hoe gaat pt ermee om? 

 vb. seksuele problemen: biologische factoren kunnen disfunctie veroorzaken 

 oorzaken moet je eigenlijk niet te dualistisch zien: zelfs als er organische oorzaak is, 

gaat er ook psychologisch beleving zijn en dit gaat door elkaar lopen  

 + gaat voor iedere persoon anders zijn 

o persoonlijke geschiedenis kleurt ons een stuk 

 genetica 

 epigenetica: door dingen die gebeuren kan expressie van genen veranderd worden 

 vanaf ons eerste levensjaar ontwikkelen wij 

o soort innerlijk referentiekader / cognitieve kaart: ontwikkeling kennis over zichzelf, 

andere personen, aard vd wereld, … 

o biografische ‘roman’ (narrative kader) met persoonlijke, familiale en transgenerationele 

bouwstenen 

 herinnering over bepaald moment = niet ad random maar gebiased door feit dat we 

van kinds af aan ‘roman schrijven’ met wat je verwacht van anderen, wat je denkt dat 

anderen over je denken, wat je wil dat anderen over je denken, … 

 is grid die je hebt → in functie hiervan onthoud je ervaringen, cognities, emoties die 

passen in je script 

 gezonde persoon: roman kan alle kanten op ↔ traumatische gebeurtenissen gehad: 

ervaringen zijn altijd gebiassed 

 vb. pt’en die incest hebben gehad: grotere kans op latere incest 

→ altijd aan denken want is heel belangrijk om te weten hoe mensen betekenis geven aan 

bepaalde zaken 

 cave: ‘stressoren’, ‘tekens’, ‘betekenaars’ 

o vb. ontslag, scheiding, … 

o werd vroeger veel belang aan gehecht maar er werd te veel vanuit gegaan dat beleving 

voor iedereen zelfde was (scoresystemen hoe stresserend iets was)  

 nu is men hier vanaf gestapt want het is niet enkel stressor op zich maar ook 

betekenis die errond zit 

 als je gewoon gaat optellen van stressoren: lege psychiatrie, betekenisloos 

 

Tweeledig kennisgebied van psychiatrie 

 psychiatrie is disharmonisch: gewrongen tss mens- en natuurwetenschappen 

o vaak overlap 

o vb. neurobiologische beschrijvingen: vaak wel correct op groepsniveau maar op 

individueel niveau onvoldoende bruikbaar voor tests 

 natuurwetenschappen 

o onderzoeker zoekt objectieve kennis over aard en gedrag vd mens 
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o verklaringen vinden voor regelmaat van oorzaken 

 menswetenschappen: onderzoeker zoekt als subject begrip (geen verklaring) voor ander 

subject (geen object) wat gevoelens, intenties en gedragingen betreft 

 

Gebruik en misbruik van diagnostiek 

 patiënt is patiënt en niet zijn aandoening! 

o gevaar van diagnostische label: patiënt als object (‘insecten op een speld’) 

o beide denkmodellen (natuurwetenschappelijke en menswetenschappelijke) bezondigen 

zich hieraan! 

 ook psychotherapie vb. ‘narcist’, ‘psychopaat’, … 

 pro diagnostiek 

o weergave van model voor psychische ongezondheid 

 maar: radicale verschil met psychische gezondheid is nonsens 

o verbanden zien tss verschillende psychische stoornissen 

o meer rationele behandelingsmethoden: ontwikkeling algoritmes 

o meer preventieve maatregelen (?) → mss in toekomst 

 contra diagnostiek 

o weergave van model met afgrenzing voor psychisch gezond vs ongezond 

 is in andere medische disciplines ook vaak probleem  

 dingen zijn vaak niet categorieel maar dimensioneel (vb. cholesterolspiegels) 

o ideologie: autoritaire regimes: gebruik van psychiatrische labels die misbruikt worden om 

iets als deviant te beschouden 

o legitimisering van gedrag: alcoholisme, PMDD (premenstruele dysforie), … 

 je krijgt sociologische discussies vb. vrouw deed misdaad “maar je moet het haar 

vergeven want ze was premenstrueel” 

o diagnose in plaats van begrip 

 biologisch vs intrapsychisch vs systemisch 

 

Kritiek op classificatie  

 pt’en toewijzen aan diagnostische categorie leidt af van begrip van unieke persoonlijke 

problemen 

o men moet altijd naar uniciteit kijken bij labeling die men doet! 

 door persoon te verdelen in diagnostische categorie: men kan abnormaal (deviant) gedrag 

als ziekte beginnen beschouwen 

 er is heel veel comorbiditeit in psychiatrie → individuen passen niet perfect in beschikbare 

categorieën 

o samengaan van vss diagnostische labels 

o beste bewijs dat classificatiesysteem nog niet op pijl is: zuiverheid van regels is nog 

onvoldoende 

 

DUS diagnostische categorieën komen nog niet overeen met discrete natuurlijke ziekte-eenheden 

 comorbiditeit 

 biologische markers?? 

 niet-specifieke nieuwe psychotrope medicijnen 

o SSRI’s (vb. paroxetine): antidepressiva, anxiolytica 

o anti-E en antipsychotica als mood stabilizers (bij bipolaire stoornis) 

o antipsychotica als add-on antidepressiva 

     →  één medicijn is niet altijd specifiek voor bepaalde ziekte maar bovendien kan dosis  

         differentiëren tussen effecten op bepaalde ziekten  

 

Diagnose als behandeling: symbolisatie-representatie 

 geven van ‘naam’ biedt illusie van controle, van iets meester worden (want niet is erger dan 

iets niet te kunnen benoemen) → angstreductie! 

 diagnose krijgen: liefst door autoriteit 

 soms kan diagnose ook negatief zijn vb. melanoom 
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DSM-psychiatrie (kwantitatief) versus betekenisvolle psychiatrie (kwalitatief) 

DSM-psychiatrie betekenisvolle psychiatrie 

rapportering van klachten en symptomen presentatie van persoon 

objectieve coherentie inwendige beleving 

symptomen (geobserveerd) gedachten, gevoelens 

diagnostische labeling mens als conflictwezen 

zorgprogramma therapie op maat (tailored Rx) 

significant (empirie, sluitend) betekenisvol (uniciteit, openend) 

verklaren begrijpen 

zekerheden (guidelines, algoritmes) le sujet comme supposé savoir 

scheiding normaal – pathologisch continuüm normaal – pathologisch  

objectiviteit subjectiviteit 

kwantitatief onderzoek kwalitatief onderzoek 

transparant opaak 

formalistische kwaliteitsbewaking inhoudelijke kwaliteitsbewaking 

 

“Ziekte vd huidige psychiatrie”: alles zit in gestandaardiseerde vragenlijsten → is reductie van de 

werkelijkheid, uit gesprek komt vaak veel meer 

 

Classificatie 

 

Indelingen van ziektebeelden 

 vroeger: organische vs functionele stoornissen 

o organische: aantoonbare hersenziekte of verstoring door metabole of endocriene stoornis 

vb. AIDS-dementie, … 

o functionele stoornissen: ‘zit tussen de oren’ ≠ inbeelding 

 echte inbeelding en schijngedrag zijn onwaarschijnlijk zeldzaam! 

 bij vb. depressie zijn er ook organische stoornissen, zelfs beetje structureel 

 ernstige depressies 

 hypoperfusie vd frontale cortex 

 reductie van hippocampaal volume 

 hoge cortisolspiegels → langdurig onbehandeld is dit toxisch voor hersenen 

o meer en meer neurobiologische basis voor psychiatrische stoornissen → onderscheid valt 

weg 

 psychotische vs neurotische stoornissen 

o psychotisch: enorme breuk met realiteit 

 geen onderscheid meer kunnen maken tss objectieve, externe werkelijkheid en 

subjectieve vb. “iedereen is tegen mij, ik moet beschermd worden”, hallucinaties, … 

 meestal weinig of geen ziektebesef 

 vb. schizofrenie, beginnende dementie, … 

o neurotische stoornissen 

 Freud: beschreef als eerste ‘neurose’ (vb. mensen die met fysieke presentatie kwamen 

die niet overeen komt met fysiologie) 

 ‘conflicten in mezelf’: onvrijheid om te leren uit dingen die men tegenkomt in leven 

 normaal leer je gedrag aan te passen obv ervaringen → leren juist kiezen  

 als je conflict hebt in jezelf die maken dat er iets niet kan/mag: je gaat bepaalde 

dingen herhalen →  “een ezel stoot zich geen 2x aan dezelfde steen maar een 

neurotische pt doet dit wel” 

o maar: vervormingen van oordeel over realiteit of over eigen mogelijkheden? 

 vb. anorexia nervosa: pt’en voelen zich te dik → is dit psychotisch of neurotisch? 

 vb. dwangneurose: eigenlijk eerder psychotisch 

 syndromale vs persoonlijkheidsstoornissen 

o syndromale stoornis (ziektebeeld): iets dat er eerst niet is en dan ontstaat dan na tevoren 

gezonde toestand 
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o persoonlijkheidsstoornis: stereotype manier van denken en om te gaan met mensen 

 van jongs af aan aanwezig 

 altijd, constant aanwezig 

o maar: syndromale stoornissen kunnen jong beginnen, persoonlijkheidsstoornissen blijken 

minder stabiel dan vroeger gedacht 

 DSM IV vs DSM 5: persoonlijkheidsstoornissen stonden vroeger apart van 

ziektebeelden maar nu staan ze ook gewoon bij ziektebeelden 

 

Classificatiesystemen 

 

Doel: uitgebreide diagnostische bevindingen reduceren tot algemene categorie 

 diagnose is heel individueel maar toch classificatie nodig want groepen nodig om te 

vergelijken (anders nooit vooruitgang in neurobiologisch onderzoek mogelijk) → hulp voor 

o pathofysiologische research 

o keuze van behandeling 

o voorspellen van verloop 

o belangrijkste: communicatie tss artsen faciliteren! 

 als je zelfde criteria gebruikt: je weet dat je ongeveer over zelfde spreekt 

 vb. DSM heeft z’n nut maar we moeten aanvaarden dat deze classificatie verre van perfect is 

 

Vss mogelijkheden 

 descriptieve classificatie: gebaseerd op syndroomdiagnosen 

o = enkel beschrijving, geen interpretatie 

 categoriale of dimensionale classificatie 

o categorieel: onderscheid gezond vs ziek vb. dementie, schizofrenie, … 

o dimensionaal: onderscheid tss vss psychiatrische stoornissen 

 vb. depressie: ≥ 5 symptomen voor ≥ 2 weken → wat als er maar 4 symptomen zijn? 

 vb. boulemie: laatste 2 maanden minstens 2x per week aanval → wat als maar 1x per 

week: ben je dan genezen? 

 toekomstige classificatiesystemen? 

o genotype 

 symptoomgerelateerde, protectieve en farmacogenetische genen 

 voorlopig: verschillen die niet groot genoeg zijn voor individuele waarde 

o neurobiologisch fenotype: neuroanatomische, neurofunctionele en neurochemische 

afwijkingen, neuropsychologische disfuncties, emotionele disregulatie 

o psychologisch fenotype: cognitieve, affectieve en conatieve disfuncties 

o omgevingsfactoren: predisponerende, luxerende en onderhoudende factoren 

 

Huidige classificatiesystemen 

 WHO: ICD-10 (= International Classification of Diseases) 

o nummertjes en criteria voor alle aandoeningen 

o zowel psychiatrische aandoeningen als somatische ziektebeelden 

 APA (American Psychiatric Association): Diagnostic and Statistical Manual (DSM) 

o nu DSM-5 

o w binnen psychiatrie meest gebruikt 

o belangrijk: alleen beschrijvend! 

 geen terminologie van psycho-analyse 

 a-theoretisch 

 a-historisch: houdt geen rekening met levensgeschiedenis vd pt, alleen met actuele 

problematiek 

 a-contextueel: context vd pt (vb. scheiding) wordt niet mee betrokken 

o 16 hoofdgroepen 

o escalation: er zijn bijna 400 vss diagnostische labels in DSM-5 

o 5 assen 

 As I = syndromale stoornissen 
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 vb. schizofrenie, depressie 

 medicatie is nuttig 

 As II = persoonlijkheidsstoornissen, verstandelijke handicap 

 zijn continu aanwezig  

 risicofactor voor krijgen As I stoornissen en zullen uitkomst As I behandeling 

bemoeilijken 

 vanaf jonge leeftijd aanwezig (vb. persoonlijkheidsstoornis: vast patroon van denken, 

doen en handelen waar mensen zelf en anderen onder lijden) 

 medicatie weinig werkzaam 

 As III = somatische aandoeningen 

 As IV = psychosociale en omgevingsfactoren 

 As V = hoogste niveau van aangepast functioneren afgelopen jaar 

 GAF-score (global assessment of function): hoe goed of hoe slecht pt’en 

functioneren (0 – 100) 

o persoonlijkheidsstoornissen zijn nu ‘echte stoornissen’ geworden 

 medische wereld aanpassen waar multi-axiaal diagnostisch systeem gek lijkt 

 druk: om meer financiering te krijgen 

 psychiatrische stoornissen hebben hierdoor nog hogere prevalentie! 

(geloofwaardigheid??) 

o commentaar: hoe wetenschappelijk is DSM wel samengesteld? 

 categorieel karakter van stoornissen klopt niet 

 meeste pt’en hebben meerdere stoornissen: comorbiditeit 

 cut-offs zijn arbitrair (gekozen ‘by consensus’) 

  ‘x aantal symptomen gedurende x tijd’ → in werkelijkheid soms beetje symptomen, 

soms beetje meer, soms beetje minder lang, … 

 vb. MDE: 5/9 symptomen gedurende minstens 2 weken → tijdsverloop doet er in 

werkelijkheid vaak niet zo toe ikv depressie: vaak al veel langer dan 2 weken 

 heterogene beelden 

 vb. MDE: je kan 2 pt’en hebben die maar 1 symptoom gemeenschappelijk hebben 

 

Caseness 

 case = psychiatrische diagnose hebben volgens gangbaar classificatiesysteem 

 epidemiologisch: bepaalde zaken zijn heel prevalent maar wat op individueel niveau? → wat 

ben je met diagnoses? 

o zolang het classificatiesysteem is: geen probleem 

 gebruikt voor research: iedereen spreekt over zelfde 

 overheid: hoe veel komt bepaalde aandoening voor 

o als je het gebruikt voor diagnostiek: absurde reductie vd realiteit (individuele pt!) 

 veel persoonlijkheidsfactoren beslissen of pt hulp gaat zoeken en wat hiermee gebeurt 

o zorgbehoefte 

 oa impact van aandoening op leven zal dit bepalen 

 vb. verslaving, anorexia, … → hebben geen zorgbehoefte 

o zorg zoeken 

 vb. depressie → niet iedereen zoekt zorg en mortaliteit niet hoger bij mensen die geen 

zorg zoeken 

o behandeling krijgen? 

 

Stigma 

 leeft nog heel erg tov psychiatrische patiënten 

o in hand gewerkt door media: heel negatieve nieuwsgeving 

o komt tgv veel te hoge verwachtingen: verwachting dat psychiaters glazen bol hebben en 

psychiaters laten zich te vaak ‘misbruiken’ om toch aan verwachtingen proberen voldoen 

 vaak voorkomende foutieve opvattingen 

o vaak wordt gedacht dat pt’en gevaarlijk zijn! 

 overgrote meerderheid is niet gevaarlijk 
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 andersom wel: ze worden vaker misbruikt 

o vroeger dacht men dat psychiatrische pt’en zo anders waren, dat je ze ver verwijderd 

moest opsluiten (is uiteraard niet zo) 

o ‘is moeilijk om met hen te babbelen’ 

o ‘mentale ziekten kunnen niet genezen worden’ → kan wel! 

o ‘is tekort aan wil, zwak karakter (luiheid), geen ziekte’ 

 stigma is mss wel grootste binnen artsenkorps! 

o als in dossier staat dat pt psychiatrische pt is: w somatisch anders behandeld! 

o mensen die psychofarmaca nemen w niet echt au sérieux genomen 

o terwijl psychiatrie eigenlijk frequent voorkomt in praktijk 

 neurobiologie w steeds belangrijker ivm psychiatrie →  men heeft getracht door meer 

neurobiologische verklaringen te zoeken om stigma te verminderen 

o industrie heeft dit onderzoek enorm mee gepromoot 

o maar werkte meer stigmatiserend! → aandoening werd echte ziekte die er was en niet 

zomaar weg ging 

o enkel bij verslaving en andere externaliserende pathologieën werkt dit destigmatiserend 

 maatschappij en psychiatrie: stigma 

o ambivalentie tov psychiatrie 

 ‘oppassen met wat je zegt’: mensen zijn bang dat je ze gaat analyseren (beetje 

paranoïde gedachte) 

 maar tegelijk erg gewild 

o psychiatrie: te hoge verwachtingen mogelijk → vaak negatief in media 

 gevaar 

 moeten pyschiaters vaak bepalen 

 maar je kan hier enkel inschatting van maken! vb. suïciderisico (is relatieve kans 

dat het optreedt) 

 justitie 

 gedwongen opname 

 ‘toerekeningsvatbaarheid’ 

 is juridische term! 

 heet eigenlijk niks met psychiatrie te maken dus psychiaters die hierover 

moeten oordelen zijn het er bijna nooit met elkaar over eens 

 

Waarom kan diagnose van MDE gemist worden? 

 preoccupatie met organische ziekten 

 onderschatten van ernst/behandelbaarheid depressie 

 falen om symptomen uit te lokken 

 angst om pt te kwetsen / verliezen!! 

 

De DSM-5 voorbij: persoonlijke diagnostiek (Jim Van Os)  

 commentaar op DSM-classificatie 

o overdiagnose en overbehandeling door marktwerking in de zorg 

o geen vertaling van symptomen naar problemen oplossen, alertheid, zelfperceptie, ander-

perceptie, … 

o valse voorstelling van ‘ziekten’, stereotypering, wetenschappelijke paralyse 

o meeste patiënten hebben meerdere diagnoses 

o DSM-diagnoses zijn bonte verzameling van arbitraire symptoomalgoritmes 

o klachten vd patiënten zijn onvoldoende terug te vinden in labels 

o labels hebben onvoldoende relatie met zorgbehoeften en behandeling 

o onderzoekers gaan vergeefs op zoek naar hersenafwijkingen onder ‘objectieve’ DSM-label 

o rol van omgeving bij ontstaan en onderhouden klachten w niet voldoende benadrukt 

o nodigt uit tot model van ‘ziek’ zijn op basis van ‘hersenziekte’ 

o afleiding van kwalitatieve proces van adaptatie en constructie van eigen verhaal + drukt 

public health-model van gezondheidswinst dat zelfmanagement op populatieniveau wil 

aanbieden op de achtergrond 
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 beter: persoonlijke diagnostiek  

o wat is er met je gebeurd? 

o wat is je kwetsbaarheid en weerbaarheid? 

o waar wil je naartoe? 

o wat heb je nodig? 

 identiteit door identificaties 

o identiteit = hoe je bent als persoon 

 w opgebouwd vanaf kindertijd tot heden: identificeren met of tegen iemand 

 vb. als kind leer je “ik ben jongen” → eerst identificeren door vader, dan leraar, 

nonkels, … → als je volwassen bent weet je hoe je bent als man 

 je leert hoe je wel en hoe je niet wilt zijn: draagt bij aan uiteindelijke identiteit 

 identiteit wordt gevormd door aantal identificaties 

o hoe kan je identiteit zien? 

 neurowetenschappen 

 geesteswetenschappen? 

 menswetenschappen? 

o mens = biopsychosociaal wezen 

 biologische, psychologische en sociale eigenschappen 

 vb. depressie heeft verstoring op de 3 gebieden 

o mens = betekenisgevend wezen: we willen betekenis geven aan alles wat ons overkomt 

 identificatie van psychiatrie: met 

o geneeskunde? 

o neurologie? 

o big pharma? 

o medisch specialisme of eerstelijns (mentale) gezondheidszorg? → vaak w psychiater in 

eerste lijn gecontacteerd 

o sociale geneeskunde 

 jaren ’60: antipsychiatrie beweging →  psychiatrie bestaat niet: haal pt’en uit 

ziekenhuis want het is maatschappij die ziek is, niet psychiatrische pt’en 

 nu: pt’en uit ziekenhuis omdat maatschappij goed voor ze is 

 psychiatrie heeft mobiele equippe (extra muros, outreach) die buiten afdeling tot 

zelfs aan huis gaat bij psychiatrische pt’en  

o management cultuur? 

 (kwaliteits)controle, veiligheid, marktmodellen, labeling, beslisbomen (vaak 

consensus-based, niet EBM!), standardisatie, … 

 medische bestanden vervangen deels real life uitwisseling 

      psychiatrie is  

o begrijpen van pt’en 

o zorgen voor mensen 

o pt’en zich betekenisvol laten voelen 

o autonomie vd pt verbeteren 

 

Terminologie 

 

Verschil tussen 

 internaliserende pathologie = probleem ligt bij mezelf 

o vb. depressie 

o pt’en gaan hulp zoeken 

 externaliserende pathologie = ik heb geen probleem maar omgeving heeft probleem 

o vb. psychopathie, verslaving, … 

o pt’en zoeken geen hulp 
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Normaliteit (psychiatrische gezondheid) = “met gevoeligheden die je hebt maak je de juiste keuzes 

(privé, partner, …) waarbij je die gevoeligheden op positieve manier kan uiten zonder dat je 

anderen daarmee schade/last bezorgt” 

 vb. psychiaters zijn vaak mensen die graag analyseren 

 vb. diëtisten zijn vaak mensen die vaak met eten bezig zijn →  op constructieve manier 

uitleven 

 vb. bokser heeft soms meer agressie in zich → kan het in beroep uitleven dus geen agressie 

meer nodig in dagelijks leven 
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Anamnese en status mentalis 

 

Gezien er nog steeds geen goede (specifieke en sensitieve) merkers zijn voor psychiatrische 

aandoeningen: diagnose steunt nog steeds op anamnese 

= heel erg afhankelijk van skills vd arts 

 

Anamnese 

 

Anamnese bestaat uit vss delen 

 speciële anamnese 

 algemene psychiatrische anamnese 

 psychiatrische voorgeschiedenis en familieanamnese 

 somatische anamnese en lichamelijk onderzoek 

 sociale anamnese 

 biografische anamnese 

 heteroanamnese 

 

Speciële anamnese 

 gesprekstechnische tips 

o open vragen naar klachten vd pt 

o in begin geen aantekeningen maken maar kijken en luisteren 

 verder in gesprek: evt aantekeningen maken → 3 types psychiater 

 constant aan het intikken = geen echt gesprek meer voeren 

 volledig geen notities tijdens consult en achteraf op herinnering noteren 

 vorm tussenin: kleine nota’s nemen tijdens consult voor latere verslag 

o denk niet te snel: ik begrijp het wel 

o pas na enige tijd specifieke vragen stellen 

o gesprek mag niet karakter van kruisverhoor krijgen 

o stel pt’en op hun gemak, door kalme, neutrale en vanzelfsprekende houding 

o moedig pt’en aan om meer over moeilijk onderwerp te zeggen  

 vb. zelfmoordgedachten, “gekke” gedachten of seksuele activiteiten 

o “doorboor psychische huid” vd pt alleen als dat noodzakelijk is!!!  

 geen medisch voyeurisme 

o vergeet niet te laten blijken dat je problemen en gevoelens vd pt signaleert en begrijpt 

(tonen van empathie) 

o toon begrip voor opkomende emoties en vraag naar aanleiding ervoor 

o let op emoties die pt bij uzelf oproept 

 structuur 

o kwaliteit vd klachten 

 wat is precies aard vd klachten 

 waarmee zijn klachten vergelijkbaar? 

 waarom heb je nu beslist er hulp voor te zoeken? = belangrijk! 

o lokalisatie: waar zit klacht precies? 

 alleen bij (onverklaarde) somatische klachten? 

o chronologie 

 wanneer zijn klachten ontstaan? 

 zijn zij nooit eerder opgetreden? 

 hoe is het beloop? 

 hoe vaak treden zij op? 

o kwantiteit 

 hoe ernstig zijn klachten momenteel en gedurende afgelopen periode? 

 welke invloed hebben klachten op functioneren (thuis, school of werk, in sociale 

relaties)? 

 hoe ziet doorsnee dag eruit? 

o setting: waar en onder welke omstandigheden treden klachten op? 
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o factoren van invloed 

 waardoor verminderen of verergeren klachten? 

 wat is er al door patiënt zelf aan gedaan? 

 belangrijk! 

 psychiatrie probeert heel autonomiebevorderend te zijn (ook resultaten van wat ze 

zelf gedaan hebben is belangrijk) 

 wat was behandeling tot nu toe (medicatie), met welk resultaat? 

o begeleidende symptomen: welke bij deze klachten passende symptomen zijn aanwezig? 

 

Algemene psychiatrische anamnese 

 cognitieve stoornissen (= zwaar beeld → enkel bevragen bij zware stoornissen en dementie) 

o bewustzijnsdaling of bewustzijnsvernauwing 

 “Voelt u zich suf, doezelig, droomachtig, als in een waas?” 

 “Heeft u het gevoel dat u niet goed kan begrijpen wat er om u heen gebeurt?” 

o stoornissen in kortetermijngeheugen (typisch bij beginnende dementie) 

 “Kost het u meer moeite om de dingen te onthouden dan vroeger?” 

 “Moet u een lijstje bijhouden om u te herinneren wat u moet doen?” 

o stoornissen in langetermijngeheugen 

 “Merkt u dat u steeds meer van vroeger bent vergeten?” 

 psychotische stoornissen (ook zwaar beeld) = breuk met realiteit 

o hallucinaties : zintuiglijke vervormingen 

 “Hoort u geluiden of stemmen terwijl er niemand of niets in de buurt is en er geen gewone 

verklaring voor is?” 

 “Ziet u dingen die anderen niet kunnen zien?” 

o incoherentie = wat vd hak op de tak springen, niet samenhangend 

 “Heeft u zelf het idee dat u niet meer helder kunt denken, dat uw gedachten verward zijn? Dat 

mensen u slecht begrijpen?” 

o wanen = pathologische denkprocessen (kunnen voor pt heel logisch in elkaar zitten) 

 “Heeft u het gevoel dat … 

 er iets vreemds aan de hand is, iets dat u niet kunt verklaren?” 

 de mensen meer dan normaal geïnteresseerd zijn?” 

 de dingen zo in elkaar gezet zijn dat ze een speciale betekenis krijgen?” 

 u iets vervelends zou kunnen overkomen?” 

 uw gedachten door een ander worden gecontroleerd?” 

 “Heeft u speciale gaven of krachten die anderen niet hebben?” 

 stemmings-, angst-, stress- en aanpassingsstoornissen (minder zware beelden) 

o euforie 

 “Voelt u zich zonder duidelijke reden erg gelukkig en opgetogen?” 

o depressieve stemming 

 “Voelt u zich somber, terneergeslagen?” 

o interesseverlies, anhedonie 

 “Heeft u minder belangstelling voor bijna alle activiteiten?” 

 “Kunt u nog in allerlei dingen plezier hebben?” 

o suïcidaliteit 

 “Denkt u wel eens dat u beter af bent als u dood bent; of dat u zichzelf iets aan zou willen doen?” 

o gespannenheid, prikkelbaarheid, boosheid 

 “Voelt u zich nerveus, geladen of gespannen; ook zonder aanleiding? 

 “Voelt u zich snel geprikkeld?  

 “Bent u opvliegend of echt agressief?” 

o angst, paniekaanvallen 

 angst kan zich op 2 manieren uiten 

 piekeren 

 echte angstaanvallen 

 “Voelt u zich erg zorgelijk, angstig of paniekerig?” 

 “Heeft u aanvallen van heftige angst of allerlei lichamelijke klachten?” 

o fobieën, vermijdingsgedrag 

 komt vaak voor tgv angstaanvallen 

 “Treedt angst op in bepaalde situaties die u probeert uit de weg te gaan?” 
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o dwanggedachten (obsessies) 

 “Dringen zich, tegen uw zin, telkens vervelende en ongewenste gedachten, beelden of neigingen 

aan u op?” 

 “Moet u steeds aan bepaalde dingen denken? 

o dwanghandelingen (compulsies) 

 “Moet u telkens dingen controleren?” 

 “Moet u zich telkens wassen of alles opruimen?” 

 “Moet alles in een bepaalde volgorde, volgens vaste regels?” 

 “Moet u telkens in stilte bidden, tellen of woorden herhalen?” 

 somatoforme en dissociatieve stoornissen 

o somatoforme stoornissen = lichamelijke klachten die ontstaan op psychologische basis 

 moeilijke term: verandering classificatie bij iedere DSM update 

 altijd combinatie van voorbeschikkende, uitlokkende en onderhoudende factoren 

o onverklaarde lichamelijke klachten 

 nooit volledig onverklaard: eerder ‘onvoldoende’ verklaard → moeilijkheid: wanneer is 

iets onvoldoende? 

 “Heeft u (veel) lichamelijke klachten of pijn (gehad) waar de artsen geen goede verklaring voor 

kunnen vinden?” 

 “Heeft u seksuele problemen?” 

o gestoorde lichaamsbeleving 

  “Heeft u het gevoel dat (een deel van) uw lichaam er anders uitziet, bijzonder lelijk is, afwijkend 

is, veel te dik is, niet meer aan uzelf toebehoort?” 

 vb. anorexia nervosa 

o hypochondrie 

 “Heeft u de overtuiging dat u een ernstige ziekte of afwijking heeft, ondanks dat artsen 

geprobeerd hebben u gerust te stellen?” 

o derealisatie, depersonalisatie 

 is probleem van dissociatie: pt’en krijgen gevoel dat ze zelf of omgeving niet meer 

echt zijn, niet meer in contact met realiteit  

 vb. pt die soms in rol gaat van toen ze 7 jaar was 

 “Heeft u het gevoel dat de mensen, de dingen of uzelf niet echt zijn, onwerkelijk zijn, of anders 

zijn dan vroeger?” 

 conatieve stoornissen (aandrift, willen) → w vaak niet spontaan verteld, men schaamt zich 

hiervoor 

o misbruik of afhankelijkheid van een middel 

 “Gebruikt u (volgens anderen) te veel alcohol? Gebruikt u drugs?” 

 “Gebruikt u meer dan de u voorgeschreven medicijnen?” 

o eetbuien 

  “Heeft u buien waarin u abnormaal veel voedsel naar binnen werkt, binnen korte tijd, 

bijvoorbeeld twee uur?” 

o stoornissen in impulsbeheersing 

 vb. pathologisch stelen 

 “Heeft u de neiging om overmatig agressief te reageren, te stelen, brand te stichten, te gokken, 

uw haren uit te trekken, uzelf te vergiftigen, bij uzelf verwondingen aan te brengen? Zo ja, kunt u 

deze neiging (wel eens) niet beheersen?” 

o parafilieën (vroegere ‘perversie’) 

 “Heeft u ongewone seksuele verlangens? Zo ja, geeft u daaraan toe?" 

 stoornissen die doorgaans in de jeugd beginnen  

o indien aanwezig: vragen naar optreden van de klachten jeugd 

o beperkingen in sociale interacties (typisch voor autisme) 

 “Gaat u liever niet met anderen om, behalve om zakelijke redenen?” 

 “Kunt u erg moeilijk de gevoelens van anderen delen?” 

o stereotiepe gedragspatronen (typisch voor autisme) 

 “Heeft u een heel sterke voorkeur voor bepaalde activiteiten, voedingsmiddelen, kleding?” 

 “Vindt u het erg moeilijk om van activiteit te veranderen?” 

 “Houdt u helemaal niet van onverwachte gebeurtenissen?” 

o aandachtsstoornissen (typisch ADHD) 

 “Kost het u veel moeite om de aandacht bij iets te houden, bent u erg snel afgeleid?” 

o hyperactiviteit (typisch ADHD) 
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 “Kunt u nauwelijks stilzitten, bent u alsmaar bezig met activiteiten?” 

o tics (hoort mss eerder thuis bij neurologie?) 

 “Maakt u vaak zomaar plotselinge bewegingen, omdat u het niet kunt laten?” 

 “Kunt u vaak de aandrang niet weerstaan om een bepaald geluid te maken of bepaalde woorden 

te zeggen?” 

 

Psychiatrische voorgeschiedenis en familieanamnese 

 eerder opgetreden psychiatrische stoornissen 

o zelfde probleem al eerder opgetreden? 

o andere problemen gehad in verleden 

 psychiatrische stoornissen in de familie 

o veel psychiatrische stoornissen hebben genetische voetprint maar halen amper 25% 

o vnl zware stoornisen (vb. autisme) hebben veel genetische factor 

 reacties vd patiënt op eerdere behandelingen 

 

Somatische anamnese en lichamelijk onderzoek 

 somatische ziekten en behandelingen 

o vb. angststoornissen → controleren op hyperthyroïdie 

o vb. depressie → controleren op hypothyroïdie 

 gebruik van medicijnen 

 

Sociale anamnese 

 je krijgt vaak heel andere informatie als partner erbij is 

o niet omdat pt of partner liegen 

o wel omdat info vaak complementair is 

 eerste milieu 

o leefsituatie: alleenstaand, samenwonend, inwonend bij ouders, kinderen, huisvesting, 

relatie met buren 

 vb. waarom is pt verhuisd? 

o partner en kinderen → gezinsleven 

 relaties  

 problemen 

 eigen rol in gezin als partner en ouder 

o sociale steun: verkregen en te verwachten sociale steun 

o zelfverzorging 

 vb. psychotische pt is onverzorgd 

 tweede milieu 

o huidig werk of opleiding 

 functie, werkprestatie, werkomstandigheden 

 oordeel over werkwaardering 

 contact met collega’s 

 overeenstemming met capaciteiten en ambities 

 vaak werken mensen in heel andere sector dan diploma 

 kan toeval zijn maar kan betekenis hebben vb. bij schizofrenie plots onverschillig 

o indien geen werk 

 oorzaak of reden 

 toekomstverwachting 

 derde milieu 

o familierol: band met ouders, broers en/of zussen 

o burgerrol: deelname aan maatschappelijke organisaties en verenigingen 

o sociale rol 

 contacten met vrienden en (goede) kennissen 

 contacten met justitie 

 

Biografische anamnese 

 kennis verkrijgen over 
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o factoren die predisponeren tot of beschermen tegen psychiatrische stoornissen 

o factoren betekenisgevend bij ontwikkeling van psychiatrische stoornis 

o biografische context waarbinnen psychiatrische stoornis zich heeft ontwikkeld en waarin 

behandeling plaats zal vinden 

o ontwikkeling van persoonlijkheidskenmerken tijdens levensloop 

o zelfbeeld vd persoonlijkheid 

 voorbeelden van predisponerende gebeurtenissen en ervaringen 

o zwangerschaps- en geboortecomplicaties 

o affectieve, pedagogische of materiële verwaarlozing 

o verlating 

o ziekte en dood in ouderlijk gezin 

o mishandeling en seksueel misbruik 

o psychiatrische stoornissen en opvoedingsstijl vd ouders 

o ontwikkelingsstoornissen, leerstoornissen, gedragsstoornissen of andere psychiatrische 

symptomen in kindertijd of puberteit 

 onderdelen vd biografische anamnese 

o gezin van oorsprong 

 ouders / verzorgers, broers en zussen 

 positie in gezin 

 huisvesting, financiële situatie, sfeer binnen het gezin 

 opvoedingsstijl 

 rol politiek en godsdienst 

o levensgeschiedenis 

 obstetrische complicaties 

 eerste ontwikkeling, peuter- en kleutertijd, schooltijd, adolescentie 

 psychoseksuele ontwikkeling 

 relationele ontwikkeling en gezinsvorming 

 religieuze ontwikkeling 

 militaire dienst, oorlogservaringen 

 vervolgopleidingen 

 transculturele aspecten 

 loopbaan 

 ingrijpende gebeurtenissen 

o zelfbeschrijving 

 positieve en minder positieve eigenschappen 

 mening van beste vriend(in) 

 (on)tevredenheid over zichzelf, gewenste veranderingen 

 bijzondere kwaliteiten, talenten 

 levensthema of relatiepatroon 

 toekomstverwachtingen 

 algemene mate van tevredenheid over het eigen leven 

 

Heteroanamnese 

 psychose, alcohol- en middelenmisbruik 

 individueel of systemisch denken 

o vb. op consultatie komen met ouder  

 

Status mentalis 

 

Eerste indrukken 

 uiterlijk 

o opvallende uiterlijke kenmerken 

o leeftijdsschatting conform of jonger of ouder dan kalenderleeftijd 

o verzorgd, onverzorgd, verwaarloosd 

o bijzonderheden aan kleding, kapsel, make-up, … 
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o lichaamsgeuren 

 contact 

o wijze van ontmoeten, begroeting, handdruk: aarzelend, overrompelend, aanvaardend 

o wederkerigheid van contact 

o wel of geen contactgroei 

 oogcontact 

o sociaal adequaat, vermijdend, overmatig, wegkijkend, ontbreekt geheel 

o visuele hallucinaties suggererend 

 houding 

o natuurlijk, vriendelijk, afwijzend, ongeduldig, controlerend, achterdochtig, beschuldigend, 

vijandig, ironisch, spottend, sarcastisch, triomfantelijk, geamuseerd, erotiserend, 

uitdagend, angstig, verlegen, beschaamd, kinderlijk, gereserveerd, verstrooid, … 

o cave: eigen houding bepaalt houding van pt mee en eigen houding w deels bepaald door 

houding vd pt 

 klachtenpresentatie 

o met gevoel, zakelijk, bezorgd, ongerust, met distantie, belle indifférence (pijnlijk gevoel 

laten verdwijnen achter vrolijke gelaatsuitdrukking, alsof er niets ad hand is), alsof het een ander 

betreft, klagend, ongeduldig, verwijtend, verontwaardigd, gekwetst, overdreven, … 

 gevoelens en reacties bij jezelf!! 

o neutraal, onverschilligheid, ongeduld, bezorgdheid, ongerustheid, somberheid, angst, 

verbijstering, machteloosheid, achterdocht, irritatie, kwaadheid, schaamte, afkeer, 

walging, aanstekelijkheid, verlies van overwicht, verbazing, geamuseerdheid, sympathie, 

medeleven, medelijden, verlegenheid, bewondering, verliefd, … 

 

Cognitieve functies 

 bewustzijn 

o bewustzijnsdaling: suffe afwezige indruk  

o somnolent: doezelt weg maar antwoordt wel op krachtig aanspreken  

o soporeus: antwoordt niet maar voert wel eenvoudige opdrachten uit 

 aandacht 

o hypovigiliteit: reageert niet of traag en kort 

o hypervigiliteit: overmatig oplettend, reageert snel op nieuwe prikkels 

o verhoogde afleidbaarheid: snel afgeleid 

o hypotenaciteit 

 raakt draad kwijt bij langere antwoorden 

 cijferreeks van 5 à 7 cijfers herhalen mislukt 

o concentratiestoornis: moeite met concentreren vb. bij krant lezen of televisie kijken 

 oriëntatie 

o desoriëntatie in tijd: weet niet wat voor dag het is 

o desoriëntatie in plaats: weet niet waar hij is 

o desoriëntatie in andere personen of eigen persoon: weet niet wie anderen zijn of wie hij is 

 geheugen 

o stoornis in kortetermijngeheugen 

 vergeet recente gebeurtenissen, naam behandelend arts 

 ‘boek, plant, fiets’ laten onthouden → kan dit na aantal minuten niet reproduceren 

en/of herkennen 

o confabulaties: verzint onbewust feiten over situaties of gebeurtenissen die niet w 

herinnerd door amnesie 

o stoornis in langetermijngeheugen: vergeet vroegere gebeurtenissen 

 oordeelsvermogen 

o gestoord realiteitsbesef: maakt geen onderscheid tss werkelijkheid en eigen denkbeelden 

en fantasieën 

o oordeels- en kritiekstoornissen: toont zelfoverschatting en gebrek aan zelfkritiek 

o decorumverlies: houdt zich niet aan sociale gedragsregels die gebruikelijk zijn voor 

situatie en voor hemzelf 
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 ziekte-inzicht 

o geen ziektebesef: geen besef van symptomen 

o geen ziekte-inzicht 

 geen besef van pathologische betekenis van symptomen 

 geen besef van noodzaak tot behandeling 

 abstractievermogen 

o verminderd abstractievermogen 

 gebruikt alleen concrete termen 

 weet overeenkomst roos-tulp, fiets-trein niet 

 weet betekenis spreekwoorden niet 

 executieve functies 

o stoornis in executieve functies 

 kan verhaal niet organiseren 

 kan niet stoppen 

 heeft moeite met meerdere dingen tegelijk doen 

 geschatte intelligentie 

o hoogbegaafd 

o begaafd 

o hoog gemiddeld 

o gemiddeld 

o laag gemiddeld 

o zwakbegaafd 

o verstandelijk gehandicapt 

 voorstelling 

o dwangvoorstellingen, herbelevingen: ongewenste beelden dringen zich op 

 waarneming 

o visuele of akoestische (auditieve) hallucinaties: ziet, hoort dingen die er niet zijn 

o derealisatie: heeft gevoel alsof omgeving niet echt is 

 zelfwaarneming 

o depersonalisatie: heeft gevoel alsof hijzelf niet echt is 

o morfodysforie, stoornis in lichaamsbeleving: gedachte fysiek misvormd of te dik te zijn 

 denken 

o vorm 

 bradyfrenie: spreekt traag 

 geremd denken: heeft gevoel dat gedachten ongeveer stil staan 

 gedachtenarmoede: heeft weinig gedachten, hoofd is leeg 

 tachyfrenie: spreekt snel 

 gejaagd denken: heeft voortdurend nieuwe gedachten 

 inefficiëntie van denken: kan niet helder denken, denkt in kringetjes 

 neologismen: gebruikt zelfbedachte woorden met eigen betekenis 

 alogie: zegt weinig of zegt weinig met veel woorden 

 tangentialiteit: antwoordt langs vragen heen 

 ontsporing: onderbreekt verhaal met irrelevante, onbegrijpelijke opmerkingen 

 incoherentie: spreekt onlogisch, onsamenhangend 

 gedachtenvlucht, verhoogd associatief denken: springt snel van ene op andere 

gedachte maar is nog wel te volgen 

o inhoud 

 wanen: heeft oncorrigeerbare foutieve overtuigingen 

 overwaardige denkbeelden: heeft allesbeheersende irrationele ideeën 

 preoccupatie: kan overtuiging of krachtig verlangen niet loslaten 

 dwanggedachten: heeft opdringende, ongewenste gedachten 

 

Affectieve functies 

 stemming 

o eufore stemming: normaal opgewekt, zichzelf overschattend 
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o depressieve stemming: voelt zich somber, wanhopig, pessimistisch 

o interesseverlies, anhedonie: geen interesse of plezier in activiteiten 

o suïcidaliteit: voelt zich hopeloos, denkt aan suïcide 

o onthechting: geen gevoelens meer voor naasten 

o dysfore stemming: voelt zich ontstemd, wantrouwig, prikkelbaar, boos 

o angstige stemming: voelt zich ongerust, bezorgd, gespannen, schrikachtig 

o paniekaanvallen: heeft aanvallen van heftige angst 

o agorafobie: zeer angstig in situaties waaruit vluchten niet mogelijk of vernederend is 

o sociale fobie: vrees zichzelf belachelijk te maken 

o specifieke fobie: vrees voor dieren, afgesloten ruimten, hoogten, bloed, medische 

behandelingen 

 affect 

o vlak affect: toont amper emoties 

o labiel affect: toont snel afwisselende emoties zonder externe aanleiding 

 

Conatieve functies 

 psychomotoriek 

o katatonie: maakt bizarre, chaotische bewegingen 

o stupor: is bewegingsloos en spreekt niet bij helder bewustzijn 

o echomimie, echopraxie, echolalie: doet mimiek, bewegingen, spraak na 

o psychomotorische vertraging, remming: beweegt weinig, vertraagd of niet, voelt zich 

geremd 

o mutisme: spreekt (zo goed als) niet 

o psychomotorische versnelling, agitatie: beweegt snel, door onrustig gevoel 

 motivatie en gedrag 

o expansief gedrag: gedraagt zich opdringerig en overmatig mededeelzaam 

o overmatig seksueel gedrag: gedraagt zich seksueel opdringerig zonder fatsoen 

o lethargie, initiatiefverlies, apathie: ongeïnteresseerd en sloom, komt tot niets, is passief 

en onverschillig 

o misbruik van middelen: gebruikt overmatig alcohol, drugs of geneesmiddelen met 

schadelijke gevolgen 

o afhankelijkheid van middelen 

 heeft steeds meer van middel nodig (tolerantie) 

 kan niet stoppen (controleverlies) 

 heeft last van onthoudingsverschijnselen 

o dwanghandelingen: moet herhaaldelijk dingen controleren, zinloze handelingen uitvoeren 

o dranghandelingen 

 neemt veel voedsel in korte tijd in (eetbuien) 

 forceert braken (zelfopgewekt braken) of gebruikt laxerende middelen 

o impulsief gedrag 

 heeft zelfmoordpoging gedaan 

 heet verwondingen bij zichzelf aangebracht (automutilatie) 

o overmatig sociaal actief gedrag: gedraagt zich overmatig sociaal actief 

o zelfverwaarlozing: heeft zichzelf niet goed verzorgd en gevoed 

o sociale teruggetrokkenheid: heeft weinig/geen sociale contacten meer 

o vermijdingsgedrag: heeft veel activiteiten gestaakt vanwege psychische klachten 

 

Persoonlijkheid 

 cluster A 

o paranoïde persoonlijkheidstrekken: achterdochtig, prikkelbaar, snel gekwetst, rancuneus 

o schizoïde persoonlijkheidstrekken: afstandelijk, gesloten, weinig emotioneel, solitair 

o schizotypische persoonlijkheidstrekken: excentriek, zonderling, met vreemde spraak, met 

eigenaardige denkbeelden 

 cluster B 
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o antisociale persoonlijkheidstrekken: onbetrouwbaar, leugenachtig, impulsief, agressief, 

roekeloos, gewetenloos 

o borderline persoonlijkheidstrekken: onbeheerst, impulsief, zich leeg voelend, overmatig 

idealiserend of afwijzend 

o theatrale persoonlijkheidstrekken: theatraal, aandachtsvragend, hyperemotioneel, 

oppervlakkig, suggestibel 

o narcistische persoonlijkheidstrekken: arrogant, hooghartig, met grootheidsgedachten 

 cluster C 

o ontwijkende persoonlijkheidstrekken: terughoudend, sociaal onhandig, geremd, contacten 

vermijdend, met gevoel tekort te schieten 

o afhankelijke persoonlijkheidstrekken: onderdanig, afhankelijk, besluiteloos, passief, 

hulpeloos, met minderwaardigheidsgevoel 

o dwangmatige (obsessieve-compulsieve) persoonlijkheidstrekken: dwangmatig, 

detaillistisch, beheerst, controlerend, koppig, star, perfectionistisch 

 

Algoritme voor vaststellen van hoofddiagnose: belangrijkste symptomen 

 cognitieve stoornissen: bewustzijnsdaling, aandachtsstoornis, oriëntatiestoornis, 

geheugenstoornis  

 psychotische stoornissen: gestoord realiteitsbesef, hallucinaties, wanen, incoherentie, 

katatonie 

 stemmingsstoornissen: euforie, prikkelbare of depressieve stemming, interesseverlies, 

anhedonie 

 angst- en dwangstoornissen: irrationele angst, vrees, bezorgdheid, dwanggedachten, 

dwanghandelingen 

 stress- en aanpassingsstoornissen: emotionele reactie op stressfactor  

 stoornissen met vooral lichamelijke symptomen: onverklaarde lichamelijke klachten of 

verschijnselen 

 conatieve stoornissen: overmatig en schadelijk gebruik van één of meer psychoactieve 

middelen of ander onbeheerst, schadelijk gedrag 

 persoonlijkheids- en ontwikkelingsstoornissen: disfunctionele persoonlijkheidstrekken  
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Geweld, suïcide en opzettelijke zelfverminking 

 

Introductie: suïcide 

 heel belangrijke doodsoorzaak! 

o bij top 10 doodsoorzaken ter wereld 

o vnl bij jongeren belangrijke doodsoorzaak 

 voor iedere geslaagde zelfmoord: > 30 niet-fatale pogingen treden op 

 binnen 1 jaar volgend op zelfmoordpoging: 60 – 100x meer zelfmoord gepleegd 

o dus zelfmoordpoging nooit licht oppakken! 

 

Homocide = moord 

 wie zijn daders? 

o 1/3: ooit psychiatrische diagnose gehad 

o 1/10: abnormale psychiatrische status tijdens misdaad 

 5% psychose 

 5% depressie 

o contact met mentale gezondheidswerker 

 in leven 18% 

 binnen 12 maanden voor misdrijf: 6% 

 psychotische pt’en 

o slechts 1/10.000 behandelde pt’en 

o 15x hoger risico bij onbehandelde psychotische pt’en tijdens 1e psychose 

o zelf eerder slachtoffer dan dader van misbruik! 

o opmerking: psychose = externaliserende pathologie 

 zoeken zelf geen hulp! 

 weinig psychiaters willen forensische psychiatrie doen want 

 pt’en weinig gemotiveerd + kunnen/willen niet ‘in zichzelf kijken’ 

 er w dingen van psychiaters gevraagd die ze niet kunnen: gevaar exact inschatten 

 risicofactoren op moord: vanaf ≥ 4 → at risk 

o positieve symptomen 

o comorbied middelengebruik of comorbiede depressie 

o zelf geschiedenis van geweld of misbruik 

o gedragsfactoren als kind vb. weglopen, brand stichten, … 

o wreed tegen mensen of dieren 

o geschiedenis van fysieke agressie (verleden gedrag voorspelt toekomstig gedrag) 

o verlegen / teruggetrokken 

o verbergend, liegend, … 

o niet-emotioneel 

o ouders hebben hulp gezocht voor problemen in individu 

 

Suïcidaliteit 

 

België: heel hoge suïcidecijfers ivm Europa 

 Europa: prevalentie over hele leven 

o ooit suïcidale gedachten: 7,8% 

o zelfmoordpogingen: 1,3% 

 België: prevalentie over hele leven 

o ooit suïcidale gedachten: 8,4% 

o zelfmoordpogingen: 2,49% 

 aantal zelfmoorden per jaar in België: 1800 (ivm longCa 6000 en verkeer 900) 

 Vlaanderen  
o vrouwen meer pogingen dan mannen 

o mannen meer geslaagde suïcide dan vrouwen 

 risicogroep: alleenstaande oude mannen op hoge leeftijd (zeker igv ook depressie) 

 aantal suïcides gedaald tov 2000 
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Epidemiologische verschillen tss suïcides en zelf-destructief gedrag (zelfmoordpogingen) 

 suïcide zelf-destructief gedrag 

leeftijd ↑ met leeftijd vnl 20 – 40 jaar oud 

geslacht vnl mannen vnl vrouwen 

seizoen vnl voorjaar hele jaar gelijk 

dag vd week vnl begin vd week hele week gelijk 

voorgeschiedenis en 
prognose 

50% eerdere suïcidepoging(en)  - minstens 40% recidiveert 
- minstens 10% sterft door suïcide 

 

Demografie 

 meer bij werklozen en laagopgeleiden 

 verhoogde mate van suïcide in 

o dierenartsen 

o apothekers 

o boeren 

o dokters 

 beschikbaarheid van middelen vb. insuline, morfine, … 

 meer verslavingen/middelenmisbruik 

 bijkomende stress van werk (meer burnouts bij dokters) 

 toename paperassen / bureaucratie 

 status van beroep is veranderd 

 vroeger: paternalistisch model 

 verouderd!: lukt enkel in acute situaties 

 nu vnl mensen met chronische aandoening begeleiden 

 symmetrische houding: match tss jouw ideeën en ideeën vd pt 

 arts: know-how 

 pt: leefwereld 

 omgekeerd paternalisme: pt treedt in discussie, doet beroep op internet 

 meer scheidingen 

 terughoudend om hulp te zoeken voor depressieve stoornissen (ontkennen feit dat ze 

potentieel zelf pt zijn) 

 slechte therapietrouw (zijn slechte pt’en!): als ze iets voelen, stellen ze lang uit 

 predisponerende persoonlijkheid 

 trekken zich te veel aan, willen zorgen voor anderen en cijferen zichzelf mss weg 

 sterke mensen: kunnen gelukkige fascade voorhouden terwijl ongelukkigheid 

opstapelt achter fascade 

 vnl hoger in 

 anesthesisten 

 huisartsen 

 psychiaters 

 vb. onderzoek bij intensivisten 

 

Etiologie 

 individuele psychiatrische en medische factoren  

o pt’en hebben lang niet altijd psychiatrische stoornis: kan heel impulsief gebeuren zonder 

voorgaande problemen 
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o persoonlijkheidsstoornissen: 1/3 – 1/2 

o stemmingsstoornissen 

 enorme minderheid vd mensen die suïcide plegen hebben depressie 

 maar toch 6% vd pt’en met MDE zullen sterven aan suïcide (best veel) 

o alcoholmisbruik (7% pleegt suïcide): wanneer het bepaalde zaken veroorzaakt 

 fysieke complicaties 

 echtelijke problemen 

 moeilijkheden op werk 

 arrestaties tgv dronkenschap 

o drugmisbruik 

o schizofrenie (7%): vroeg in stoornis  

 herval 

 comorbiede depressive symptomen 

 professioneel falen 

 sociale factoren 

o anomische suïcide (Durkheim): als men geen band voelt met andere mensen en zich niet 

langer deel vd maatschappij voelt 

o werkloosheid en armoede 

o scheiding 

o sociale fragmentatie 

o cross-culturele variatie  

 vb. religie → duidelijk lagere kans op suïcide 

 suïcide mag niet van veel religies 

 relicare = verbonden zijn: men is op ander niveau verbonden in groter geheel 

o media-aandacht voor suïcide 

 biologische factoren: serotonerge pathways →  2 zaken gerelateerd aan toegenomen 

impulsiviteit en agressie 

o lagere concentratie 5-HIAA in cerebrospinaal vocht 

o lagere densiteit 5-HT transporter plaatsen 

 psychologische factoren 

o hopeloosheid: geen hoop, geen lichtpunt mer 

o impulsiviteit + dingen die hiervoor predisponeren 

 dichotoom denken: zwart-wit denken 

 geen grijwaarden 

 opmerking: tunnel denken = continu aan zelfde denken 

 cognitieve constrictie 

 stoornissen in probleem-oplossen 

 oververalgemeend autobiografisch geheugen 

 

Gezondheidszorg ikv suïcidaliteit 

 

Bepaling van suïcidaal risico (hoe ga je dit bepalen, wat ga je vragen?) 

 attitude van artsen 

o DURVEN dit vaak niet vragen en weten niet hoe ze het moeten vragen 

 uit onderzoek blijkt: huisarts duidt in dossier vaak aan dat er geen suïciderisico is 

terwijl er in vragenlijst wel suïcideneigingen w aangeduid 

 criteria van depressie: 9e is suïcidale neigingen → w vaak niet bevraagd 

 waarom durven ze het niet? 

 “als je het vraagt, induceer je het misschien”  

 = oppervlakkige rationalisering om zichzelf goed te praten 

 meestal is het andersom: als pt het kan delen en vertrouwensrelatie heeft is er 

minder risico 

 schrik dat ze “ja zeggen” en vooral schrik om dan niet te weten wat te doen  

o je moet het expliciet durven bevragen → met tact 

o dokter moet alert zijn voor factoren die suïcide voorspelen 
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 risico bepalen 

o meest duidelijk teken is directe verklaring dat ze het willen doen!! 

 2/3 pt’en hebben erover verteld! 

 moet pt opgenomen worden? → afhankelijk van intensiteit 

o probleem is: mensen die er continu over praten (dan ga je er uiteindelijk mss minder 

aandacht aan geven) 

 risicofactoren 

o hopeloosheid die heel uitgesproken is  

 hopeloosheid: altijd beetje aanwezig bij depressie  

 risico als het heel extreem is (“het gaat nooit veranderen”, “ben toch verloren”, …) 

o voorafgaande suïcidepogingen: 50% onderging eerdere poging 

o sociale isolatie 

o oudere leeftijd 

o suïcidale gedachten die voorkomen bij 

 depressieve stoornis 

 middelenmisbruik: alcohol, drugs, … 

 schizofrenie 

 chronische pijnlijke ziekte 

 abnormale persoonlijkheid 

 

Management van suïcidale pt’en 

 opname vd pt in ziekenhuis of toch blijven volgen? 

o artsen hebben vaak neiging om ze te laten opnemen want dan is verantwoordelijkheid bij 

iemand anders 

o is afweging van verschillende zaken 

 intensiteit 

 ernst van geassocieerde psychiatrische aandoening 

 beschikbaarheid sociale steun 

 soms beter om thuis te zijn vb. goede band met echtgenoot, … 

 veel conflicten thuis, mensen niet altijd aanwezig, … → eerder opname 

o soms ‘suïcidecontract’ 

 = pt kan beloven dat hij geen suïcide zal plegen en als het nodig is naar spoed zal 

gaan of u of anderen opbellen 

 is factor die aangeeft dat het mss thuis kan 

 telefoonnummer geven waar pt terecht kan! 

 steun geven 

o crisis management team: aan huis gaan om te kijken hoe het gaat (outreach teams) 

o verwanten waar pt op kan steunen 

 vb. betrouwbare familieleden 

 maar andere mensen niet te zwaar belasten: als pt dan zelfmoord pleegt krijgen ze 

enorm schuldgevoel 

 gedwongen opname?? 

o voorwaarden voor (wettelijk vastgelegd, zie verder) 

o kan als pt geen garantie kan geven dat hij het niet gaat doen en niet opgenomen wil 

worden want niemand mag hem weerhouden van het te doen 

 blijven opvolgen: herhaaldelijk opnieuw inschatten van suïciderisico 

 is er akkoord over behandelingsplan en steun? 

o is geen echt argument om niet op te nemen want geeft geen veiligheid 

 grote dosissen medicatie zijn voldoende voor suïcide te plegen → voorzorgen 

o veilige psychiatrische behandelingen vb. niet starten met TCA’s 

o kleine verpakkingen 

o familieleden betrekken in veilig bewaren van pillen 

 onmiddellijke beschikbaarheid extra hulp regelen 

 

 



Ine Bollen    Psychiatrie | 2014 - 2015  

24 | P a g i n a  
 

Hoe bevragen? → in trechtervorm (opbouwend) 

 eerst algemeen over ‘het leven’ 

o “Is het leven voor u niet meer de moeite waard?” 

o “Denkt u wel eens: het zou niet erg zijn als ik niet meer wakker word?” 

o “Denkt u wel eens: was ik maar dood?” 

 iets meer specifiek: suïcidale gedachten? 

o “Heeft u wel eens gedacht uzelf iets aan te doen?” 

o “Hoe vaak hebt u daar al eens aan gedacht?” 

o “Hoe intens denkt u eraan om uw leven te beëindigen?” 

o “Komen er in uw gedachten ook bepaalde manieren van suïcide naar voren?” 

o “Wat roepen deze gedachten bij u op: angst, de neiging eraan toe te geven?” 

 specifiek: plannen van suïcide? 

o “Denkt u dat u uzelf niet in de hand zult kunnen houden?” 

o “Hebt u plannen gemaakt om er een eind aan te maken?” 

o “Hebt u voorbereidingen getroffen om een eind aan uw leven te maken?” 

o “Hebt u wel eens een poging gedaan om uw leven te beëindigen?” 

o “Zijn er omstandigheden die u tegenhouden om er een eind aan te maken?” 

 heel belangrijke vraag! 

 want suïcide(poging) kan afgewogen zijn: beschermende factoren  

 vb. religieuze motieven  

 vb. schrik om het te doen 

 vb. wat gaat dit betekenen voor mijn familie? 

o “Wat hoop u te bereiken met uw dood?” 

o “Hoe denkt u dat uw omgeving op uw dood zal reageren?” 

 

Bij suïcidepogingen → nagaan 

 wat was intentie? 

o vaak zijn ‘pogingen’ eigenlijk niet om dood te gaan: pt willen er vaak eventjes uit zijn (zie 

onder) 

o psychiatrische pt’en w vaak niet au serieux genomen door omgeving!! 

 wil pt nu nog steeds dood? 

 wat zijn huidige problemen? 

 is er psychiatrische stoornis? 

 welke behulpzame middelen zijn beschikbaar? 

 

Opzettelijke zelfbeschadiging (self-harm) ipv ‘suïcidepoging’ of ‘parasuïcide’? 

 hoe? 

o 90%: middelen innemen = self-poisoning 

 paracetamol!! → dit nemen mensen vaak voor self-harm maar sterven er dan toch aan 

 aspirine 

 antidepressiva 

 benzodiazepines 

 alcohol 

o 10%: opzettelijke zelfverwonding 

 manieren automutilatie 

 snijden gebeurt heel veel (self-laceration) 

 springen voor iets, schieten 

 verdrinken 

 met sigarettenpeuk zichzelf verbranden 

 … 

 verschil in ernst 

 diep en gevaarlijk bij mannen 

 automutilatie bij psychose 

 oppervlakkige wonden bij vrouwen 

 verloop 
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o vaak vooraf gegaan door toegenomen spanning en irritabiliteit 

o gedaan in staat van ‘losmaking’ (detachment): somatische pijn is soort verlichting van 

psychiatrische pijn 

o achteraf schaamte en walging van zichzelf 

 voorkomen 

o vnl jongere pt’en (≤ 25 jaar) 

o vrouwen > mannen: vroeger altijd 2:1 maar verschil vermindert nu 

o verhoogd risico dat het ooit tot echte suïcide komt 

 1/200 tot 1/40 plegen suïcide binnen 1 jaar 

 1/15 pleegt suïcide binnen 10 jaar 

o herhalingsrisico 

 1/6 herhaalt opzettelijke self-harm binnen 1 jaar 

 1/4 herhaalt opzettelijke self-harm binnen 4 jaar 

 redenen die gegeven w voor self-harm 

o sterven 

o eventjes ontsnappen van ondraaglijk lijden 

o verlichting krijgen 

o om gedrag van anderen te veranderen 

o om uit situatie te ontsnappen (stop = bewusteloze staat) 

o om wanhoop te tonen aan anderen 

o om wraak te nemen op anderen of om ze schuldig te laten voelen 

 suïcide = agressief signaal naar omgeving: iedereen die achterblijft heeft schuld die 

lang blijft bestaan (hadden we dit kunnen voorkomen?) 

o om hulp te krijgen 

o vanuit wraakgevoel (“ik ga het ze laten voelen”) 

 factoren die hoge suïcidale intentie doen vermoeden 

o factoren die aangeven dat ze wilden dat het niet voorkomen werd 

 gebeurd in isolement 

 niemand gebeld vooraf 

 gebeurd op moment dat interventie onwaarschijnlijk is 

 voorzorgen gemaakt om ontdekking te voorkomen 

o gepland ipv impulsief 

o voorbereidingen gemaakt in anticipatie van dood vb. wilsbeschikking  

o op voorhand intentie aan anderen verteld 

o ernst vd poging (hoe gevaarlijk was methode?) 

o voorbereidingen gemaakt voor poging 

o extensief vooraf over nagedacht 

o brief achterlaten 

o toegeven dat men suïcidale intentie heeft  

 

Bescherming vd pt 

 suïcidecontract 

o als het erg is: opbellen pt, vragen om naar spoed te gaan 

o belangrijk: regelmatig opvolgen!!  

 periode tss belofte en volgende afspraak mag niet te groot zijn (4 – 5 dagen) 

 evt crisisteam aan huis laten komen 

 als pt weet dat hij suïcidecontract niet kan nagaan: opname noodzakelijk  

o 2 mogelijkheden: pt kan het willen of niet 

 vrijwillige opname 

 gedwongen opname 

o als je pt waarvan je denkt dat opname noodzakelijk is maar je neemt deze niet op: 

aanklacht mogelijk! 

 vb. jongen die automutilatie deed, niet psychotisch was ofzo op dat moment en 

positieve attitude toonde tov behandelingsvoorstel en dan weg ging →  uiteindelijk 

nacht zelf nog zelfmoord gepleegd 
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o Wet vd bescherming vd persoon met geestesziekte (26 juni 1990) 

 gedwongen opname → 3 wettelijke voorwaarden: gerecht beslist hierover, niet arts 

(zeggen tegen pt “ik ben wettelijk verplicht je op te nemen”) 

 er moet geestesziekte zijn 

 wat is dit?? 

 deze term w niet gebruikt in psychiatrie  

 wet definieert niet wat het is maar enkel wat het NIET is  

 ‘geestesziekte is niet de onaangepastheid van zedelijke, maatschappelijke, 

religieuze, politieke of andere waarden’ 

 afhankelijk van rechter wat hier w geïnterpreteerd vb. alcoholmisbruik? 

 dus iemand die zelfmoord wil plegen maar geen ‘geestesziekte’ heeft mag niet 

opgenomen w 

 zijn gezondheid en zijn veiligheid ernstig in gevaar brengen of ernstige bedreiging 

vormen voor andermans leven of integriteit 

 ook niet zo eenvoudig → hoe groot is gevaar? 

 geschikte behandeling w geweigerd 

 is iets helemaal anders dan internering: dat is als iemand misdrijf heeft gepleegd maar 

blijkt dat dit gebeurd is in duidelijke toestand van psychiatrisch ziek zijn 

 dan w men niet naar gevangenis gestuurd maar internering → aparte instelling vd 

overheid waar allemaal ‘dit soort mensen’ zitten 

 gaat over toerekeningsvatbaarheid (iets waar psychiaters niet overeen komen): is 

GEEN psychiatrische term 

 afhankelijk van interpretatie 

 psychotisch = niet toerekeningsvatbaar 

 psychopaat = wel toerekeningsvatbaar 

o hoe doe je gedwongen opname (collocatie)?? 

 spoedprocedure (gebeurt meestal) = opname binnen 24 uur nodig 

 via subsituut: bereikbaar via parket of politie 

 2 mogelijkheden 

 ambtshalve: subtituut wijst arts aan voor schriftelijk advies (vb. psychiater op 

spoed die omstandig verslag maakt) 

 geen verzoeksschrift voor nodig 

 vb. als politie iemand naar spoed brengt 

 op verzoek: kan verzoek van eender wie zijn (familielid, andere arts, …) waarbij 

andere arts omstandig verslag maakt (vb. psychiater op spoed) dat 

urgentiekarakter aantoont 

 kan verslag zijn dat al bestaat: max 15 dagen oud 

 verslag moet niet gemaakt w door psychiater  

 nadien w procedure naar procureur des Konings gestuurd →  beslist of pt mag 

gedwongen opgenomen w (meestal wel) 

 dan w opname in psychiatrische afdeling verplicht 

 nadien w gewone procedure via vrederechter ingesteld 

 gewone procedure: geen hoogdringendheid 

 vrederechter moet binnen 10 dagen naar pt gaan (pt mag zich laten bijstaan door 

advocaat of psychiater) 

 dan bevestigt vrederechter opname of niet 

 bij bevestiging: gedwongen opname voor maximaal 40 dagen 

 mag vroeger weg als artsen zeggen dat het niet nodig is 

 verzoekschrift tot verlenging kan aangevraagd worden 

 maximaal 2 jaar 

 regels rond deeltijds of weekends: toegestaan 

 na 40 dagen of na 2 jaar of tussenin: er kan nog verplichte ambulante nazorg zijn 

van maximaal 1 jaar 
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Opmerkingen 

 iedere persoon met psychiatrische stoornis leeft gemiddeld 10 jaar minder lang! 

o dit is non-suïcidale mortaliteit! 

o ongezondere levensstijl (vb. roken meer), worden vaak voor somatische aandoeningen 

minder au serieux genomen! 

 vb. pt die klaplong had en psychiater werd erbij geroepen 

 mind mates = groot project dat opgezet is aan KUL 

o grootschalig onderzoek naar psychiatrische aandoeningen bij studenten  

 w bij eerstejaarsstudenten nagevraagd  

 dan opgevolgd na vss jaren 

o 2 delen aan onderzoek 

 wetenschappelijke stukken (krijgt FWO funding) 

 mind mates (krijgt geld vanuit fonds van Ga voor geluk) 

 zorg voor mentale gezondheid onder studenten verhogen 

 is met buddy-werking: je kan opleiding volgen om hiermee om te gaan 
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Stemmingsstoornissen 

 

Stemmingsstoornissen = depressieve stoornissen en manie 

 waar is grens tss normaal en ziektebeeld? 

o wanneer ga je van depri/dipje → depressieve stoornis? 

 depri/dipje = gevoel 

 stoornis 

 continue depressieve stemming (meer fundamenteel) 

 negatief denken 

 verminderde energie 

 traagheid 

o wanneer van opgetogen stemming naar manie? 

 manisch zijn is niet gewoon ‘overvrolijk zijn’ 

 variant: overprikkelbaar, irriteerbaar 

 zichzelf heel belangrijk vinden 

 overactiviteit 

 sneller tempo 

 

Depressie 

 depressief zijn is 

o altijd reactie op omgeving EN op zichzelf! 

 itt burn-out: w veel minder negatief gezien want 

 oorzaak ligt buiten de persoon zelf (vb. stress, baas, …)  

 hebben coach hiervoor (itt ‘therapeut’) 

 depressie w veel meer negatief gezien 

 heeft ook te maken met factoren binnen persoon zelf 

 gaat naar therapeut 

o beschikken over hersenen die reactie voortbrengen 

 vb. amygdala: gebeurtenissen in verleden die ervoor zorgen dat pt sneller depressie 

ontwikkelt 

 depressie is dus gevolg van 

o elementen in omgeving 

o ‘depressogene’ persoonlijkheid 

o neurobiologische factoren: hersenen meer voorbeschikt om met depressieve respons te 

reageren 

 waarom w mensen depressief? 

o acute stress 

 bijna altijd verliessituaties 

 is NIET zelfde als rouw (zie verder) maar kan wel oorzaak zijn 

 doordat ze iets niet hebben kunnen bereiken (mensen die hier voor gevoelig zijn) 

 scheiding / verlies 

 vernederende stressoren zijn belangrijk 

 ‘entrapment’: gevoel van in val te zitten, vast zitten in bepaalde conflicten 

 eerste depressie: meestal vooraf gegaan door acute stressor 

 binnen laatste 6 maanden bijna altijd acute stressor te vinden vb. conflict op werk 

 maar bij herval van depressie: veel minder frequent te vinden 

 = “Kindling effect”: steeds minder stressoren nodig om te hervallen 

 precies ontwikkeling kwetsbaarheid waardoor je steeds gemakkelijker hervalt 

o chronische stress 

 overladen zijn vb. job, kinderen, familie, sociale verplichtingen, … 

 onopgeloste levensmoeilijkheden 

 ambivalentie 

 entrapment 

 “te hard zijn best doen” 

 perfectionistische persoonlijkheid 
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 niet “nee” kunnen zeggen 

 te hoog ik-ideaal (narcisme) 

 niet met verlies omkunnen (separatie) → afhankelijke persoonlijkheden 

 ‘gepercipieerde stress’: gebeurtenissen w gemakkelijk als stresserend ervaren 

(neuroticisme) 

 verschuiving in aandachtsfuncties (afhankelijk van hoe je eigen leven invult) 

 depressie: enkel negatieve dingen zien 

 manie: enkel positieve dingen zien 

 van alles wat je meemaakt wordt slechts fractie opgeslagen: is niet ad random 

 hapering in ontwikkeling persoonlijkheid obv traumatische ervaringen? 

 vb. vroegkinderlijke traumatische ervaringen kunnen biologische sporen nalaten 

 

Verschil tss  

 unipolaire stemmingsstoornissen 

o minstens 1 of herhaalde depressies 

o altijd aan zelfde pool stemming: depressie 

 bipolaire stemmingsstoornissen = manisch-depressief 

o minstens 1x manisch of hypomaan geweest 

o bijna altijd ook depressief geweest (vaak w hierdoor bipolaire stoornissen gemist) 

 

Unipolaire stemmingsstoornissen 

 

Depressie en angst: weinig inter-rater reliability 

 wanneer vss beoordelaars zelfde pt beoordelen: vaak verschillend resultaat 

 itt vb. psychose → goede inter-rater reliability 

 

Depressie = cluster van symptomen 

 affect (doorheen alle lagen vh functioneren) 

o dysfore stemming (ontstemd) 

o voortdurende triestheid (pervasive sadness) 

o irritabiliteit 

o geen interesse en plezier meer hebben!! = heel typisch 

o angst 

 cognitieve symptomen: 2 soorten 

o cognitieve vervormingen = vervormingen in evalueren van zichzelf, ervaringen, wereld en 

toekomst 

 ‘ik ben niets waard’, ‘ik heb altijd alles verkeerd gedaan’ 

 ‘het is allemaal de moeite niet’ 

 ‘ik ga nooit beter worden’, ‘ik ga nooit iets kunnen bereiken’ 

o neurocognitieve stoornissen 

 verminderd geheugen 

 verminderde concentratie 

 minder goed in beslissingen maken (besluiteloosheid) 

 gedragsmatige stoornissen: psychomotorische veranderingen 

o vertraagd (meestal): geen mimiek, saai, monotoon 

o geagiteerd: gejaagd  

 somatische symptomen 

o veranderingen in eetlust en gewicht 

 meestal minder eetlust 

 atypische vorm: toegenomen eetlust 

o veranderde slaappatronen 

 meestal insomnia 

 atypische vorm: hypersomnia 

o verminderde energie en toegenomen vermoeidheid: fysiek en psychisch 

o droge mond 
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o constipatie 

o hoofdpijn 

o vss andere chronische pijnklachten 

→ depressie is al deze dingen samen maar mss zouden we meer moeten kijken naar subgroepen? 

→ depressie = systeemaandoening? 

 veranderingen endocrien 

 veranderingen immunologisch: CRP verstoord, cytokines, … 

 duidelijke veranderingen metabool en zelfs structureel thv hersenen 

 

Dubbele depressieve inhibitie 

 gedachteninhoud: gevolg van dominante investering van bepaalde gedachteninhouden 

waardoor andere gedachteninhouden niet meer kunnen geactiveerd w 

o vernietiging, auto-agressief, verlies, rouw, narcistische kwetsuur, … 

o verlies van 

 ‘verbonden zijn met …’ 

 ‘ideaalbeeld van zichzelf’ 

 psychomotore vertraging 

o vertraging verwerking informatie, vertraagde besluitvorming, gefixeerd zijn in denken, 

vertraagd tempo 

o vermoeidheid, verminderd geheugen, verminderde concentratie, vertraging in aanpakken 

en uitvoeren 

 

Depressieve stoornissen 

 

Major depressive disorder (MDD) 

 DSM-5 criteria 

o ≥  5 symptomen aanwezig gedurende ≥  2 weken die verandering van voormalig 

functioneren vertegenwoordigen en minstens één vd symptomen is (1) of (2) 

 depressieve stemming = zich continu depressief voelen 

 anhedonie = verminderde interesse en plezier (niet meer kunnen genieten) 

 is heel typisch voor depressie! 

 gewichtsveranderingen 

 meestal dalingen  

 tgv verlies aan eetlust: ‘eten zegt me niks meer’ 

 soms dramatisch vb. bij bejaarden 

 soms atypisch: gewichtstoename 

 snakken naar suikergoed = automedicatie (insulinepiek) 

 groot aantal AZ gaan naar spierweefsel  

 tryptofaan w minder opgenomen dan andere AZ → relatief meer tryptofaan in 

bloed tov andere AZ 

 tryptofaan w omgezet in serotonine →  meer beschikbaar thv receptor in 

hersenen 

 slaapstoornissen 

 inslaapstoornissen 

 moeite om in slaap te vallen 

 weinig specifiek symptoom: ook bij stress, spanning, angst, … 

 doorslaapstoornissen 

 herhaaldelijk wakker worden 

 meer specifiek voor depressie 

 vroegtijdig ontwaken (late insomnia) 

 om 4 – 5u wakker w en kunnen niet meer slapen 

 heel specifiek 

 psychomotorische agitatie / retardatie 

 vermoeidheid / geen energie hebben 

 in ICD klassificatie: dit is één vd hoofdsymptomen 
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 zich waardeloos voelen of excessief of abnormaal schuldig 

 verminderde mogelijkheid om te denken of concentreren of onbeslistheid 

 terugkerende gedachten van dood / suïcidale gedachten 

o er moet klinisch significante stress of beperking zijn 

o mag niet volledig te wijten zijn aan rouwproces (behalve pathologische rouw: zie verder) 

 opmerkingen bij classificatie en symptomen 

o waarom 5/9 symptomen? → consensus-based  

o probleem met criteria: zeer heterogene pt’enpopulatie 

 omdat je 5 vd 9 symptomen nodig hebt: theoretisch gezien kan je 2 pt’en hebben met 

MDD die maar 1 symptoom delen 

 heterogeniciteit verhoogt nog meer doordat het samengestelde criteria zijn → kan zelfs 

dat pt’en 0 symptomen overeenkomend hebben 

 psychomotorische retardatie of agitatie 

 bij subgroep van pt’en is het hypersomnia ipv insomnia 

 sommige pt’en eten te veel (ivm grootste groep: geen eetlust) 

o typische depressie vs atypische depressie 

 typische depressie komt meeste voor 

 atypische depressie: minderheid vd depressies 

 atypische symptomen: hypersomnia en toegenomen eetlust 

 relatief meer bij 

 bipolaire stoornis 

 postnatale depressie 

o depressieve stemming 

 differentiëren met triestheid 

 differentiëren met rouw! 

 DSM doet alsof het atheoretisch is (niks zeggen over etiologische oorsprong) maar 

spreekt wel over rouw 

 bij rouwproces: verschillende pathologische symptomen → is het dan depressie?  

 consensus: rouwproces duurt 6 maanden dus binnen 6 maanden kan je geen 

diagnose depressie stellen 

 rouw = normale en verwachte respons aan gebeurtenis die significant verlies 

aangaat (vb. rouw, financiële ruïnering, natuurlijke ramp) 

 symptomen die kunnen lijken op depressie 

 intense droefheid 

 reflectie over verlies 

 insomnia  

 weinig eetlust en gewichtsverlies 

 symptomen die niet/weinig aanwezig zijn bij rouw maar wel bij depressieve 

stoornis 

 gevoel waardeloosheid (differentieert goed)!! 

 suïcidale ideeën →  kan bij rouw maar dan met andere rationale: “om bij 

andere te zijn” 

 psychomotorische retardatie 

 ernstige beperking van algemene functioneren 
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 vergelijking 

rouw depressie 

gevoel leegheid en verlies depressieve stemming en anhedonie 

gebeurt in golven meer persisterend 

geassocieerd met gedachten en 

herinneringen aan overledene 

niet verwant aan specifieke gedachten 

of vooringenomenheden 

positieve emoties en humor nog 
mogelijk 

geen positieve stemming 

preoccupatie met gedachten en 
herinneringen van overledene 

gedachten zijn zelf-kritisch of 
pessimistische reflectie 

- zelfvertrouwen bewaard 
- igv zelf-denigrerende ideatie: tgv 
ervaren falen tov overledene (vb. niet 
vaak genoeg gaan bezoeken) 

waardeloosheid en zelf-haat 

gedachten over dood: bij overledene 
kunnen zijn 

suïcidaliteit: gevoel waardeloosheid en 

schuld, alsof men niet waard is om te 
leven of niet om kan met pijn of 
depressie 

 pathologische rouw = extreme rouw = “persisterende complexe rouwstoornis” 

 individu heeft dood ervaren van persoon waarmee hij/zij nauwe relatie mee had 

 sinds dood: minstens één vd volgende symptomen ervaren op meerdere dagen 

en in klinisch significante mate en heeft gepersisteerd voor minstens 12 

maanden igv rouwende volwassenen of 6 maanden igv rouwende kinderen 

 persisterende verlangen naar overledene 

 jonge kinderen: kan uitgedrukt in spel en gedrag zijn: gedragingen die 

reflecteren dat ze van zorgnemer of gehechtheidsfiguur gescheiden zijn en 

er mee herrenigen 

 intense zorgen of emotionele pijn in antwoord aan dood 

 preoccupatie met overledene 

 preoccupatie met omstandigheden van dood 

 kinderen: kan uitgedrukt w door thema’s van spelen en gedrag en kan 

uitbreiden tot preoccupatie met mogelijke dood van anderen die dicht bij 

hen staan 

 reactieve distress tov dood 

 grote moeite met dood accepteren 

 in kinderen: afhankelijk van capaciteit kind om betekenis en 

permanentheid van dood te begrijpen 

 ongeloof of emotionele verstijfdheid over verlies vertonen 

 moeite met positieve herinneringen aan overledene 

 bitterheid of boosheid gerelateerd aan verlies 

 slecht aangepaste inschatting over zichzelf in relatie tot overledene of 

dood (vb. zichzelf schuld geven) 

 excessief vermijden van herinneringen aan verlies  

 vb. individuen, plaatsen, situaties geassocieerd aan overledene  

 kinderen: vermijden van gedachten en gevoelens tov overledene 

 sociale disruptie of disruptie van identiteit 

 verlangen om te sterven om bij overledene te zijn 

 moeite met vertrouwen andere individuen sinds dood 

 alleen of gescheiden voelen van andere individuen sinds dood 

 gevoel hebben dat leven betekenisloos of leeg is zonder overledene of 

geloof dat men niet kan functioneren zonder overledene 

 verwardheid over rol in leven of verminderd gevoel van identiteit vb. 

gevoel dat deel van zichzelf gestorven is met overledene 

 moeite of tegenzin om met interesses verder te gaan sinds verlies of 

plannen voor toekomst (vb. vriendschap, activiteiten) 

o criterium van anhedonie 

 interesse in iets plezant en plezier aan iets plezant zijn totaal anders! 
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 interesse = ik wil ernaar toe → “wanting” 

 = appetitive / anticipatory / motvational function 

 dopaminerg gestuurd 

 plezier erin hebben: als je er bent, kan je er plezier in hebben → “liking” 

 = consummatory / experiental function 

 neurotransmitters: opioïden, cannabinoïden, GABA-agonisten 

 soms w 3e hedonische functies gedefinieerd: post-consummatory function (verbreden en 

opbouwen persoonlijke en sociale middelen die functioneren en welzijn verbeteren) 

 iemand die veel en brede interesses heeft en goed kan genieten: persoon die vaak 

goed omringd is door sociale middelen die functioneren en welzijn verbeteren 

 dit is goede bescherming op dag dat het wat tegenzit 

o emoties 

 positieve emoties zorgen voor contact met anderen → maken gedachtepatronen meer 

creatief, flexibel, integratief en efficiënt 

 3 groepen positieve symptomen 

 achievement-based: positieve emoties die je krijgt door dingen die je bereikt 

 = “activated”, aangedreven door plezier van iets bereiken 

 energetisch, levendig, actief, … 

 affiliatieve-based: uit verbondenheid 

 = “safe” 

 gevoel van veiligheid in omgeving, warm, beschermd, … 

 klassieke well-being 

 = “soothing and calming” (verzachtend en kalmerend) 

 tevredenheid, relaxed, rustig, peaceful (vredig), … 

 heeft manische pt te veel positieve emoties? 

 wel ‘achievement-based’ emoties 

 maar beide andere groepen niet! → voelt zich niet veilig en niet rustig 

 positieve emoties hebben vaak iets te maken met verbondenheid 

 8 positieve emoties die te maken hebben met anderen, toekomstgerichtheid en 

vaak voorkomende termen voor vertrouwen in wereld 

 liefde, hoop, vreugde, vergevingsgezindheid, medelijden, vertrouwen, ontzag 

en dankbaarheid 

 5 positieve emoties kan je ook hebben op onbewoond eiland 

 opgewondenheid, interesse, tevredenheid, humor en gevoel van heerschappij 

 negatieve emoties versmallen aandacht (gaat eerder over withdrawal uit sociale contacten) 

 meeste emoties gaan over zichzelf: schaam, wrok, woede-uitbarstingen, angst, 

prikkelbaarheid, depressie 

 sommige over anderen: wraak en vijandigheid 

 depressie is niet louter negatieve emoties maar ook zeker tekort aan positieve 

emoties! 

 verband met cardiovasculaire aandoeningen: hogere mortaliteit bij verminderd positief 

affect (suïcides zijn daar al uit gehaald) 

 hoger risico op hartinfarct bij 

 depressie 

 bepaalde persoonlijkheidstypes: overactief, competitief persoonlijkheidstype 

 na hartinfarct: wie depressief wordt heeft minder survival zelfs als je corrigeert 

voor behandeling, … → depressie blijft onafhankelijke voorspeller van mortaliteit 

 welke voorspeller voor cardiovasculaire dood? 

 niet negatieve affect maar gebrek aan positieve affect!: significant ↓ survival 

 na correctie voor fysieke activiteit: positief affect niet langer betere survival 

 discussie: is het door minder positief affect dat ze minder gaan sporten of 

andersom? 

 subtypes MDE 

o met angst 

 angst en depressie zijn negatieve affecten → gaan vaak hand in hand 
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 als angstsymptomen niet treshold hebben om van angststoornis te spreken: ‘depressie 

van angst’ 

 kenmerken: opgesloten, gespannen, rusteloos, zich zorgen maken, … 

o met gemengde kenmerken 

 op zelfde moment depressieve en manische momenten: bipolaire stoornis 

 kenmerken: opgewekt, expansief humeur, toegenomen zelfvertrouwen, meer 

spraakzaam, vlucht van ideeën, toegenomen energie, … 

o met melanchole kenmerken 

 = heel ernstige depressie 

 kenmerken 

 niets meer van plezier, geen reactiviteit meer op plezierige gebeurtenissen 

 wanhoop 

 ’s ochtens ergste 

 vroeg ’s ochtends wakker worden 

 psychomotorische agitatie en retardatie 

 significant gewichtsverlies 

 excessief schuldgevoel 

o met atypische kenmerken 

 toegenomen eetlust 

 hypersomnie 

 soort ‘mood reactivity’: als er iets plezant gebeurt, kan men soms nog beetje opfleuren 

 heel gevoelig aan kritiek van anderen 

 ‘leaden paralysis’ = gevoel van lood in ledematen 

 langdurig interpersoonlijk rejectiegevoel 

o psychotische depressie 

 kan op alle leeftijden maar komt vnl voor bij oudere pt’en 

 psychose = echte breuk met realiteit 

 wanen (denkbeelden) 

 hallucinaties (zintuiglijke indrukken) 

 psychotische kenmerken: 2 soorten 

 stemmingscongruente wanen 

 inhoud wanen zijn congruent met stemming: persoonlijke tekortkomen, 

schuldgevoel, ziekte, dood, nihilisme, verdiende straf, … 

 typische wanen die voorkomen bij depressie of manie 

 vb. ‘ik ben failliet, ik kan niks meer betalen, ik ben niets meer waard, …’ 

 niet-stemmingscongruente wanen: hebben eigenlijk niets te maken met stemming 

 meer terug te vinden bij schizofrenie of paranoia 

 vb. ‘de anderen zijn tegen mij’ 

o met katatonie: zodanig extreme depressie dat men eigenlijk niet meer wil bewegen 

o met peripartum onset 

 eigenlijk niet postnatale depressie maar perinatale depressie: merendeel is al 

depressief van voor bevalling 

o met seizoenspatroon = seasonal affective disorder = “winterdepressies” 

 iedere keer opnieuw w men in winter depressief onafhankelijk van wat er professioneel 

of in leven gebeurt (dus niet vb. altijd werkloos in winter owv seizoensgebonden werk) 

 enige vorm depressie waar lichttherapie werkt 

 melatonine (hormoon dat te maken heeft met slaap): w aangemaakt in donker 

 lichttherapie = vlak bij opstaan onmiddellijk fel licht →  melatoninepiek w 

teruggeschoven (minder moe door dag, energieker, …) 
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 MDE: ernst → 2 manieren van graderen 

o aantal positieve DSM-symptomen 

 mild 5 – 6/9 

 moderate 7/9 

 severe is 8/9 of 9/9 

 logisch gevolg: suïcidaliteit is dus meer aanwezig bij 

hogere graden (want is 1 vd symptomen in criteria) 

o impact op functioneren → Sheehan Disability Scale (SDS) 

 gradeert op drie vlakken: symptomen hebben … 

 … werk verstoord 

 … sociaal leven verstoord 

 … gezinsleven/thuisverantwoordelijkheden verstoord 

 ‘half-verankerde schaal’: niet iedere score heeft bepaalde definitie maar krijgen per 3 

bepaalde definitie 

 vanaf wanneer klinisch significante beperking? 

 milde beperking: op drie gebieden van stoornis minstens 4 scoren  

 ernstige beperking: op 3 gebieden minstens 7 scoren 

 depressie is iets dat door ALLE lagen gaat (itt vb. angststoornis: kunnen thuis wel 

goed functioneren) 

 

Minor depressive disorder (MinDD): zelfde criteria als MDD maar ≥ 2 en ≤ 5 symptomen aanwezig 

tijdens zelfde periode van 2 weken met verandering voormalig functioneren en minstens één vd 

symptomen is (1) of (2) 

 

Persistent depressive disorder (dysthymic disorder) → DSM-IV criteria 

 depressieve stemming voor minstens 2 jaar (soort chronische minor depression) 

 tijdens depressie: aanwezigheid van ≥ 2 vd volgende 

o weinig eetlust of overeten 

o insomnia of hypersomnia 

o lage energie of fatigue 

o laag zelfvertrouwen 

o slechte concentratie of moeite met beslissingen maken 

o gevoel van hopeloosheid 

 klinisch significante stress of beperking in functioneren 

 

Premenstrual dysphoric disorder (PMDD) 

 is NIET premenstruele spanning 

o dan vnl somatische symptomen 

o PMDD is als vnl psychische symptomen op voorgrond staan 

 irritabiliteit, … die beginnen beetje voor menstruatie 

 is syndroom → iedereen kan er beetje van hebben 

 in grote meerderheid van menstruele cycli: minstens 5 symptomen moeten aanwezig zijn in 

finale week voor begin menses 

o moeten verbeteren binnen enkele dagen na begin menses 

o minimaal of afwezig in week na menses 
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 criteria: in totaal moeten minstens 5 symptomen aanwezig zijn waarvan 

o ≥ 1 vd volgende 

 opvallende affectieve labiliteit: stemmingswissels, plots triestig of wenerig, 

toegenomen gevoeligheid voor afwijzing 

 pt’en die geen perorale contraceptiva nemen: groter libido maar schommelt meer 

 pil verzwakt stemmingswissels, libido, …  

 toegenomen irritabiliteit of boosheid of toegenomen interpersoonlijk conflict 

 toegenomen depressieve stemming, gevoel hopeloosheid of zelfneerhalende gedachten 

 opvallende angst, spanning en/of gevoel van opgesloten zijn of op randje 

o ≥ 1 vd volgende 

 afgenomen interesse in normale activiteiten 

 subjectieve moeilijkheden met concentratie 

 lethargie, makkelijk vermoeibaar of opvallend tekort aan energie 

 opvallende verandering in eetlust 

 hypersomnia of insomnia 

 gevoel van overweldigd te zijn 

 fysieke symptomen: zachtheid/zwelling van borsten, gewricht- of spierpijn, opgeblazen 

gevoel 

 beste behandelingsmethode: antidepressivum dat niet continu moet genomen w 

 

Depression rating scales 

 observer rating scales (schalen die arts afneemt): w meest gebruikt 

o Hamilton Depression Rating scale (HRSD, HAMD) 

 heeft 17 criteria (nt vanbuiten): depressieve stemming, schuldgevoel, suïcide, initiële insomnia, 

middel insomnia, late insomnia, problemen met werk en interesses, agitatie, psychische angst, 

somatische angst, gastro-intestinale somatische klachten, algemene somatische klachten, 

genitale somatische klachten, hypochondrie, inzicht, gewichtsverlies 

 minder specifiek voor depressieve symptomen maar scoort breder voor 

angststoornissen enzo → breder beeld vd pt 

 HAMD item 7: werk en interesses 

 puntje 2 hiervan = verlies aan interesse en plezier 

 is eigenlijk belangrijker: zou meer prominente plaats in schaal moeten hebben 

o Montgomery- Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) 

 specifieker voor depressieve symptomen: schijnbare droefheid, gerapporteerde droefheid, 

innerlijke spanning, verminderde slaap, verminderde eetlust, concentratiestoornissen, moeheid, 

traagheid, onmogelijkheid om te voelen, pessimistische gedachten, suïcidale gedachten 

 MADRS item 8: inability to feel → eigenlijk ook belangrijker dus zou meer prominente 

plaats moeten hebben 

 self-rating scales 

o Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 

 goede screening schaal voor angst en depressie 

 7 items voor screening naar depressie 

 7 items voor screening naar angst 

 heeft veel meer aandacht voor niet meer kunnen genieten 

 geen somatische klachten in → zuiver psychologisch – emotioneel onderzoek 

 w gebruikt bij pt’en die vb. kanker hebben want hebben sowieso al somatische 

klachten → deze schaal beter voor screening naar depressie 

 opmerking: artsen missen vaak depressie bij zware somatische aandoening 

o Beck Depression Inventory (BDI) 

o Zung Depression Scale 

o Sheehan Disability Scale (SDS, zie eerder) 

 interessant is als beiden w afgenomen → soms veel discrepantie tss beide schalen 

 

Veel pt’en hebben fysieke symptomen 

 komt vaak als voornaamste klacht van pt 

 vaak durven ze niet vertellen aan arts dat ze ook psychische problemen hebben 
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o vaak vindt men geen identificeerbare oorzaak bij fysieke klachten  

o vss vage klachten (duizeligheid, rugpijn, buikpijn, …): meer = grotere kans op depressie 

 is enkel richtingwijzer dat er psychiatrisch probleem zou KUNNEN zijn: diagnose 

stemmingsstoornis is uiteindelijk steeds positieve diagnose 

 

Etiologie – pathogenese: biopsychosociaal model 

 

Multifactorieel: samenspel van vele vss factoren (voorbeschikkend, uitlokkend en onderhoudend) 

 genetische factor is aanwezig 

o redelijk laag (ivm vb. Huntington) 

 alle psychiatrische stoornissen < 25% 

 heritabiliteit (monozygote tweeling concordantie) = proportie observeerbaar verschil 

tss gezonde en zieke mensen te wijten aan genetische verschillen  

 autisme = hoogste heritabiliteit 

 bipolaire stoornis, schizofrenie: hoog 

 ADHD ook nog hoog 

 depressie zit maar in middenmoot 

 angststoornissen enzo veel lager 

o risico op depressie is hoger bij eerstegraadsverwanten van depressieve pt’en 

 volgens bepaald onderzoek: odds ratio = 2,84 

 nature of nurture??  

 opvoeding door moeder/vaderfiguur met ↓ hechtingscapaciteit? 

 wat is invloed van bijvoorbeeld ouder die opgenomen wordt in psychiatrisch ZH met 

depressie op ontwikkeling van kind? 

o “serotonine transporter gen promotor polymorfisme” (5-HTTLPR) 

 serotonine transportergen: codeert voor re-uptake pomp 

 is gen met 2 vormen: korte (S) en lange (L) vorm 

 korte vorm leidt tot verminderde expressie van gen 

 igv scoren voor neuroticisme: klein verschil (meer neuroticisme bij korte vorm) 

maar er is gigantisch veel overlap → weinig tot geen relevantie  

 interactie tss gen van serotoninetransporter, stressvolle levensgebeurtenissen en risico 

op depressie 

 grafiek die heel vaak gebruikt wordt 

 “hoe meer stresserende gebeurtenissen in leven, hoe meer genetica rol speelt in 

ontwikkelen depressie” 

 w algemeen aanvaard 

 mensen zijn gretig naar nieuwe benadering owv frusterende tekort aan 

vooruitgang in psychiatrische stoornissen 
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 ‘holistisch’: interactie tss  

 biologie en psychologie 

 gen en omgeving 

 nature en nurture 

 MAAR ook onderzoek gebeurd waarbij dit verband niet werd gevonden! 

 merkwaardig is dat men deze studie 110x geciteerd is terwijl eerste negatieve 

report maar 24x geciteerd is = “embracing bias” 

 meta-analyse gedaan uit aantal studies die dit nagingen 

 geen significant verband tss korte vorm gen en depressie 

 wel verband depressie met stressvolle gebeurtenissen 

 combinatie genetica + stresserende gebeurtenissen heeft geen invloed! 

 CRH hyperdrive: veel pt’en met MDE: HPA-as hyperactiviteit tijdens depressie 

o onderzoek: dexamethasone suppressietest  

 ’s avonds dexamethasone geven → wat gebeurt met cortisol ’s ochtends? 

 bij gezonde pt’en: normale ochtendpiek valt weg 

 bij depressieve pt’en: vaak geen suppressie = CRH hyperdrive 

 diagnostisch onvoldoende krachtig 

 maar gebruiken bij klinisch herstelde pt’en: goede risicofactor op herval 

o HPA-as hyperactiviteit w veroorzaakt door CRH hypderdrive 

o hoe ontstaat overactieve HPA-as? 

 chronische stress (chronische hypercortisolemie = toxisch) 

 entrapment 

 bij proefdieren: forced swim test 

 bij mensen: blootgesteld aan blijvende spanning owv 

 onhaalbare doelstellingen 

 niet kunnen voldoen aan verwachtingen 

 trauma op jonge leeftijd 

 HPA-as is tijdens eerste levensjaren nog in ontwikkeling →  heel gevoelig voor 

hevige trauma’s 

 vnl gewelddadig trauma vb. misbruik, bedreiging, mishandeling 

 meestal geen invloed van overlijden van ouder, economische crisis, … 

 experimenten bij ratten, honden, apen: blijvende hyperactiviteit HPA-as na trauma 

 factor ‘onvoorspelbaarheid’ speelt belangrijke rol 

 onderzoek naar verband hyperactiviteit HPA-as en vroegtijdig trauma: 3 conclusies 

 verhoogde HPA-as reactiviteit op psychosociale stress bij vrouwen die 

geschiedenis fysiek of seksueel misbruik hebben als kind 

 verhoogde ACTH respons op exogeen toegediend CRF bij vrouwen met 

traumageschiedenis 

 vrouwen met voorgeschiedenis fysiek/seksueel gebruik: kleiner volume vd linker 

hippocampus → toxiciteit / inhibitie neurogenese 

 biologische factoren vb. alleen zijn = predictieve factor van dat men niet snel gaat genezen 

 depressie is systeemaandoening 

o als gevolg van langdurige, maladaptieve stressrespons 

o GM-ontwikkeling: blijven tegenwoordig niet hangen bij klassieke neurotransmitters  
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“Balansmodel”: evenwicht tussen 

 belasting – stress 

o ingrijpende levensgebeurtenis 

o verlieservaringen 

o conflicten 

 kwetsbaarheid – weerbaarheid 

o sociale steun, relatie 

o vroegkinderlijke ervaringen 

o persoonlijkheid (kwetsbaar zelfwaardegevoel, perfectionisme, onveilig ambivalente 

hechting, …) 

o erfelijkheid 

 

Ontstaansmechanismen depressie: biologische hypothesen in biopsychosociaal model 

 mono-amine hypothese: tekort aan monoamines (serotonine, noradrenaline en dopamine) 

 (neuro-)immunologische hypothese 

o depressie = systeemaandoening → mss deel inflammatoir/immunologisch? 

o zou verklaring geven van verhoogd risico op cardiovasculaire dood 

 endocrinologische (neuro-endocriene) hypothese: HPA-as 

 genetische factoren 

 meest recent: neurotrofische hypothese 

o BDNF (brain-derived neurotrophic factor) staat hier centraal 

 

Gericht onderzoek: ‘circuits’ of ‘chemische soep’? 

 specifieke neurotransmitters → specifieke symptomen 

o NA: concentratie en drive  

o dopamine: plezier  

o serotonine: angst, irriteerbaarheid 

o vb. dwangstoornissen: beantwoorden enkel aan serotonerge antidepressiva en niet 

noradrenerge antidepressiva 

 specifieke hersenregio’s → specifieke symptomen  
o neuro-imaging 

 bij depressie is er 

 verminderde activiteit prefrontaal (dorsolaterale prefrontale cortex, DLPFC) 

 verhoogd metabolisme thv amygdala en ventromediale prefrontale cortex (VMPFC) 

 in psychotherapie: ↑  activiteit prefrontaal →  ↓  activiteit amygdala (zijn onderling 

verbonden systemen) 

 specifieke hersenregio’s → specifieke neurotransmitters 

 

Integratie van biologische en psychologische modellen? 

 voorbeeld van pup-experimenten: 2 w oude puppy’s die enkele min weg van moeder werden 

gehaald → vocalisatie → grooming, verzorging → HPA-respons op stressoren gewijzigd voor 

ganse leven: stress-gebonden ziekten 

 integratie? → er is sowieso verband 

o biologische veranderingen bij psychologische processen vb. leerprocessen, psychotherapie 

o psychologische veranderingen bij biologische ‘ingrepen’ vb. antidepressiva! 



Ine Bollen    Psychiatrie | 2014 - 2015  

40 | P a g i n a  
 

 behandeling van depressie: final common pathway?  

o zorgen alle antidepressiva ervoor dat expressie BDNF verhoogt (normalisatie)? 

 NA ↑, 5-HT ↑, ECT (elektroconvulsieve therapie) en mss psychotherapie: zorgen voor 

verandering van second messenger signaal transductie en fosforylatie van 

transcriptiefactoren → expressie BDNF + receptor 

 stress en corticosteroïden: ↓ expressie BDNF en receptor 

 antidepressiva: ↑ expressie BDNF en receptor 

 stijging BDNF signaal zorgt voor 

 neuronale neogenese + minder celdood → ↑ aantal neuronen → plasticiteit 

 celdifferentiatie → meer sprouting, meer vertakking en meer connectiviteit 

o of faciliteren antidepressiva en BDNF rehabilitatie door toegenomen neuroplasticiteit? 

 onderzoek: chronische antidepressiva behandeling en visuele cortex 

 als je bij ratjes oog bedekt (gesloten houden) 

 blijven slecht zien door oog als volwassen rat (amblyoop, lui oog): w zelfs niet 

herwonen door sterke oog af te plakken 

 behandeling 3 weken met fluoxetine (of directe infusie BDNF in visuele cortex): 

complete normalisatie amblyoop oog! 

 gezonde mensen: 3 weken behandeling met sertraline verhoogt tekens van 

plasticiteit in visuele cortex ivm placebo-behandelde vrijwilligers 

 DUS: kan reactivatie van neuronale plasticiteit geïnduceerd door antidepressiva, in 

combinatie met rehabilitatie, helpen om neuronale netwerken die ‘slecht liggen’ (door 

vroegere ervaringen) te reorganiseren?? 

 hippocampaal volume  

o vermindering hippocampaal volume = iets blijvend bij depressie 

o correlatie tss hippocampaal volume en duur van onbehandelde depressie: hoe meer 

maanden iemand depressief was, hoe kleiner hippocampaal volume 

 hypothese snel omarmd: ‘behandel pt snel, voordat hippocampus krimpt’ 

 maar gewoon lineair model is wsl te simpel 

o meta-analyse: pt’en met MDE hebben 4% reductie in hippocampaal volume tov matched 

controls 

 wel in kinderen, volwassenen van middelbare leeftijd en ouderen maar niet in 

jongvolwassenen 

 enkel in pt’en met ziekteduur > 2 jaar 

 volumereductie grootste voor pt’en met matige ivm extensieve duur vd ziekte! 

 enkel in pt’en die > 1 ziekteperiode hebben gehad 

 geen verschil tss pt’en in euthymische/milde en matige/ernstige ziektegroepen!! 

 

Bij behandeling depressie: na 2 weken moet je 20% klinische verbetering hebben! 

 geweten dat je anders binnen 6 weken met zelfde antidepressivum en dosis geen 

verbetering meer zal hebben 

 eigenlijk werken antidepressiva wsl sneller in ‘hardware’ waarna er in zekere zin moet 

geoefend worden opdat het zich in realiteit installeert 

 ook gezonde proefpersoon: gaat meer positieve dan negatieve woorden onthouden bij 

innemen 1 pilletje antidepressivum 
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Prognose 

 

Depressie doodt! 

 fors verhoogd aantal suïcides 

o suïcide telt voor 16 – 19% vd doden in psychiatrische samples maar voor < 1% in 

medische en gemeenschapssamples 

o MAAR meeste suïcides hebben niks met depressie te maken 

 verhoogde mortaliteit: vnl door alle andere aandoeningen 

o verloop vd meeste aandoeningen w beïnvloed door depressie vb. risicofactor op 

cardiologisch event en op cardiovasculaire mortaliteit 

o vb. onderzoek met bepaling ernst depressie mbv BDI (Beck Depression Inventory)  

 resultaat: hoe meer depressieve symptomen, hoe lager overleving 

 alle schalen: arbitraire cut-offs voor vanaf wanneer depressie is maar eigenlijk is het 

dus continuüm 

o veel lagere 10-jaarsoverleving na CVA igv depressie 

 

Gebrek aan positief affect is grotere predictor van cardiale gezondheid dan teveel negatief affect! 

 hoe komt dat? 

o positief affect (en niet negatief effect) vergroot parasympathische modulatie van hartslag 

o hoger positief affect voorspelt betere slaapkwaliteit (onafhankelijk van andere predictoren 

van slechte slaap of negatief affect) 

o positief affect is geassocieerd met lagere CV reactiviteit, noradrenalinegehaltes en 

ochtendpieken cortisol 

 gebrek aan positief affect: even grote risicofactor als hebben diabetes op mortaliteit in 2 jaar 

na stentimplantatie  

o anhedonie, mannelijk geslacht, leeftijd en DM voorspellen toegenomen mortaliteit 

o β-blokkers en statines voorspellen afgenomen mortaliteit 

o geen significante voorspelling van negatief affect 

 10-jaars follow-up pt’en met stabiele coronaire hartaandoening: iedere standaarddeviatie in 

PANAS positief affect geeft 16% afname risico op dood 

o na correctie voor ernst cardiale aandoening en voor depressieve symptomen: positief 

affect bleef significant geassocieerd met toegenomen survival 

o bij correctie voor fysieke activiteit: positief affect beïnvloedde survival niet langer 

significant 

 grote vraag: hebben depressieve pt’en meer CV aandoeningen, afgenomen overleving en 

toegenomen risico op toekomstige CV aandoeningen 

o omdat ze depressief zijn? 

o of omdat ze andere risicofactoren hierdoor krijgen 

 minder inspanning 

 minder compliance met therapie en dieet 

 meer hypertensie 

 roken meer 

 meer serieuse CVD 

 … 
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Depressie in kankerpt’en  

 prevalentie comorbiditeit van somatische en psychiatrische aandoeningen is hoger hoe 

verder je gaat in getrapte zorg (HA naar ZH naar psychiatrisch ZH) 

 symptomen als vermoeidheid, verminderde eetlust, … zijn vanzelf al bij kankerpt’en → soms 

moeilijk te onderscheiden of het nu om depressie gaat of dat het symptomen zijn van 

kanker/chemotherapie/… 

o sommige symptomen van depressie kunnen onjuist toegeschreven w aan chronische 

fysieke aandoening 

 depressie in kankerpt’en: lage detectie of behandeling 

o veel vd artsen zijn ongekend met symptomen 

o “begrijpbaar depressief” → artsen denken dat wanneer we begrijpen wat probleem is, het 

geen probleem meer is 

 “depressie is iets abnormaal maar bij pt’en die weten dat ze niet meer lang leven is 

het toch normaal”  

 wijst nogmaals op stigma dat er is: ‘psychiatrie, dat is voor abnormale mensen’ 

 maar uiteraard is depressie wél een probleem, ook bij deze pt’en 

o verschil als het gaat om ‘aanpassingsstoornis’: pt’en die niet goed slapen enzo owv 

nadenken, … 

 dat is WEL begrijpelijk en normaal 

 ≠ depressie 

o artsen weten soms dat probleem er is maar willen soms voorkomen dat ze pt overstuur 

maken 

 bij geen detectie of behandeling: beïnvloeding van 

o overleving? 

o duur ziekenhuisverblijf 

o therapietrouw: is minder igv depressie 

o mogelijkheid om voor zichzelf te zorgen 

o quality of life 

o meer vraag voor dokter-geassisteerde dood (euthanasie) 

 neurovegetatieve symptomen bij kankerpt kunnen vss oorzaken hebben 

o depressieve symptomen 

o gerelateerd aan acute stressreacties 

o symptomen secundair aan kanker 

o symptomen secundair aan kankerbehandeling 

 hoe probeer je dit op te lossen? 

o inclusieve benadering 

 symptomen w allemaal bij depressie geteld al horen ze mss bij kanker 

 dan veel vals positieven 

o exclusieve approach (vb. HADS: hier zitten geen somatische symptomen in) 

 somatische symptomen verwijderen van diagnostische criteria 

 of fatigue en verminderde eetlust excluderen → drempel zetten op 4/7 

o etiologische approach 

 proberen uitmaken of fysiek symptoom tgv kanker of kankerbehandeling is (en dus 

niet includeren bij criteria) of tgv depressie (dan wel includeren) 

 vb. horor carnis (kankerpt’en hebben afkeer van vlees) vs verminderde eetlust 

(depressie: “eten zegt me niks”) 

o substitutieve approach (Endicott): somatische symptomen vervangen door niet-

somatische symptomen 

 somatische symptomen die w weggelaten 

 verandering in eetlust, gewicht 

 slaapverstoring 

 fatigue, energieverlies 

 verminderde mogelijkheid om te denken of concentreren, besluiteloosheid 

 niet-somatische (psychologische) symptoom substituetn 

 tranerigheid, depressief voorkomen 
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 sociale terugtrekking, verminderde spraakzaamheid 

 piekeren, zelfmedelijden, pessimisme 

 verminderde reactiviteit: kan niet opgevrolijkt worden, lacht niet, geen respons aan 

goed nieuws of grappige situaties 

o epidemiologische approach 

 als je heel nauwkeurig bevraagt naar depressieve stemming en in niets meer 

geïnteresseerd zijn: specificiteit voor depressie behoorlijk goed (prevalentie 

vergelijkbaar met andere benaderingen) 

o therapeutische benadering 

 kan gemakkelijkheidsoplossing zijn: “ik ga antidepressivum geven en als het dan 

betert dan was het wel depressie” 

 antidepressiva helpen om adjuctieve symptomen van kanker of kankerbehandeling te 

behandelen  

 hot flushes: SSRI, SNRI 

 slaap en eetlust: mianserine en mirtazapine  

 geeft interactioneel ook positieve feedback: “je bent wat bijgekomen, je ziet er 

veel beter uit” 

 je gebruikt eigenlijk bijwerkingen (sedatie en gewichtstoename) therapeutisch 

 reductie neuropathische pijn: SSRIs, SNRIs, bupropion, (TCAs) 

 

Depressieve episode: de 5 R’s  

 gele lijn = verloop van iemand die niet depressief was die depressief w 

 outcome van depressie 

o Respons = 50% verbetering vanaf initiële toestand (categoriële definitie) 

 percentage responders in trial is dus percentage pt’en dat tijdens behandeling 50% 

verbeterd is 

 w bepaald ahv schalen 

o Remissie = zodanig verbeterd dat men volledig van symptomen af is → resultaten op 

vragenlijst komt overeen met standaard populatie 

 categoriële definitie: gedurende 2 weken – 6 maanden 

 HAMD: ≤ 7 

 MADRS: ≤ 8/12 

o Recovery = herstel: minstens 4 – 9 maanden stabiel in remissie geweest 

 categoriële definitie: remissie voor 6 maanden 

o Relapse = als herval tussen verbetering en full recovery (dus hervallen binnen episode) 

o Recurrence = heel lang goed in full recovery geweest en dan herval  

 dat is dus ‘echt’ herval 

 waarom onderscheid relapse vs recurrence? 

o deel vd depressieve pt’en: als je ze niet behandelt gaan ze vanzelf over binnen 4 – 9 

maanden genezen (dit is dus episode) 

 met behandeling ga je proberen ze vroeger te laten opgelost w en herval te beperken 

o dus bij recurrence echt nieuwe episode ; bij relapse is het binnen episode 
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 5 R’s komt overeen met behandelingsfases 

o acute behandelingsfase (6 – 12 weken) 

 vanaf starten behandeling tot pt ongeveer goed is: pt komt uit depressie (remissie) 

o continuation phase (4 – 9 maanden) 

 aanhouden behandeling in periode om geen relaps te hebben dus totdat je in full 

recovery zit 

 bij IEDEREEN moet je zowel acute als continuation fase doen!: kans op herval heel 

groot als je dit niet zou doen 

 AAN ZELFDE DOSIS als acute behandelingsfase! 

 “the dose that gets you well, is the dose that keeps you well” 

 vaak vragen pt’en om te verminderen maar dat is niet goed → dan veeeeel meer 

kans op relapse 

o maintenance fase (≥ 1 jaar): proberen herval voorkomen 

 doe je niet bij iedereen 

 bij wie doe je dit? 

 als men 3 episodes van depressie heeft gedaan op 5 jaar tijd  

 als het zeer zware depressie was (vb. niet behandelbaar met AD maar ECT nodig gehad) 

 als er ernstige ongoing stressoren zijn 

 is altijd in interactie met pt: je moet dit goed bespreken 

 definities in schalen zijn arbitraire cut-offs: fluctueert van dag tot dag 

o mensen die nooit depressie hebben gedaan: fluctueren op veel lager niveau dan 

depressieve pt’en 

o vss niveaus mogelijk 

 geen symptomen 

 SSDs = subsyndromale depressie 

 MinD = minimale depressie: geen MDE maar wel enkele symptomen 

 MDD = major depressive disorder 

o onderzoek: pt’en opgevolgd vanaf moment dat ze behandeld werden voor depressie → 

dan 12 jaar lang opvolgen hoe veel procent vd tijd ze bepaalde scaling hebben 

 eerste episode: 54% vd tijd geen symptomen, 17% SSD, 21% MinD, 12% MDD 

 pt’en die opgevolgd w bij depressie maar die al ooit eerdere episode hebben gehad: 

verloop slechter 

 minder tijd zonder symptomen, even veel tijd in SSD, meer tijd in MinD en MDD! 

 dwz dat depressie soort ‘litteken’ achterlaat: eens je er ene hebt gedaan: 

gemakkelijker om nieuwe te doen 

 is reden om eerste episode toch redelijk agressief te behandelen! 

 ook omgeving en stressoren mee aanpakken 

 double depression = dystymie + daarbovenop MDE → dan is verloop nog veel slechter! 

 

Verloop en outcome 

 depressie is recurrent  

o als je ooit opgenomen bent voor depressie (dus zware MDD): heel hoge kans op herval 

 na 1 episode 46% 

 na 2 episodes 58% 

 na 3 episodes 63% 

 na 4 episodes 68% 

 na 5 episodes 70% 
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o kan vertekend beeld geven bij stage: als stagiair in ZH zie je vnl zware pt’en → gaan dus 

vaker hervallen: lijkt alsof alle pt’en met psychiatrische aandoeningen altijd hervallen 

 zoals bij somatische aandoeningen: ook vaak herhaaldelijk opgenomen vb. COPD 

 waar geraken we met 1e keuze behandeling? 

o 2/3 responders 

 1/3: volledig genezen dus > 50% verbeterd en in remissie 

 1/3: > 50% verbeterd maar niet in remissie 

 dus redelijk frequent → eigenlijk zou hier agressiever moeten behandeld w!!! 

 vertonen wel respons maar persisteren van emotionelen en/of fysieke symptomen 

 wat zijn risico’s van niet in remissie te zijn? 

 groter risico op herval en nieuwe episode 

 Kindling effect: minder uitlokkende factoren nodig voor nieuwe depressie 

 kwetsbaarheid is toegenomen! 

 dus uitlokkende factoren w minder belangrijk in ontwikkeling depressie 

 blijvende verstoring van professioneel en sociaal functioneren 

 vb. Hamilton score van 23 (matig verstoord) en je krijgt pt naar 15: weinig 

verbetering in functioneren 

 vb. Hamilton score van 13 naar 8: veel meer verbetering in functioneren (dus 

meer winst in functioneren bij lage scores) 

 minder goede respons op therapie (?) 

 meer chronische vormen van depressie 

 interval tussen episodes wordt korter = “cycle acceleration” 

 depressie = verhoogde mortaliteit in algemeen en verhoogde morbiditeit/ 

mortaliteit door CVA, diabetes, MI, CVD, CHF, HIV, … 

 blijvend risico op suïcide 

o 1/3 niet-responders (< 50% verbeterd) 

 

Behandelingsopties 

 

Belangrijk: wat wil patiënt? 

 types van hulpvragen 

o psychologische hulpvraag 

 pt wil gevoelens kunnen uitspreken 

 “er moet iets van mijn hart”, “ik zou met iemand willen praten over mijn gevoelens” 

 “ik zou met iemand willen praten die warm en steunend is” 

 pt wil inzicht kunnen verwerven 

 “ik wens iemand die mij zegt waarom ik doe wat ik doe” 

 “ik geloof dat mijn huidige moeilijkheden het topje van de ijsberg zijn, ik wens daarom hulp 

om de diepere oorzaken te leren kennen zodat ik kan veranderen” 

o klachtgerichte hulpvraag (hulp bij concrete klacht): pt heeft enkel concreet probleem 

 “ik zou willen dat men mij hiervan af helpt” 

 “ik zou geholpen zijn als iemand mij kon vertellen wat ik juist moet doen” 

 zijn niet geïnteresseerd om dieper in zichzelf te kijken 

o medische hulpvraag: pt zegt dat er biologisch deficit is → dat moet opgelost w 

 “het heeft volgens mij te maken met mijn zenuwen en daarom heb ik een behandeling nodig” 

 “ik zou willen dat men mij pillen voorschrijft” 
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o relationele hulpvraag: probleem is relatieprobleem (huwelijk, relatie met ouders, 

kinderen, …  ) 

 heel belangrijk dat je rekening houdt met wat pt wil!!  
o als behandeling overeenkomt met wat pt wil (of pt geen voorkeur): HRSD score veel lager 

(bijna 4 punten beter) dan igv mismatch 

 onderzoek: pt’en die 16 weken behandeld zijn met BA (behavorial activation) of CT 

(cognitieve therapie) of antidepressiva → dan stop  

o pt’en die stoppen met AD (oranje): hervallen veel meer in eerste jaar (60%) dan pt’en die 

wel nog AD namen (rood, 40% herval dus eigenlijk nog redelijke kans) 

o pt’en die gestopt zijn met BA of CT (2x paars): ong evenveel herval na 1 jaar als pt’en die 

nog AD namen 

o als men pas na 12 maanden stopt met AD (rood) → veel herval!! 

 dus AD zijn even goed als psychotherapie zolang je het blijft nemen maar veel herval 

vanaf moment dat je AD stopt 

 

Behandeling van depressie: situering 

 rol van omgeving en ‘mantelzorg’ 

 psychotherapie 

 farmacotherapie: antidepressiva (AD) 

 technische therapieën 

o electroconvulsietherapie (ECT) = meest effectieve therapie (levensreddend)!! 

 gebeurt onder narcose dus geen barbaarse techniek 

 bijwerkingen: pt’en krijgen klein beetje antegrade amnesie maar heel beperkt 

o n. vagus stimulatie (NVS): enkel in voorkomen zeer recurrerende depressie 

o transcraniële magnetische stimulatie (TMS) = lichtere vorm hersenstimulatie 

 farmaco- en psycho-educatie 

 

Biologische behandelingsopties 

 psychofarmacologie → vss perspectieven om het te bekijken 

o biochemisch / farmacologisch perspectief: “ik heb te weinig serotonine” 

o neurobiologisch / psychobiologisch perspectief: interactie tss mijn genen en dingen die 

gebeurd zijn in m’n leven 

 genen, expressie van genen 

 gebeurtenissen, stress, betekenissen, neuronale circuits, … 

o semantisch perspectief: betekenis geven aan nemen van GM 

 “AD lost toch geen van mijn problemen op” → dan moet je zeggen dat dat idd zo is 

maar dat men momenteel in zo’n fase zit om niet aan het stuur te zitten om 

problemen op te lossen en dat AD hen terug aan stuur van hun problemen zal zetten 

 kan je niet los zien van … 

 betekenissen die we toekennen aan onze kennis over hersenstructuren, 

ziektebeelden 

 attitude tegenover mentale ziekte, tegenover subjectiviteit vs objectiviteit 

 betekenis van inname (psycho)farmaca 

 weerstand tegen (farmaco-)therapie 

o meeste pt’en willen geen therapie 
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 weerstand tegen farmacotherapie 

 vb. bang voor verslaving (terwijl dit NIET is; voor slaapmiddelen moeten ze schrik hebben) 

 weerstand tegen psychotherapie 

 pt’en hebben schrik om in zichzelf te gaan kijken 

o “on préscrit sa représentation personnelle du psychotrope: l’ échange”! 

 ziekten genezen 

 symptomen afzwakken 

 binnen therapeutische strategie 

 verbeteren skills vb. kunnen liefhebben en kunnen werken 

 levenskwaliteit 

o geen meester meer zijn over zijn eigen ‘huis’ (“le moi n’est plus maître en son propre 

demeure”) → dubbele frustratie van onmacht 

 biologische frustratie: “mijn biologie determineert me gedeeltelijk” 

 psychologische frustratie: “mijn psychologie (onbewust, achterliggende zaken in ons 

achterhoofd waar we nt naar willen kijken, …) determineert ‘me’ gedeeltelijk” 

 10 vragen voordat je AD start 

o is het juiste diagnose? DD? 

o bipolair of unipolair? 

o onderliggende aandoening? 

 vb. postnatale depressie → ook denken aan hypothyroïdie of anemie 

o comorbiditeit 

 vb. zwaar alcoholgebruik → als men hier niet mee stopt gaat depressie nooit genezen 

 vb. angststoornis → bepaalt nodige dosis 

o wat is impact op leven? 

o heeft pt suïcidaliteit? 

o is behandeling met AD wel echt nodig en wenselijk? 

 cave ‘psychiatriseren’! 

 DD ‘normale’ neerslachtigheid, rouw, relationele, professionele, financiële problemen, 

levensfaseproblematiek 

 kan symptomatische behandeling volstaan ? 

o heeft depressie functie? 

 secundaire ziektewinst vb. dat je door depressie niet meer moet gaan werken  

 systemische aspecten 

o andere geneesmiddelen of aandoeningen? 

o wat is houding tov AD / psychotherapie 

 ook voor partner 

 belang van farmaco- en psycho-educatie 

 klassen AD 

o mono-amine-oxidase (MAO) inhibitoren 

 moclobemide en fenelzine 

 cave: hypertensieve crisis bij eten tyraminerijke voeding vb. bananen 

o neurotransmitter re-uptake inhibitoren 

 verhogen neurotransmitters thv synaps → verbetering symptomen 

 serotoninerg en noradrenerg 

 SNRI’s: venlafaxine, mirtazapine (Remergon®), duloxetine  

 mirtazapine: zeer efficiënt maar veel nevenwerkingen 

 TCA’s: clomipramine, imipramine, amitriptyline, maprotiline, … 

 zeer gevaarlijk voor overdosis! (als je 2 dosen neemt, doe je hartstilstand) 

 veel nevenwerkingen: droge mond, constipatie, verminderde concentratie en 

aandacht, gecomprommitteerde rijvaardigheid 

 selectief serotoninerg: SSRI’s 

 fluoxetine (Prozac®), citalopram, escitalopram (Sipralexa®), sertraline (Serlain®), 

paroxetine, fluvoxamine 

 escitalopram licht voordeel tov anderen (statistisch significant maar licht) 

 beste nevenwerkingenprofiel 
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 goede efficiëntie 

 selectief noradrenerg: reboxetine 

 selectief dopaminerg en noradrenerg: bupropion → vnl gebruikt in associatie 

 vb. associatie met SSRI wnat dan alle 3 NT’s gecoverd 

 Zyban® w gebruikt bij rookstop (= bupropion maar lagere dosis) 

o melatonine MT1/MT2 agonist met 5-HT2C antagonist eigenschappen: agomelatine  

o (Sint-Jans kruid) → heeft wel degelijk AD werking 

 maar grote trial was eigenlijk negatief! 

 mensen hebben het graag ‘iets natuurlijk’ (al heeft dit ook belangrijke bijwerkingen en 

implicaties voor enzymen; mensen weten dit niet) 

o (Omega 3 vetzuren: onvoldoende bewezen efficiënt) 

 antidepressiva en positief / negatief affect 

o antidepressiva verminderen reactietijd om positieve vs negatieve karakteristieken te 

classifiëren (reboxetine meer dan citalopram) 

o antidepressiva doen herinnering van positieve karakteristieken toenemen 

 AD: waarom is onset of action zo traag? 

o biologische mechanismen 

 inhibitie van firing rate 

 veranderingen in postsynaptische receptoren 

 intracellulaire mechanismen 

 BDNF-related sprouting 

o psychologische mechanismen 

 cognitief neuropsychologisch model (Catherine Harmer) 

 onmiddellijke positieve bias in aandacht, inschatting en geheugen 

 duurt even voor veranderingen stemming beïnvloeden 

 sociaal interactiemodel (Simon Young) 

 snelle verbeteringen in gedrag over aangename en strijdlustige dimensie via 

boosheid, irritabiliteit en agressie 

 duurt even voordat veranderingen stemming beïnvloeden 

 keuze van AD 

o depressie + angststoornissen of OCD → iets serotonerg! 

 SSRI’s 

 TCA 

 SNRI’s 

o slaapstoornissen 

 trazodone (Trazolan®) w bijna enkel voor deze indicatie voorgeschreven 

 in lage dosis 

 hierdoor w het heel veel in Be voorgeschreven (daardoor scoren we torenhoog in 

voorschrijfgedrag trazodone): w terugbetaald 

 dosis 300 mg w gebruikt voor depressie maar eigenlijk geen goed antidepressivum 

 mianserine (Lerivon®) 

 mirtazapine (Remergon®) 

 TCA’s 

 waarom AD’s verkiezen boven kalmeermiddelen voor behandeling van angst, spanning 

en slaapproblemen? 

 geen gewenning, tolerantie of paradoxale reacties 

 geen rebound-slapeloosheid, geen ontwenning 

 geen abusus – afhankelijkheid – verslaving 

 goedkoper 

 betere slaapkwaliteit, respecteert slaaparchitectuur 

 bij langduriger gebruik: minder risico op 

 geheugenstoornissen 

 duizeligheid 

 depressie, emotionele armoede, toegenomen angst 

 concentratie- en coördinatiestoornissen 
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o pijnsyndromen 

 amitryptiline (Redomex®, Tryptizol®) 

 duloxetine (Cymbalta®) (of andere SNRI?) 

o seksuele disfuncties: premature ejaculatie → SSRI (paroxetine) zeer efficiënt 

 je gaat eigenlijk van bijwerking gebruik maken!: ↓  libido, vertraging ejaculatie of 

bemoeilijking orgasme 

 er zijn slechts aantal AD die geen seksuele nevenwerkingen hebben 

 bupropion 

 mirtazapine (Remergon®) 

 agomelatine 

o depressie 

 eerste keuze?? → hangt af van 

 type depressie 

 nevenwerkingsprofiel 

 tolerantie 

 vorige behandeling(en) 

 binnen groep overschakelen / combineren? 

 2e keuze: TCA’s, MAO-I, augmentatietherapie 

 ongewenste effecten van AD 

o gedrags- of persoonlijkheidsveranderingen? 

 in principe verandert niets aan persoonlijkheid maar je kan vb. inhiberende 

angststoornis oplossen waardoor pt nu wel meer contact gaat zoeken en socialer w 

 black box warning: < 25 jaar oppassen met antidepressiva owv suïciderisico 

o agressie? 

 men krijgt er geen agressie door 

 maar bij depressie die gepaard gaat met veel agressie en irritatie: bij opstart AD is er 

activatie agressiviteit → daarom 

 AD traag opbouwen 

 eerst halve dosis 

 daarna pas volle dosis 

 ofwel ineens volle dosis AD maar in begin associatie met benzodiazepine 

o verslaving 

 NEE! 

 wel onttrekkingsverschijnselen bij bruusk stoppen 

 slecht slapen, angst, maag die trekt, … 

 is GEEN herval, lost snel op 

 meeste bij TCA’s, venlafaxine en bij paroxetine 

o nevenwerkingen 

 zeer zeldzaam: serotoninerg syndroom 

 SSRI’s 

 nausea 

 diarree 

 seksuele nevenwerkingen 

 heel veel bij TCA’s 

 sufheid (rijvaardigheid!) 

 anticholinerg 

 gewichtstoename 

 seksuele nevenwerkingen 

 orthostatische hypotensie  

 gevaar bij overdosis!! 

 reboxetine (Edronax®) → noradrenerg 

 droge mond 

 (nachtelijk) zweten 

 LUTS → moeilijk plassen 

 seksueel 
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 venlafaxine (Efexor®), duloxetine (Cymbalta®) 

 nausea 

 diarree 

 seksueel 

 droge mond 

 soms BD verhoging 

 mirtazapine (Remergon®) 

 sedatie 

 gewichtstoename  

 (minder seksuele nevenwerkingen) 

 MAO-inhibitoren 

 orthostatische hypotensie 

 cave: hypertensieve crisissen oa bij tyraminerijke voeding! 

 AD en veiligheid 

o AD en risico op suïcidaliteit 

 eerste we(e)k(en) na start van antidepressiva 

 verlagen AD suïciderisico en –frequentie ? → JA 

 wat bij kinderen en jong volwassenen ??? 

 depressie met veel angst/irritabiliteit + jongeren: verhoogde suïcidale gedachten 

 daarom black box warning: pt’en < 25 jaar hebben verhoogd risico op suïcide 

 gevolg: minder voorschrijven AD bij deze groep → ↑ suïcide 

 probleem: firma’s willen geen tests meer doen met AD bij jongeren 

 belang van goede arts-patiënt relatie! 

o veiligheid bij normale dosering: SSRI veiliger dan TCA’s (cardiaal, rijvaardigheid) 

o veiligheid bij overdosis (toxiciteit van AD): vnl TCA’s mogelijks dodelijk 

       → SSRI = meestal 1e keuze 

 geen respons/remissie? 

o wanneer ga je beslissen dat je er met 1e lijns AD niet gaat komen? 

 als je na 2 weken geen 20% geen verbetering hebt: kans dat je na 8w met zelfde 

dosis en zelfde AD verbetering gaat hebben quasi 0% 

 hoe monitor je? → schaal gebruiken 

 initiële verbetering w sneller opgemerkt door omgeving vd pt zelf (dus ook bij 

omgeving navragen naar verbetering!) 

 als verbetering na enkele weken stagneert  

o wat ga je dan doen? 

 psychologische factoren zoeken die voor onderhoud depressie zorgen 

 farmacologisch agressief zijn! 

 dosis verhogen 

 weinig effectief op groepsniveau behalve: escitalopram en venlafaxine  

 escitalocam (Cipralexa®): duidelijk aangetoond 

 venlafaxine (Efexor®): in lage dosis alleen serotoninerg, vanaf 15 mg ook 

noradrenerge component 

 op individueel kan je dit wel doen!: dose escalation is soms wel goed 

 genetische polymorfismen van CYP enzymsysteem 

 genetische variabiliteit van 5-HT re-uptake transporter 

 sommige SSRI’s kunnen bijkomende farmacodynamische activiteit hebben 

aan hogere dosis 

 betere uitkomst mogelijk in ‘dosis-tolerant sample’ 

 combinatietherapie 

 2e AD opstarten dat farmacologisch complementair is (dus van vss klasse) 

 vb. SSRI + reboxetine (vnl igv motivationele en concentratieproblemen) 

 agomelatine 

 bupropion  

 vb. venlaxafine / duloxetine + mirtazepine 

 = zelfde systeem beïnvloeden via andere manier 
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 HEEL krachtig! 

 AD + psychotherapie 

 augmentatie: iets toevoegen dat geen AD is maar dat werking AD verhoogt 

 AD + atypisch antipsychoticum 

 vb. quetiapine 

 opletten: vaak metabool syndroom als bijwerking 

 thyroidhormoon 

 vnl bij TCA’s 

 maar effect size redelijk klein dus minder en minder gebruikt 

 lithium augmentatie 

 Li w vnl gebruikt bij bipolaire stoornissen 

 kan dus ook als augmentatie bij unipolaire stoornissen 

 als al de rest niet meer helpt: electroconvulsiebehandeling (ECT) 

 andere mogelijkheid zou switch kunnen zijn  

 waarom zou je eerder combineren/augmenteren dan switch? 

 voordelen 

 je moet niet terug van 0 beginnen (dus geen verlies van therapeutisch 

voordeel ivm eerstelijn agens) 

 voorkomen van onttrekkingsverschijnselen 

 als je switcht heb je mss onttrekkingsverschijnselen en dan kan pt mss 

zeggen ‘ik kan niet tegen nieuwe’ 

 bijkomend mechanisme van actie 

 nadruk op responsheterogeniciteit 

 nadelen 

 toename problemen met therapietrouw 

 persiterende en optellende bijwerkingen 

 risico van medicijn-medicijn interacties 

 kost van vss medicatie 

 ga je switchen naar product binnen klasse of naar andere klasse?? 

 producten binnen één klasse zijn toch meer verschillend dan je zou denken dus 

kan nut hebben om binnen zelfde klasse te switchen 

 ondrzoek → switchen naar andere klasse is klein beetje beter: NNT om verschil 

te hebben = 22 

 AD: 2/3e – 4/5e van effect is placebo 

o overlap in regio’s die metabool veranderen na succesvolle behandeling met fluoxetine of 

placebo 

 ‘behandeling’ → alle volle kaders: rood = verhoging metabolisme ; blauw = daling 

metabolisme 

 dit is enige effect bij placebo 

 niet gevulde kaders: is wat bij fluoxetine bijkomend verhoogd/gedaald was 

 DUS groot deel vh effect van AD is te wijten aan het feit dat pt’en behandeld w 

o als er van effect van GM veel te wijten is aan placebo: farmacologische studies moeten 

heel grote groepen hebben om te tonen dat het wel werkt 

o grote publication bias (asymmetrische funnel plot) → enkel positieve studies gepubliceerd! 
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o wat is placebo? 

 natuurlijk verloop vs placebo vs actieve behandeling 

 oude term: ‘bijna fraudulente vervanging van de werkelijkheid’ 

 als iemand ging sterven moest er lied (uit Latijnse Psalmen (Office of the Dead)) gezongen w 

 hoe meer mensen zongen, hoe beter → vreemde mensen werden gevraagd om te komen 

zingen: werden achteraf beloond met eten/drinken  

 dus placebo waren valsspelers: kenden de dode niet maar kwamen wel mee-eten 

 woordje ‘placebo’ komt uit vers 114:9 vd Latijnse Psalmen (“Placebo Domino in Regione 

Vivorum”; wilde eigenlijk iets helemaal anders zeggen) 

 aspecifieke, gemeenschappellijke eigenschappen van zorg (dus overlap placebo met 

behandeling met actief product) 

 hoop, verwachtingen, herinneringen, krijgen van systeem dat het uitlegt, 

overtuigende rationale 

 therapeutische relatie 

 rituelen, helingscontext 

 overtuigingen en voorstellingen van pt en arts w geïncludeerd 

 

Psychologische behandelingsopties  

 psychologische behandelingsopties bij depressie → alle 4 zelfde effect 

o cognitieve gedragstherapie 

o interpersoonlijke psychotherapie 

o familietherapie 

o psycho-analytische therapie 

o (5e: client-centered therapy) 

 AD en psychotherapie werken naar zelfde doel op omgekeerde manier  

o psychotherapie: ↑ metabolisme prefrontale cortex → later ↓ metabolisme amygdala 

o AD: eerst ↓ thv amygdala → reactief ↑ thv prefrontale cortex 

o dus wsl is beste behandeling combinatie van beiden 

 

Bipolaire stemmingsstoornissen 

 

Voorkomen 

 w vaak miskend! 

 lifetime risico 0,3 – 1,5% 

 geen geslachtsverschil in prevalentie!  
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Bipolar Disorder Unipolar Disorder

about 2%

(3% to 5%)

5 - 10%

5% to 15%)

Sex ratio (F:M) 1:1 2:1

Substance abuse 40% to 60% 30% to 40%

MZ twin concordance 85% 40% to 45%

First degree relatives :

Lifetime risk for bipolar disorder
about 10% about 2%

First degree relatives :

Lifetime risk for unipolar disorder
10 - 15% 10 - 15%

Average age of onset 21 years 27 years

Lifetime Risk

o itt unipolaire stemmingsstoornis en angststoornissen: dubbel zo veel vrouwen dan 

mannen (internaliserende stoornis: dingen op zichzelf betrekken) 

o middelenmisbruik, antisociale stoornissen: meer bij mannen 

o schizofrenie, OCD: geen genderverschil maar bij mannen vroeger 

 chronisch in natuur 

 periodes die ze ziek zijn: vaak in depressieve modus 

o want je loopt langer onopgemerkt rond dan met manie (dat is heel storend voor 

omgeving → sneller naar behandeling) 

o depressieve stoornissen frequenter 

 begint meestal vroeg  

o vb. depressie op 17 jaar → grotere kans dat dit ikv bipolaire stoornis is dan iemand die 30 

jaar is bij eerste ziekte 

o vaak wat hyperthym: hebben beetje meer energie (in deze maatschappij is dat voordeel) 

→ bij medicatie hebben ze terug normaal niveau activiteit/energie maar vaak ervaren ze 

dit als te weinig energie 

 heel hoge comorbiditeit met angststoornissen en middelenmisbruik 

 hogere genetische load dan unipolaire depressie 

 inzicht is variabel verminderd! 

o vb. manie: geen ziekte-inzicht → reden voor opname bij gevaarlijk gedrag 

 overzicht: vergelijkend met unipolaire stoornis 

 

Criteria  

 

Manische episode: DSM IV criteria 

 afzonderlijk periode van abnormale en persisterende verhoogde, expansieve of irriteerbare 

stemming die minstens 1 week duurt (of eender welke duur igv noodzakelijke hospitalisatie) 

o dus niet altijd vrolijk, kan ook heel irriteerbaar zijn 

 tijdens periode van stemmingsstoornis: ≥  3 symptomen moeten aanwezig zijn (4 als 

stemming irriteerbaar is) en aanwezig geweest zijn in bepaalde graad 

o opgeblazen zelfbeeld of grandiositeit (zichzelf hét talent vd wereld voelen) 

o verminderde (nood aan) slaap 

 vb. gevoel van uitgerust te zijn na maar 3 uur slaap 

o veel te veel praten: meer spraakzaam dan anders of druk om te blijven praten 

o vlucht van ideeën of subjectieve ervaring dat gedachten racen 

 kunnen gedachten er niet bij houden, kunnen geen redenering afmaken 

 starten 100 dingen maar maken er geen af → vb. gaan heel veel dingen kopen 

o afgeleid zijn (distractability) → aandacht snel getrokken naar irrelevante of onbelangrijke 

externe stimuli 

o toename in doelgerichte activiteit, psychomotorische agitatie 

 gevaarlijk! 

 overactief in allemaal activiteiten vb. seksueel, sociaal, op werk of op school 

o excessieve betrokkenheid in plezierige activiteiten die hoog potentieel hebben voor 

pijnlijke consequenties (vb. seksuele indiscretie, koopdrang, domme investeringen) 

 één vd volgende kenmerken 



Ine Bollen    Psychiatrie | 2014 - 2015  

54 | P a g i n a  
 

o stemmingsstoornis voldoende ernstig om merkzame beperking in occupationele 

functioneren of in gebruikelijke sociale activiteiten of relaties met anderen te veroorzaken 

o stemmingsstoornis voldoende ernstig om hospitalisatie te vereisen om schade aan zichzelf 

of anderen te voorkomen 

o er zijn psychotische eigenschappen 

 

Hypomane episode (DSM IV criteria) = zelfde maar minder uitgesproken 

 afzonderlijk periode van abnormale en persisterende verhoogde, expansieve of irriteerbare 

stemming die minstens 4 dagen duurt 

 tijdens periode van stemmingsstoornis: ≥  3 symptomen moeten aanwezig zijn (4 als 

stemming irriteerbaar is) en aanwezig geweest zijn in bepaalde graad 

o opgeblazen zelfbeeld of grandiositeit 

o verminderde slaap / nood aan slaap 

o meer spraakzaam dan anders of druk om te blijven praten 

o vlucht van ideeën of subjectieve ervaring dat gedachten racen 

o afgeleid zijn (distractability)  

o toename in doelgerichte activiteit, psychomotorische agitatie 

o excessieve betrokkenheid in plezierige activiteiten die hoog potentieel hebben voor 

pijnlijke consequenties  

 GEEN vd volgende kenmerken 

o stemmingsstoornis voldoende ernstig om merkzame beperking in occupationele 

functioneren of in gebruikelijke sociale activiteiten of relaties met anderen te veroorzaken 

o stemmingsstoornis voldoende ernstig om hospitalisatie te vereisen om schade aan zichzelf 

of anderen te voorkomen 

o er zijn psychotische eigenschappen 

 

Soorten bipolaire stoornis → bipolair spectrum 

 bipolair I stoornis: minstens 1x in leven vd pt echte manische episode 

o duidelijke symptomen en functionele beperking 

o meestal met recurrente depressie 

 bipolaire II stoornis: minstens 1x in leven hypomanische episode 

o nooit echt manische of gemixte episode 

o recurrente depressie 

 bipolaire III stoornis: iemand ooit in leven hypomaan of manisch geweest maar enkel in 

periode waar persoon depressief was  

o discussie: is dit ikv bipolaire stoornis of door inname antidepressivum? 

 cyclothymie  

o = echt hoge en lage ups en downs maar zonder dat stemmingsstatus ooit aan volledige 

criteria voor depressieve, manische of gemixte episode voldoet 

o ≥ 2 jaar 

 (normale stemming) 

 

Rapid cycling = hoge frequentie bipolaire episodes 

 diagnostische criteria: ≥ 4 episodes per jaar 

 belang 

o globale morbiditeit en incapaciteit neemt toe met aantal episodes 

o beantwoordt minder goed aan medicatie 

o wel geslachtsverschil: vrouwen > mannen 

o altijd bedacht zijn of er geen probleem schildklierfunctie is! 

o mss uitlokking door antidepressiva bij bipolaire stoornis 

 

Kenmerken 

 bipolaire stoornis = ernstige stoornis die moeilijk voorspelbaar is → moeilijk voor behandeling 
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 tijd die pt’en spenderen in welke staat 

o 50% vd tijd: normaal (euthymie) 

o 20% vd tijd: subsyndromale depressie 

o 20% vd tijd: matige depressie 

o heel weinig: subsyndromale manie, hypomanie en manie → heel weinig frequent in tijd 

MAAR heel storend  

 kenmerken depressie bij unipolaire vs bipolaire depressie 

o aard vd depressie: psychotische depressie komt meer voor bij bipolaire stoornis 

o AD respons 

 depressie van bipolaire stoornis beantwoordt minder goed aan AD → als je al meerdere 

AD heb geprobeert en nog steeds niet opgelost: nagaan of er mss manische fase 

geweest is 

 bij geven AD bij bipolaire stoornis kan men switch veroorzaken naar manie 

 daarom: AD in depressieve fase ALTIJD associëren aan stemmingsstabilisator!! 

 Amerika: extremer → daar mag men bij depressie van bipolaire stoornis geen AD 

geven 

 comorbiditeit 

o As I comorbiditeit: 65% lifetime; 33% huidig 

 alcohol en drugs 42% 

 angststoornis > 40% 

 bipolaire stoornis pt’en: 75% ook angststoornis 

 MDD: 58% vd pt’en ook angststoornis 

 ADHD 22 – 80% 

 eetstoornissen 5% 

o As II comorbiditeit 50% 

o somatische comorbiditeit 

 bipolaire stoornis heeft ook iets te maken met creativiteit 

o veel bekende artiesten (vb. Van Gogh) hadden dit 

o artiesten denken soms dat ze minder functioneren onder medicatie  

 eigenlijk functioneren ze beter onder medicatie  

 dempt de high een beetje dus mss wel minder creativiteit 

 lange termijn: 35-jaar follow-up 

o 2/3 goed gestabiliseerd mits behandeling 

 maar is moeilijk te stabiliseren ziekte 

 behandelingsschema’s veranderen continu + meestal > 1 GM 

o 14% redelijk 

o 22% niet goed (klinisch en sociaal) 
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Differentieel diagnose 

 soms vergist men zich in kliniek met borderline persoonlijkheidsstoornis 

o belang van onderscheiden 

 borderline persoonlijkheidsstoornis: moet psychotherapie 

 bipolaire stoornis: moet medicamenteus 

o vergelijking 

bipolaire stoornis borderline persoonlijkheidsstoornis 

onset in tienerjaren of vroege 20 onset rond 20 jaar 

spontane stemmingsveranderingen 
stemmingsveranderingen vooraf gegaan 
door interne of externe gebeurtenissen 

euthymische, dysforische, angstige en 
opgetogen stemmingsveranderingen 

euthymische, dysforische, angstige en 
boze stemmingsveranderingen maar 
zelden opgetogen 

episodische impulsiviteit en nemen van 

risico’s 

chronische impulsiviteit en nemen van 

risico’s 

episodische suïcidepogingen gerelateerd 
aan depressieve stoornissen 

recurrerende suïcidale stappen 
geassocieerd met zowel depressie als 
interne/externe precipitanten 

zelden automutilatie vaak automutilatie 

gebruiken ‘depressieve stemming’ 
beschrijvend 

gebruiken ‘leegheid’ als beschrijvend 

familiegeschiedenis van bipolaire I of II 
of recurrente depressie 

familiegeschiedenis negatief voor 
bipolaire I of II en recurrente depressie 

 ADHD 

o overlappende symptomen 

 excessief praten 

 gemakkelijk afgeleid 

 rusteloos, gedreven 

 onderpreken of intrusief; uitflappen van antwoorden 

o vergelijking 

bipolaire stoornis ADHD 

stemmingsstoornis 
aandacht/impulsiviteit – hyperactiviteit 
stoornis 

cyclische veranderingen in stemming: 
depressieve en manische fasen 

persisterende problemen in aandacht / 
impulsiviteit / hyperactiviteit 

meestal depressie tijdens adolescentie of 
zelfs kindertijd 

sommige symptomen al op 7 jaar 
tenminste 6 maanden lang 

o belasting van een of andere stoornis in stamboom maar vaak onduidelijkheid owv niet-

accurate diagnostiek in verleden 

 

Behandeling 

 

Medicamenteuze behandeling = basis! 

 meestal polyfarmacie: meer dan 1 GM nodig 

 stemmingsstabilisatoren 

o er bestaat geen ideale stemmingsstabilisator: vereisten hiervoor zouden zijn 

 doeltreffend in acute depressieve fase 

 doeltreffend in acute manische fase 

 doeltreffend in voorkomen depressieve fases 

 doeltreffend in voorkomen manische fases 

o  mogelijke middelen 

 lithium 

 effect in voorkomen depressieve en manische fase 

 augmentatie bij unipolaire stoornis 

 anti-epileptica 

 divalproaat 

 voorkomen van manie 

 couperen van acute fase van manie 



Ine Bollen    Psychiatrie | 2014 - 2015  

57 | P a g i n a  
 

 lamotrigine! 

 beste in voorkomen depressieve episodes (niet manische fasen) 

 carbamazepine en andere anti-E w minder gebruikt 

 atypische antipsychotica: aripiprazole, clozapine, olanzapine, quetiapine, risperidone, 

ziprasidone, … 

 quetiapine 

 couperen manische en depressieve episoden  

 voorkomen van manische en depressieve episoden 

 (klassieke neuroleptica: haloperidol en chlorpromazine) 

 antidepressiva?? 

 benzodiazepines: in begin geven om pt’en rustiger te krijgen 

 er zijn beslisbomen om te behandelen 

o manische episode 

 eerst in manische fase: veiligheid, voorkeuren, nood voor opname bepalen, … 

 behandelingsplan + nood aan medicatie uitleggen 

 dan onderscheid tss graden 

 mild: PO antipsychoticum, valproaat, lithium of carbamazepine 

 ernstig 

 PO antipsychoticum of valproaat 

 IM antipsychoticum of benzodizapine indien nodig 

 algemene stappen 

 evt. antidepressivum verminderen of stoppen 

 igv tekort aan slaap: benzodiazepine kort gebruik overwegen 

 igv reeds langetermijn behandeling: optimaliseren en verderzetten 

 respons nakijken 

 goede respons: overweeg onderhoudsbehandeling 

 sechte respons 

 combinatiebehandeling 

 soms indicatie voor ECT 
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o depressieve episode 

 eerst assessment van suïciderisico, voorkeuren pt en familie, behandelingssetting 

 ernst bepalen → elimineren van stressoren + behandelingsopties 

 mild: quetiapine of lamotrigine 

 quetiapine = specifiek atypisch antipsychoticum die dicht bij ideale 

stemmingsstabilisator komt 

 lamotrigine: anti-epilepticum  

 heel goed in voorkomen depressieve episodes bij bipolaire pt’en 

 niet zo goed in behandelen depressieve fases 

 middelmatig: mss toch antidepressiva toevoegen MAAR NOOIT ALLEEN (want dan is 

het te gevaarlijk dat manie ontstaat) 

 ernstig: overweeg ECT 

 algemeen 

 geen onderhoudsbehandeling 

 toevoegen van anti-manisch agens igv bipolaire I stoornis 

 als evidence-based psychotherapie beschikbaar is: doen 

 tendensen in behandeling 

o meer en meer combinaties 

 want individuele pt! → altijd beetje zoeken 

o meer en meer atypische antipsychotica (vb. quetiapine heel goed) 

 ook anti-manisch 

 ook stabiliserend 

 vaker onderhoudsbehandeling 

o minder en minder antidepressiva 

 kunnen soms (hypo)manie uitlokken 

 kunnen sneller doen schommelen 

 toch vaak nodig 

o lamotrigine heeft plaats gekregen die belangrijk is 

 nieuwe stemmingsstabilisator 

 houdt depressies beter tegen 

 erg duur 

o meer en meer oog voor psycho-educatie 

 recht op informatie 

 beter verloop 
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 eigenlijk aandoening die heel weinig te maken heeft met conflicten in professionele of 

relationele sfeer of persoonlijkheid maar vooral biologisch gestuurd is MAAR toch 

belangrijk om te informeren (‘het is niet gewoon pillen voorschrijven’) 

 vb. veel minder snel herval in groep die psychotherapie heeft gekregen 

 richtlijnen in behandeling bipolaire stoornis! 

o in alle fasen: stemmingsstabilisator 

o geen monotherapie met antidepressiva!!! 

o bipolaire depressie adequaat behandelen 

o combinatietherapie efficiënter dan monotherapie 

o profylaxe! 

 

Psychotherapie 

 is adjuvante therapie → nooit alleen psychotherapie: altijd in combinatie met medicatie 

 doelen 

o eerste fase: informeren → men moet kunnen aanvaarden dat men ziek is 

o medicatietrouw bevorderen 

 specifieke vorm van psychotherapie (onderhoudsfase): interpersoonlijke sociaal 

ritmetherapie 

o bipolaire pt’en moeten proberen heel regelmatige ritmes te hebben in leven: wanneer 

eten, slapen, … stabiel zijn → stabiliteit in leven 

 gaat uit van principe dat bipolaire pt’en aangeboren overgevoeligheid bezitten voor 

veranderingen in zogenaamde “zeitgebers”: licht-donkerfluctuaties, sociale stimuli 

 focus van behandeling: herkennen en leren beheersen van actuele en te verwachten 

ontregelingssituaties  

 vb. plotselinge of sterke veranderingen in dag/nachtritme en sociaal functioneren 

o begeleiden in aanpassingen die ze zullen moeten maken om sterke wisselingen in 

levenspatroon te normaliseren 

o 2e fase: interpersoonlijke psychotherapie (IPT) waarbij gefocust w op 4 aspecten 

 rouw 

 rolverandering 

 interpersoonlijke conflicten 

 (sociale vaardigheden): interpersoonlijke tekorten 
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Angststoornissen 

angst < angustus (Lat.) = benauwdheid 

 

Inleiding: angst 

 werd lange tijd beschouwd eerder als symptoom dan ziektebeeld 

o angst bij trauma vb. post-traumatische stress 

o angst bij neurose 

 fobieën (agora, sociaal, simpel): situatieafhankelijk 

 10% vd mensen heeft fobieën vb. voor spinnen, vliegen, hoogtevrees, … 

 angstig in zeer specifieke situatie 

 hysterie: symptomen vervangen angst 

 obsessionele neurose vb. enkel angstig als men niet alles 5x kan controleren 

o angst in psychose: delirium, depersonalisatie, hallucinaties, delusies 

o angst in depressie 

 psychotisch: gelinkt aan schuldgevoel, waardeloosheid, suïcidaliteit 

 neurotisch: zowel anticiperend (piekeren, ‘worry’) als retrospectief (rumineren) 

 angst w nog niet zo lang als ziektebeeld gezien 

 evolutionaire psychiatrie 

o angststoornissen als maladaptieve expressie van temperament 

 iedereen heeft temperament (Ariskal heeft dit beschreven) 

 hyperthymische temperament = enthousiast, leider, … 

 depressieve temperament = teruggetrokken, loop laten gaan, afhankelijk, … 

 angstige temperament → 3 subtypes 

 angstig fobisch: angst voor iets specifiek dat zou kunnen gebeuren (vb. spinnen) 

 = gevaar voor fysieke overleving 

 soms is het normaal om vb. angstig te zijn ergens waar veel slangen zijn 

 angstig – sensitieve – ontwijkend – verlegen – geïnhibeerd 

 bij bedreigingen voor zichzelf: bang van hoe anderen hun gaan bekijken, … 

 vb. schrik om te spreken voor groep 

 veralgemeende angst – bezorgdheid – vermijden van schade 

 piekeren en overbezorgd zijn, anderen beschermen 

 angst voor gevaar voor familie 

 temperament is heel adaptief! 

 vb. moeder moet beetje generalized anxious (overbezorgd) zijn 

 vb. als je relatie aangaat, moet je beetje bezorgd zijn 

o angst als normaal: angst is wezenlijk normaal → bifasische functie 

 beetje angst hebben is gezond: promoot adaptieve efficiëntie 

 te veel is niet goed 

 paniek: ‘vals alarm’ 

 = als je angst hebt wanneer het niet zou moeten 

 is onaangepast gedrag 

 sociale fobie = overdrijving van normaal adaptieve angsten over voldoen aan 

groepsgebruiken om geaccepteerd en gewaardeerd lid te zijn 

 vb. overdreven schrik van kritiek van anderen maar wel vlot en sociaal als ze 

zich veilig voelen bij vrienden 

 vb. schizoïd type sociale fobie: leiden teruggetrokken leven, schuwen mensen in 

algemeen 

 gegeneraliseerde angst: overmatig bezorgd (waakzaamheid) 

 beetje nodig vb. relatie moeder – kind 

 simpele fobieën: promoot vermijding, freezing, ontsnapping, aanval 

 vb. acrofobie, aerofobie, arachnofobie, zoöfobie 

 te weinig angst = antisociale persoonlijkheidsstoornis (psychopathen) 

 angst in wezen is dus iets gezond (goed gedoseerd) → wat is dan normaal en pathologisch? 

o hangt af van 

 duur 
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 functionele beperking 

o vergelijking 

angst pathologische angst 

signaal dat conflict of emotionele onrust 
uitdrukt 

signaal kan semeiologische betekenis 
verliezen en repetitief worden 

kan adaptief zijn altijd disorganisationeel 

altijd minimumafstand tss bedreiging en 
bedreigde persoon 

w ervaren als bedreiging voor fysieke of 
mentale integriteit vd persoon 

o zelfde soort onderscheid van natuurlijke droefheid naar depressie 

 deficit in verlangen, plezier en actie 

 andere persoon is bron van vermindering, substratie of niet langer bron van hulp of 

steun 

 

Angststoornissen 

 

Algemeen 

 er is geen enkele angstschaal die alles goed omvat → zou volgende zaken moeten bevatten 

o stemming/affect: ongegrond gevoel van angst 

o cognitie: preoccupatie, bezorgd zijn, anticipatie, piekeren 

o gedrag: rusteloosheid, ontwijking 

o overarousal (overprikkeling): waakzaamheid, verbaasde respons, bevriezen van minste 

negatieve stimulus 

o somatisch: autonoom, respiratoir 

o andere: depersonalisatie, vergeetachtigheid, slechte concentratie 

→ keuze van instrument is meestal willekeurig 

 angst → veel vss soorten angst  

o ook biologisch verschillend!  

o wordt te weinig rekening mee gehouden! 

o iedere persoon: mix van angsten → zekere ontwikkelingshiërarchie: meest fundamentele 

(vroegst opgetreden) angsten zijn zwaarste angsten →  oorsprong aan zwaarste 

psychiatrische beelden 

 desintegratie-angst 

 = schrik dat afgrenzing niet duidelijk is zodat je kan uiteen vallen of door dicht te 

komen bij iemand versmelt en dus niet meer als persoon bestaat 

 komt ook bij psychosen voor: “verbrokkeling vh lichaam” 

 vb. vrouw met vaginisme waarbij na één staafje in te brengen ze psychotisch is geworden 

want de afdekking vh lichaam was voor haar doorbroken door dat staafje in te brengen 

 ligt vroegkinderlijk al vast 

 achtervolgingsangst 

 = je bent wel veilig in je lichaam maar anderen zijn allemaal gevaarlijk, ze willen 

kwaad voor mij, … 

 nog altijd waan → nog altijd psychotische stoornis 

 iets minder ernstig dan eerste maar nog altijd zware pathologie 

 angst voor verlies van object 

 = je bent veilig in je lichaam en tov anderen dus je durft je te binden in relatie 

maar je kan dus ook relatie verliezen  

 scheidings- of verlatingsangsten:  men durft zich niet meer binden want 

‘uiteindelijk gaat de ander mij toch laten vallen’ 

 bang voor verlies van liefde of aanvaarding = bang dat men niet bewonderd w 

 castratie-angst = angst voor niet enkel genitale schade maar ook lichamelijk integriteit 

 superego-angsten 

 = gewetensangsten: mensen die altijd denken dat ze aan bepaalde standaard of 

moreel gedrag moeten beantwoorden (voor zichzelf) 

 leggen zichzelf dus altijd normen op 

 angst vanuit neurologisch standpunt 

o amygdala = centraal bij emoties en angsten 
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o amygdala is verbonden met verschillende gebieden die allen met angst te maken hebben  
 vrees (= angst op zich) → orbitofrontale cortex en anterior cingulate cortex 

 piekeren / obsessies → dorsolaterale prefrontale cortex (DLPFC) 

 vermijdingsgedrag → periaqueductale grijze massa 

 endocrinologishe output → verbinding met hypothalamus 

 ademhalingsoutput → parabrachiale nucleus  

 autonome output van angst → locus coeruleus (LC)  
o re-experiencing: er is viscieuze cirkel tss hippocampus en amygdala 

 hippocampus: staat in voor geheugen  

 als er angsten opgeslagen zijn in hippocampus: nieuwe trigger angsten bij dingen die 

men er een beetje aan doet denken → angst (amygdala) → wordt opgeslagen 

 

Verschillende angststoornissen 

 gegeneraliseerde angststoornis (GAD) = mensen die pathologisch excessief piekeren 

o frequent  

o bijna nooit solo op raadpleging → enkel door complicaties 

o criteria 

 excessieve angst en piekeren (apprehensieve verwachtingen) die meer dagen wel dan 

niet optreden voor minstens 6 maanden over aantal gebeurtenissen of activiteiten (vb. 

prestaties op werk of school) 

 moeilijk voor persoon om zorgen te controleren 

 angst en piekeren zijn geassocieerd met ≥ 3 vd volgende 6 symptomen 

 rusteloosheid of gevoel van stress of op randje 

 makkelijk vermoeid 

 moeite met concentratie of geheugen te ledigen 

 irriteerbaarheid 

 spierspanning 

 slaapstoornissen: moeite met in slaap vallen of rusteloze, niet-bevredigende slaap 

 geen andere DSM-IV As I stoornis verklaart angst en piekeren 

 vb. depressie: 3 overeenkomende symptomen in criteria 

 klinisch significante stress of stoornis 

 paniekstoornis (PD) 

o paniekaanval = afgelijnde periode van intense angst met ≥  4 symptomen die abrupt 

ontwikkelen met piek binnen 10 minuten tijd 

 palpitaties, kloppend hart of versnelde hartslag 

 zweten 

 trillen of shaken 

 sensaties van kortademigheid of ‘smothering’ 

 gevoel van verstikking 

 pijn thv borstkas of discomfort 

 nausea of abdominale stress 

 gevoel duizeligheid, onvast, lichthoofdigheid of flauwvallen 

 derealisatie (gevoel onwerkelijkheid) of depersonalisatie (loskomen van zichzelf) 

 angst om controle te verliezen of gek te worden 

 angst om te sterven 

 paresthesieën: verdoofd gevoel of tintelend gevoel 

 chills of hot flushes 

o agorafobie = vermijdingsgedrag dat eventueel erbij komt 
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 angst om in plaatsen of situaties te zijn waar ontsnappen moeilijk of gênant zou zijn or 

waarin hulp niet beschikbaar zou zijn igv onverwachte of situationeel voorbestemde 

paniekaanval of paniekachtige symptomen 

 agorafobische angsten: typisch karakteristieke clusters van situaties  

 situaties omvatten buitenshuis alleen zijn, in menigte zijn of in rij staan, op brug 

zijn en reizen in bus, trein of automobiel 

 omgang met deze situaties  

 ontwijken 

 of opmerkelijke distress of angst over krijgen van paniekaanval of paniek-

achtige symptomen 

 of noodzaak tot aanwezigheid metgezel 

o paniekstoornis met/zonder agorafobie: criteria 

 beide van volgende 

 recurrente onverwachte paniekaanvallen 

 minstens één vd aanvallen is gevolgd ≥ 1 maand met ≥ 1 vd volgende 

 persisterende zorgen om aanvallen te krijgen 

 piekeren over implicaties van aanal of consequenties  

 vb. verlies van controle, hartaanval krijgen, gek worden 

 maar op spoed sturen ze vaak die mensen weg (“het is niets”) terwijl 

angststoornis ook wel echt probleem is 

 significante verandering in gedrag gerelateerd aan aanvallen 

 aanwezigheid / afwezigheid agorafobie 

 sociale angststoornis (SPD) 

o moeilijkheid: veel overlap met vermijdende persoonlijkheidsstoornis 

o SPD = grondige en persisterende angst voor één of meer sociale of performerende 

situaties waar men niemand kent en onderworpen w aan oordeel van ander 

 individu heeft hierbij angst dat hij/zij zich zal gedragen (of angstsymptomen zal 

vertonen) die vernederend of gênant zijn 

 typisch vermijden van situaties waarbij ze beoordeeld w door anderen vb. toneel 

spelen, examen, … 

 maar is GEEN contactstoornis: ze hebben wel graag menselijk contact maar enkel 

als ze zich goed voelen 

 speelt hen ook parten op professioneel vlak 

o blootstelling aan gevreesde sociale situatie lokt bijna vanzelf angst uit → kan in die mate 

zijn dat het angstaanvallen w 

o persoon erkent dat angst excessief en onredelijk is 

o gevreesde sociale of performerende situaties w ontweken of ondergaan met intense angst 

en stress 

o ontwijking, angstige anticipaties of stress in gevreesde sociale of performerende 

situatie(s)  

 interfereren significant met normale routine van persoon, beroeps- en sociale 

activiteiten, relaties 

 of zorgen voor ernstige bekwelling over hebben vd fobie 

 post-traumatische stress-stoornis (PTSD) 

o = enige die te maken heeft met trauma (angst voor situatie die reëel is opgetreden) 

o criteria 

 persoon heeft echt iets traumatisch meegemaakt (vb. oorlog, verkeersongeval met 

doden, …) waarbij beiden vd volgende aanwezig waren 

 persoon ervaarde, was getuige van of was geconfronteerd met gebeurtenis die 

actuele of dreigende dood of serieuze verwonding omvatte of bedreiging van 

fysieke integriteit van zichzelf of anderen 

 respons van persoon was intense angst, hulpeloosheid of horror 

 traumatische ervaring w persistent herbeleefd op 1 of meer vd volgende manieren 

 recurrente en intrusieve stresserende herinneringen vd gebeurtenis: oa beelden, 

gedachten, percepties 
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 recurrente kwellende dromen over gebeurtenis 

 gedrag of gevoel alsof traumatische gebeurtenis opnieuw optreedt 

 gevoel van herbeleven ervaring 

 illusies 

 hallucinaties  

 dissociatieve flashback episodes = denken dat je er terug inzit terwijl je eigenlijk 

met iets helemaal anders bezig was  

 komt normaal voor bij ontwaken en intoxicatie 

 intense psychologische kwelling bij blootstelling aan interne of externe cues die 

aspect van traumatische gebeurtenis symboliseren of erop lijken 

 fysiologische reactiviteit op blootstelling aan interne of externe cues die aspect van 

traumatische gebeurtenis symboliseren of erop lijken 

 persisterende vermijding van stimuli geassocieerd met trauma en afstomping van 

algemene responsiviteit (niet aanwezig voor trauma) geïndiceed door ≥ 3 vd volgende 

 inspanningen om gedachten, gevoelens of conversaties geassocieerd met trauma te 

vermijden 

 inspanningen om activiteiten, plaatsen of mensen die herinneringen van trauma 

opwekken te vermijden 

 onmogelijkheid om belangrijk aspect van trauma te herinneren 

 merkzaam verminderde interesse of participatie in significante activiteiten 

 gevoel van losmaking of vervreemding van anderen! 

 verminderd bereik van affect vb. onmogelijk om liefdegevoelens te hebben 

 gevoel van verkorte toekomst (vb. geen verwachtingen op carrière, trouwen, 

kinderen of normale levensverwachting) 

 persisterende symptomen van toegenomen arousal (continue gespannenheid) 

 moetie om in slaap te vallen of blijven!! 

 irriteerbaarheid of uitbarstingen van woede 

 moeite met concentreren 

 verhoogde waakzaamheid 

 overdreven schrikrespons 

 duur > 1 maand en verstoringen veroorzaken klinisch significante stress of beperking 

in sociale, occupationele of andere belangrijke gebieen van functioneren 

 simpele/specifieke fobieën 

o 10% vd bevolking 

o merkzame en persisterende angst die excessief of onredelijk is uitgelokt door 

aanwezigheid of anticipatie van specifiek object of situatie vb. vliegen, hoogtes, dieren, 

spuitjes, zien van bloed, … 

o blootstelling aan fobische stimulus lokt bijna invariabel onmiddellijke angstrespons uit 

 tot zelfs paniekaanval 

o persoon erkent dat angst excessief of onredelijk is 

o fobische situatie w vermeden of ondergaan met intense angst of kwelling 

o klinisch significante interferentie met normale functioneren 

 obsessief-compulsieve stoornis!! 

o obsessie = dwanggedachte ; compulsie = dwanghandeling 

o epidemiologie 

 niet zo zeldzaam als we denken 

 werd vroeger gezien als zeldzaam: 0,05% 

 maar nu w lifetime prevalentie 2,5% gezien 

 mannen = vrouwen 

 onset: adolescentie of vroege volwassenheid 

 pt’en zien af en omgeving ziet mee af! 

 vb. huisarts met smetvrees  

 duurt soms heel lang voor men hulp gaat zoeken 

 prognose niet zo goed: vaak wel verbetering met medicatie maar bij 86% nooit 

helemaal weg (chronisch, verminderend verloop) 
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 erg onderkend!! 

 artsen vragen er niet naar; pt’en vertellen het niet (schaamte) 

 5 simpele vragen om tot diagnose te komen 

 was of poets je veel? 

 controleer je veel dingen? vb. “heb ik wel vuur uitgezet?” 

 zijn er gedachten die u blijven hinderen waarvan je graag af zou willen maar dat 

niet lukt? 

 duurt het lang om je dagelijkse activiteiten af te ronden? 

 ben je bezorgd over ordelijkheid of symmetrie? 

 comorbiditeit MDD – OCD 

 lifetime rates van OCD bij andere stoornissen 

 bij bipolaire stoornis: 21% 

 bij unipolaire stoornis: 12% 

 bij andere stoornissen van As I: 6% 

 Odds ratio van pt’en met bipolaire stoornis die voldoen aan criteria voor OCD tov 

pt’en met unipolaire stoornis: 2 

o inzicht – weerstand – egodystoon – gevoelensloos? → binnen OCD: mensen die dichter bij 

angst zitten en mensen die dichter bij psychose zitten 

 heeft te maken met of er inzicht is 

 ego-dystoon (ik-vreemd) = “ik doe dit maar ik weet van mezelf dat het verkeerd is”  

 vb. pluisjes allemaal van tapijt halen 

 igv bij OCD: meer angststoornis 

 ego-syntoon (ik-eigen) = “ik doe dit maar er is niets verkeerd aan mij”  

 vb. vaak bij anorexia nervosa 

 is erger want minder ziekte-inzicht 

 igv bij OCD: meer psychotisch spectrum stoornis 

 op grote groepen van pt’en met OCD bekeken: sommigen hebben inzicht, sommigen 

soms inzicht, sommigen nooit 

 25% had verminderd inzicht 

 5% had op dat moment geen inzicht 

 5% had nooit inzicht gehad 

 DSM IV → aarzeling 

 om van OCD te kunnen spreken: inzicht op zeker punt tijdens verloop van stoornis 

(niet noodzakelijk tijdens huidige periode) 

 specifier: ‘met weinig inzicht’ 

o er bestaat goede schaal: Y-BOCS 

 = Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale 

 gradering 

 gaat goed obsessies en goed compulsies na (pt’en hebben meestal meerdere 

dwangstoornissen) 

 kijkt ook naar andere zaken (steeds 0 – 5) 

 tijd bezig met… 

 interferentie door… 

 stress/kwelling van… 

 weerstand tov… 

 controle over… 

 verschillende graden 

 subklinisch 

 mild 

 matig 

 ernstig 

 extreem 

 

Angst en depressie 

 angst en depressie komen vaak samen voor! 
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 hospital anxiety depression scale (HADS) = screeningsinstrument voor angststoornissen en 

depressieve stoornissen 

o scoring 

 tot 7 = normaal  

 8 – 10 = doubtful 

 > 10 = probable →  nog geen zekerheid dat stoornis aanwezig is maar is goede 

screening 

o bij screening bij huisarts 

 veel mensen hebben helemaal geen depressieve symptomen en minder en minder 

mensen hebben meer depressieve score 

 linksverschoven, niet-normale verdeling 

 angstsymptomen: veel meer mensen wel angst  

 heeft perfect normale verdeling → angst is iets normaal! 

 daardoor zijn cut-offs van pathologisch moeilijker te definiëren (als je niet oplet 

heeft bijna helft vd bevolking angststoornis) 

 temporaliteit in angst en depressie 

o angst = schrik voor toekomst (of gericht naar toekomst vertegenwoordigd door angst-

uitlokkende situaties in verleden) 

 worry, piekeren, bezorgdheid, … 

 hyperalertheid voor negatieve dingen die kunnen gebeuren 

o depressie: vastzitten in pijnlijk heden zonder toekomst en met verleden die altijd als 

negatief ervaren w 

 eerder rumineren over negatieve dingen 

 depressieve mensen (of ooit depressief geweest) blijven meer plakken aan negatieve 

cues/emoties ivm healthy controls 

o angststoornissen beginnen op jongere leeftijd 

 kindertijd / puberteit 

 angststoornissen op jonge leeftijd: belangrijke risicofactor om depressie te ontwikkelen 

op oudere leeftijd 

 intieme link tss angst en depressie 

o angstige inhibitie: sterke motivatie (hedonische functies bewaard) maar afwezigheid van 

specifieke actie 

 vastzitten vd schrik 

 wel nog gemotiveerd maar gedrag w geïnhibeerd 

o depressie → psychomotorische retardatie 
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 geen motivatie! 

 vertraagde/geïnhibeerde activatie 

 gedrag is affect op zichzelf geworden 

 vaak ervaren als fatigue 

o MAAR  

 je kan dusdanig angstig geïnhibeerd zijn dat dit evolueert in retardatie door 

desinvestering / opgeven 

 depressie kan angst uitlokken: vb. heel schuldig voelen, opgeven (seperatie), 

hypochondrie 

 tussen angst en depressie: hoge comorbiditeit!! 

o grote vraag: zijn het dan wel verschillende aandoeningen? 

o mogelijkheden 

 vss punten over zelfde continuüm 

 alternatieve manifestaties van zelfde onderliggende diathesis 

 heterogene syndromen geassocieerd door gedeelde subtypes 

 afzonderlijke fenomenen waarvan ieder kan ontwikkelen in andere over tijd 

 conceptueel en empirisch afzonderlijke fenomenen 

 lifetime comorbiditeit tss stemmings- en angststoornissen 

o veel overlap 

o studie die gaat kijken naar alle pathologieën en wat samen hoort/komt → bepaald patroon 

pathologieën die samen horen (best fitting model: latent trait) 

 externalizing = uiten zich via gedragingen, leggen verantwoordelijkheid buiten zichzelf 

(traditioneel meer mannen) 

 alcoholafhankelijkheid 

 afhankelijkheid van drugs 

 antisociale persoonlijkheidsstoornis 

 internalizing = leggen verantwoordelijkheid meer bij zichzelf (meer vrouwen) 

 fear group 

 sociale fobie 

 simpele fobie 

 agorafobie 

 paniekstoornis 

 anxious / misery group 

 MDD 

 dysthymie (chronische mineure depressie) 

 GAD = generalised anxiety disorder 

 

Behandeling 

 alle SSRI’s, alle SNRI’s: goede resultaten in angststudies 

o belangrijk 

 start low, go slow want anders initieel toename angst (vnl bij fluoxetine en sertraline, 

minder bij paroxetine en fluvoxamine) 

 traag opstarten van antidepressiva 

 evt initieel combineren met benzodiazepine (alprazolam, clonazepam) 

 snellere anxiolyse 
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 preventie initiële verergering angst veroorzaakt door sommige SSRI’s 

 vaak moet je tot hogere dosissen AD gaan dan bij depressie 

 belangrijke verschillen met depressie 

 onderhoudsbehandeling met lagere dosis heeft wel zin 

 minder helend/genezend dan bij depressie want vnl onderdrukken, niet echt 

genezen 

 lang genoeg behandelen (hoe lang?) 

o ALTIJD proberen combineren met psychotherapie!!! 

 cognitieve gedragstherapie 

 exposure, flooding 

 lichaamsgeoriënteerde psychotherapie 

 … 

 slaap  

o voorgesteld beleid insomnia 

 oorzakelijke evaluatie en behandeling/herschikking Rx 

 slaaphygiënische tips 

 niet-farmacologische behandelvoorstel 

 zo nodig: verwijzing (vb. therapeut) 

 farmacologisch = laatste optie als anderen niet gelukt zijn! 

 indicatiestelling! 

 vooraf afspraken over gebruik met patiënt 

 intermittent gebruik  

 vb. bij acute stress (vb. werk) of jet-lag: 1 of enkele keren nemen maar 

daarna te stoppen → sneller herstel dan als je natuur beloop laat 

 afbouw incalculeren (zo mogelijk < 3 weken) en concreet afspreken 

o slaapstoornissen: onderscheid w gemaakt volgens tijdsaspect 

 transiënte slaapstoornis 

 enkele dagen – voorbijgaand 

 gelinkt aan gebeurtenis vb. voor operatie, bij overlijden 

 kortdurende slaapstoornis 

 1 – 3 weken 

 meestal ook nog zelf-limiterend vb. stress-periodes zoals examenperiode 

 chronische slaapstoornis 

 langer dan 3 weken 

 diverse mogelijke oorzaken 

o oorzaak? 

o benadering slaapstoornissen 

 geïndividualiseerd  

 evt. slaapdagboek want dan klopt het beste (anders vaak bias ‘ik slaap nooit goed’) 

 investigeren en behandelen van alle mogelijke primaire oorzaken 

 medisch – medicatie 

 psychiatrisch → presentatie insomnia : 40% psychiatrische oorzaken 

 middelengebruik → dan is er 10 – 15% insomnia 
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 indien primaire slaapstoornis: verdere stappen 

 slaaphygiënische maatregelen 

 omgevingsfactoren 

 slaapkamer 

 fris 

 geventileerd 

 niet te warm of te koud (18°C) 

 donker 

 voldoende stil 

 bed 

 goede kwaliteit van matras (10 jaar) 

 goede kwaliteit van bedbodem (10 – 30 jaar) 

 1/3 vd tijd van ons leven 

 wekker naast bed elders zetten 

 aangename plaats 

 geen waakactiviteiten in bed 

 werken (laptop mee naar bed) 

 eten of drinken 

 geconcentreerd TV kijken 

 eindeloos boeken lezen – studeren in bed 

 piekeren of problemen oplossen 

 slaapkamer / bed moet prettige plaats zijn! 

 gedrag: voorbereiding en slaap 

 vast tijdstip om te gaan slapen en opstaan 

 voldoende slapen maar ook niet meer 

 slapen overdag: liever niet (behalve indien niet te lang, niet te laat, …) 

 ontspannen voor het slapengaan 

 vast ritueel (avondtoilet, stukje lezen) 

 slaperig gevoel → naar bed gaan 

 lichaamsbeweging overdag: NIET te laat 

 wat niet doen vlak voor slapengaan 

 waakactiviteiten (werken, TV, …) 

 roken voor en tijdens nacht 

 alcohol 4 – 6 uur voor slapengaan 

 caffeïnehoudende dranken of opwekkende medicatie 4 – 6 à 10 uur voor 

slapengaan 

 piekeren, problemen oplossen, ruzie maken 

 zware maaltijd (refluxproblemen)  

 evt wel lichte snack (individueel) 

 niet-farmacologische behandelingen 

 stimulus-controle therapie: slaap = geconditioneerde respons 

 tijds- en omgevingsfactoren → geassocieerd met slaap 

 herassociëren bed/kamer met slaap 

 voornamelijk werkzaam bij psychofysiologische inslaapstoornis 

 paradoxale intentie therapie 

 “probeer eens zo lang mogelijk wakker te blijven” →  confronteren van angst 

voor slapeloosheid door wakker te blijven 

 rationale: verminderen bezorgdheid over consequentie slapeloze nacht 

 relaxatietherapie 

 rationale 

 in opgewonden toestand is slapen onmogelijk 

 NIET om in slaap te vallen – wel om stress te verminderen 

 progressieve relaxatie, zelf-hypnose, imaginatief, enz 

 cognitieve gedragstherapie 

 rationale: aanpak disfunctionele overtuigingen en verwachtingen  
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 insomniacs: angst of afkeer om te gaan slapen 

 farmacologische behandelingen 

 ideale slaapmiddel bestaat niet!! 

 snel begin van werking → ↓ slaaplatentietijd 

 werkingsduur voldoende lang → doorslapen 

 werkingsduur gelimiteerd → geen hang-over 

 geen nevenwerkingen, gewenning, afhankelijkheid 

 behoud of zelfs herstel slaaparchitectuur 

 geen rebound-slapeloosheid bij stoppen 

 meest gebruikt 

 ?? 

 zolpidem 

 trazodon 

 w vaak gebruikt als slaapregulator  

 is één vd weinige die slaaparchitectuur respecteert 

 ideale hypnoticumgebruik 

 laagst effectieve dosis 

 korte periode (2 tot 4 weken)!! 

 intermittent gebruik promoten bij patiënten 

 eigen verantwoordelijkheid 

 goede nachten zonder slaapmiddel 

 duidelijk geformuleerd doel 

 couperen acute slapeloosheid (situatie / stress) 

 voorkomen chronische slapeloosheid 

 herstel slaaparchitectuur 

 hypnotica: gebruikte klassen 

 benzodiazepines (anxiolytica – hypnotica) 

 typische benzo’s/hypnotica guidelines 

 gebruik laagste dosis voor kortste tijd 

 gebruik slechts 1 benzodiazepine (langwerkend ’s nachts indien zowel 

hypnotisch als anxiolytisch effect gewenst) 

 dosis moet in therapeutische range zitten 

 verminder gradueel na zowel korte termijn (> 2 weken) als lange termijn 

gebruik 

 gebruik enkel in acute zelflimiterende situaties / toestanden 

 gebruik enkel voor ernstige symptomen (nooit milde symptomen) 

 gebruik niet bij pt’en met geschiedenis verslaving! 

 afbouwen van benzodiazepines 

 met oog op stoppen therapie 

 ook op vraag patiënt 

 bij chronisch gebruik veel nevenwerkingen (cognitief, motorisch, 

geheugen, afhankelijkheid, …) 

 wegens tolerantie mogelijks gedaalde werkzaamheid 

 stoppen, zeker na langdurig gebruik: altijd geleidelijk volgens 

afbouwschema! 

 na afloop vaak toegenomen algemeen welzijn (soms irreversibele 

restsymptomen) 

 voorwaarden voor start afbouwschema 

 gemotiveerde patiënt 

 geïnformeerde patiënt 

 regelmatige follow-up, motiveren 

 dosis traag afbouwen, eventueel via magistrale bereidingen 

 ritme ifv dosis, patiënt, duur, initiële symptomen, leeftijd 

 soms tijdelijk switchen naar langwerkend preparaat 

 combineren met psychotherapie 
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 cave ander misbruik 

 z-drugs (non-benzodiazepine hypnotica) 

 huidig aanbod 

 zopiclone (Imovane) → t½: 5,3 uur 

 zolpidem (Stilnoct) → t½: 1,5 – 2,5 uur 

 zaleplon (Sonata) → t½: 1 uur 

 enkele nieuwe in de pipeline (enantiomeren) 

 frequent 1e keuze wegens voordelen 

 specifiek voor BZD1 receptor → hypnotisch/anxiolytisch 

 vermindering slaaplatentie – stijging slaapduur 

 minder effect op slaaparchitectuur (REM – diepe slaap) 

 nadelen (minder dan benzodiazepines) 

 toch ook psychologische afhankelijkheid 

 inbouw in slaapritueel 

 vooral bij langdurig gebruik 

 toch ook misbruik 

 verlies aan effectiviteit → dosisverhoging 

 bijnemen ‘s nachts indien onvoldoende effect 

 illusie van controleerbare slaap 

 effect op slaaparchitectuur verder te onderzoeken! 

 zelfde afspraken als bij benzodiazepines aan te raden 

 antidepressiva: aan dosissen dat het niet antidepressief is maar gewoon 

slaapregulerend 

 trazodone (trazolan) 

 mianserin en mirtrazapine w toch eerder als antiD gebruikt 
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Eetstoornissen 

 

Socioculturele aspecten van voeding 

 Frans boek: “l’homnivore” = mens als alleseter 

o mens eet vss keren per dag, wanneer men het wil 

o dieren: enkel herbivoren, fructivoren en carnivoren 

 vb. koeien eten continu kleine hoeveelheid gras 

 vb. leeuw eet 1x/dag grote hoeveelheid vlees 

 ‘zeg me wat je eet en ik zeg wie je bent’ →  regels rond voedsel hebben vroeger altijd 

gedefinieerd welke groep men is 

o religie (vb. halal), nationaliteit, sociale klasse, … 

o nu is dit veel minder! 

 druk op magerheid 

o ‘under-weight’ als ideaal MAAR er zijn nu wetten in vss landen dat fotomodellen niet meer 

onder bepaald BMI mogen zitten 

o hoe w magerheid gezien? 

 bij ons: nu wordt magerheid als ideaal gezien want wijst op controle 

 in bepaalde culturen: overgewicht w gezien als iemand die te veel eten neemt 

 bij bepaalde beroepen mag men dikker zijn vb. bouw, bakker, slager (geven eten aan 

anderen), … 

 druk op eeuwig juveniele lichaam 

o “la femme moderne est mince parce qu’elle est grosse d’elle même” 

o vroeger haalde vrouw het vrouw zijn voor groot deel uit moeder zijn  

 geschiedenis: rond zijn staat voor vruchtbaarheid, … 

 maar nu haalt vrouw zelfwaardegevoel voor veel kleiner deel uit moeder zijn: er zijn 

veel andere dingen waarvoor je niet rond moet zijn 

 voeding op geboden en verboden 

o recent in Westerse samenleving: ‘regels worden overboord gegooid’ 

 vb. vlees en vis mogen nu samen, bloemen in salade, fusion, … 

o risicofactor voor eetstoornissen? 

 eten = meest intieme menselijke act?? 

o want is echt opnemen → je wordt wat je eet 

 

Anorexia nervosa 

 DSM-definitie 

o weigering om gewicht te houden dat boven minimaal normaal gewicht voor leeftijd en 

grootte is 

 gewichtsverlies dat leidt tot < 85% van voor leeftijd/lengte te verwachten gewicht 

 falen van verwachte gewicht bij te komen tijdens groeiperiode wat leidt tot 

lichaamsgewicht < 85% vh verwachte gewicht 

o ongelofelijke schrik om in gewicht bij te komen of dik te worden ook al zijn ze onder 

gewicht (dus schrik om normaal te w) 

o verstoringen in manier waarin lichaamsgewicht of –vorm w ervaren 

 overdreven invloed van lichaamsgewicht of –vorm op zelfevaluatie  

 of ontkennen vd seriositeit vh huidige lichaamsgewicht 

 vb. onderzoek: kunnen bij verstelbare holle en bolle spiegels niet zeggen wanneer spiegel hun 

echte vorm reflecteert 

o amenorroe in postmenarchale meisjes/vrouwen 

 DSM → 2 subtypes 

o restricting type = pt’en die zo mager zijn omdat ze niet eten 

o binge-eating/purging type = pt’en die wel veel eten maar braken/laxativa gebruiken/… 

 heeft minder goede prognose 

 voorkomen en prognose 

o 9/10 vrouwelijk, minder in armere landen 

o meer bij  
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 danseressen, mannequins, … 

 ‘voedende’ beroepen (verpleging, dieetleer, onderwijs, …) 

 ~normaliteit: bepaalde gevoeligheden uitleven in beroep waardoor je zelf in 

evenwicht blijft en anderen niet schaadt 

o begint meestal tss 14 en 18 jaar 

o prognose 

 minstens 5% sterft, 50% chronificeert  

 prognostische factoren  

 restricting beter dan binge-eating/purging type 

 langere duur betekent slechtere prognose 

 globale verstoring lichaamsbeeld slechter dan gelokaliseerde verstoring (vb. billen, 

borsten)   

 prognose is meer dan alleen maar gewichtstoename!!! 

 eetstoornissen gaat niet enkel over eten  

 maar veel bredere problematiek van met zichzelf omgaan en interpersoonlijk 

functioneren 

 klinische aspecten AN 

o anorexia = verkeerde term 

 anorexia betekent ‘geen honger’ maar pt’en hebben continu hongergevoel → proberen 

dit continu onder controle te houden 

 pervertering van hongergevoel: niet willen toegeven aan hongergevoel 

 meeste AN pt’en eten wel tussendoor iets om honger wat te stillen (verstoppen dit) 

 ‘puberteitsmagerzucht’ is juistere term 

o vermijdt om samen met anderen te eten, hamsteren voedsel 

o voeden anderen en eten zelf niet!! (cfr werksters in bijenwereld) 

o monotoon verhaal door familie  

 vroegere ‘ideale’ kind  

 normaal IQ maar vaak overpresterend 

o ego-syntone aandoening: AN patiënte vindt het zelf geen probleem, geen inzicht  

o fakir-achtige ongevoeligheid voor pijnstimuli →  precies verwarring tss verschillende 

sensaties 

 honger 

 koude (vb. warm en 3 pullen aan; of koud en bijna niks aan) 

 moeheid 

 (schijnbare) overactiviteit: onlogisch want nemen weinig energiebronnen in 

o andere lichamelijke kenmerken 

 constipatie 

 cyanose 

 droge huid met lanugo-beharing (babybeharing) 

 droog en brekend haar 

 is voor pt’en wel gevoelig punt: kan je gebruiken om pt probleem te laten inzien 

 gedaalde leukocytose tot ernstige leukopenie 

 hypercholesterolemie 

 trage pols (kan heel extreem zijn; ook doodsoorzaak) 

 verhoogd cortisol 

 DD AN 

o somatische oorzaken van vermagering 

 dan meestal afkeer van voedsel, horror carnis 

 AN patiënte is ‘bezeten’ door voeding, calorieën, … (dus geen afkeer) 

o andere psychiatrische oorzaken van vermagering 

 anorectische reactie = niet meer eten 

 kan hele leven door (dus niet specifiek in levensfase rond puberteit) 

 volgend op duidelijk emotioneel trauma  

 ego-dystoon: men weet dat het fout is maar lukt niet 
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 vermagering door mechanisch-functionele moeilijkheden: psychogene dysfagie, 

slikangst, psychogeen braken 

 hier is meestal grote bezorgdheid over vermagering 

 melanchole, depressieve anorexie 

 hier is er ‘echte’ anorexie (geen honger) 

 samengaand met andere depressieve symptomen en apathie (dus je mist dit meestal 

niet want bij AN zijn pt’en net overactief) 

 psychotische, schizofrene anorexie 

 bizar contact 

 vaak hallucinaties rond voeding 

 vergiftigingsangsten 

 messianisch vasten   

 oorzaken AN 

o erfelijke voorbeschiktheid 

 heterozygote tweeling (7%) 

 homozygote tweeling (55%) 

o maatschappelijke factoren: vnl in landen waar er overschot is aan voedsel! 

o psychologische factoren → vss theorieën 

 Crisp: extreme regressie bij puberteit → kunnen aanspraken van ‘volwassen worden’ 

niet aan 

 AN = ontwijkingsstrategie voor ontwikkelende seksualiteit 

 Hilde Bruch: gestoorde propriocepsis → pt’en vertrouwen niet op interne stimuli 

 als kind leer je wat je gevoelens betekenen (vb. baby weent owv honger → ouders 

weten dat) → mensen met AN hebben dit niet altijd geleerd 

 daarom zijn ze ‘modelkind’: houden dit vol tot puberteit maar dan crashen ze 

 Fairburn: ‘controle’ als validator van zelfwaarde 

 conflictvermijdend gezin – macht ? 

 

Bulimia nervosa 

 DSM-criteria 

o wreetaanvallen waarover ze geen enkele controle hebben: episode van binge eten w 

gekenmerkt door beide volgende kenmerken 

 eten in discrete periode van tijd (vb. binnen 2 uur) hoeveelheid voedsel die veel groter 

is dan wat meeste mensen zouden eten in zelfde tijdsperiode en omstandigheden 

 gevoel van gebrek aan controle over eten tijdens episode (vb. gevoel dat men niet kan 

stoppen eten of controleren hoe veel men eet) 

o recurrent ongepast gedrag om gewichtstoename te voorkomen! 

 zelf-geïnduceerd braken 

 misbruik van laxativa, diuretica, enema’s of andere medicatie 

 vasten 

 excessieve inspanning 

o binge eten en ongepast compensatoir gedrag gebeuren gemiddeld minstens 2x/week 

gedurende 3 maanden 

o zelfevaluatie is overdreven beïnvloed door lichaamsvorm en –gewicht 

o niet exclusief tijdens episodes AN (??) 

 DSM → 2 subtypes 

o purging type: lossen het op door braken of laxativa 

o non-purging type: lossen het op extreem sporten, … 

 voorkomen en prognose BN 

o faim de boeuf of gebrek in verzadiging? → studies wijzen op gebrek aan verzadiging  

o voorkomen 

 meestal beginnend tussen 18 en 25 jaar (dus 4-tal jaar ouder dan AN) 

 9/10 vrouwelijk 

 vaak bij studentinnen 

o eetaanvallen zijn soort crisissen (soms bijna dissociatief) 
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o Slimmer’s disease: hele dag inhouden en ‘s avonds doorschieten (basiskenmerk!) 

 niet eten omdat ze mager willen zijn → dan ’s avonds plots heeeel veel eten 

 dus raad geven van ontbijt te nemen (pt’en zijn daar eerst bang van omdat ze bang zijn om 

bij te komen) want dan hebben ze minder kans op doorschieten 

o prognose 

 66% genezing 

 9% verbetering 

 25% geen verandering 

o accordeon-effect 

 mensen die geen stabiel gewicht hebben → mss dus ook geen stabiele persoonlijkheid? 

 belangrijke rol van schoolartsen! 

o ‘thin-fat people’  

 80% heeft normaal gewicht!!! 

 10% dichter bij ondergewicht 

 10% is obees (subgroep van obesitas) 

o ‘toxicomanie zonder drug’: vreselijke drang naar inname maar ‘drug’ w niet ge-

incorporeerd 

o silent disease: veelal verborgen voor omgeving 

 bij anorexia geen hulp zoeken vanuit ontkenning (egosyntoon) 

 bij bulimia geen hulp zoeken vanuit schaamte (ego-dystoon)   

 klinische aspecten BN 

o somatische complicaties 

 vreetaanvallen: paar dodelijke aflopen (maagruptuur) 

 uiterst zelden! 

 braken = probleem 

 oesophagitis, stomatitis, erosies tandglazuur! 

 kan je vaak zien aan vinger die ze gebruiken om huig te raken 

 meestal pijnloze zwelling van speekselklieren met gestegen amylasen 

 door gebruik laxativa: chronische constipatie, paralytisch colon, calcium- en 

kaliumafwijkingen, hoofdpijn, vertigo 

 heel moeilijk in combinatie met diabetes!! → kan zeer ernstige gevolgen hebben! 

o kenmerken vd persoon 

 extreme bezorgdheid rond ‘uiterlijk’ (fotomodellen, filmactrices, …) 

 is één vd basiskenmerken 

 semblant d’identité (accordeon) 

 vaak depressieve neigingen (zie je veel minder bij AN) 

 meer in open conflict gezinnen (itt AN die pseudo-normaal en pseudo-conflictloos zijn) 

 vaak extrovert (in tegenstelling tot introverte AN): enthousiaste personen 

 naar buiten gericht 

 geringe internalisatie: weinig nadenken over dingen maar meer uitleven 

 vaak impulsief (in tegenstelling tot compulsieve AN) 

 impulsiviteit: 20% 

 onmiddellijkheid 

 gulzigheid 

 woedeaanvallen 

 kleptomanie 

 niet alleen van orale maar ook van seksuele impulsen!! (hyperseksualiteit van BN 

vs aseksualiteit van AN) 

 vaak verslavingen: ethyl (1/3), toxicomanie, … 

 moeilijkheid om duurzame relaties aan te houden 

 moeite met juiste afstand: oscilleren tss fusioneel contact wat ze verstikkend 

aanvoelen en angst voor separatie die leegte betekent 

 onbeslistheid is permanente dimensie 

 oorzaken BN 

o ontevredenheid over zichzelf concentreert zich op ontevredenheid over eigen lichaam 
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 dieet als oplossing → brengt ‘meetbare’ successen met zich mee 

o wilde exclusie van sommige voedingsstoffen leidt tot electieve craving 

o meestal geplande aanvallen: vreetaanvallen zijn soort ‘cognitive narrowing’  

 soort affectief-cognitieve luchtbel in eenzaamheid 

 soort identiteitsritueel 

o dichotoom denken 

 

2 andere groepen eetstoornissen (DSM-5, ~klinische les) 

 

Binge eating disorder 

 normaal/overgewicht 

 mannen = vrouwen 

 vnl op middelbare leeftijd (> 30 jaar) 

 

Eetstoornissen NOA (niet-anders omschreven) 

 

Attitude bij eetstoornissen 

 eetstoornissen zijn dus meer dan stoornissen rond eten!! 

 probeer pt te motiveren om te willen tot begrijpen komen → niet alleen op symptoom van 

eten/braken inbeuken 
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Persoonlijkheidsstoornissen (as II stoornissen) 

 

Persoonlijkheidsstoornissen: algemeen 

 veel twijfel over classificatie 

 zijn GEEN ziektebeelden maar probleem van persoonlijkheid 

o iedereen heeft bepaalde persoonlijkheidstrekken 

 persoonlijkheidsstoornis = langdurig patroon disadaptief en inflexibel gedrag wat interactie 

met anderen negatief beïnvloedt en kans op vastlopen op vss levensgebieden verhoogt 

o langdurig DUS iemand die op spoed binnenkomt met crisis: kan je niet zomaar 

“persoonlijkheidsstoornis” diagnosticeren 

o negatieve interactie met anderen 

 associatie met as I stoornissen 

o risicofactor voor syndroomstoornissen (as I): als je gemakkelijker vastloopt in zaken, dan 

ook sneller vastlopen in ziektebeelden 

o comorbide syndroomstoornis (as I) en persoonlijkheidsstoornis (as II) stoornissen 

verhogen suïciderisico van de as I stoornis 

o syndroomstoornis (as I) moet onafhankelijk behandeld worden maar outcome is slechter! 

o tijdens as I stoornis: moeilijk om as II stoornis te diagnosticeren (veel vals positieven) 

 behandeling 

o erg langdurige psychotherapie is voorkeurbehandeling!!! 

o farmacotherapie kan hier enkel ondersteunend of symptomatisch zijn 

 dit is grootste oorzaak van ‘mislopen’ arts-patiënt relatie 

o arts-pt relatie heeft te maken met nabijheid – distantie → moeilijk om te bepalen waar 

grens tss beiden ligt 

o vraagt ‘betrokken afstandelijkheid’ of ‘afstandelijke betrokkenheid’!! 

 behandeling gebeurt best specialistisch 

 veranderlijker dan vroeger gedacht en prognose gunstiger dan vroeger gedacht   

 

Diagnostisch: DSM-5 criteria 

 duurzaam patroon van innerlijke ervaringen en gedragingen dat binnen cultuur vd 

betrokkene duidelijk afwijkt vd verwachtingen → patroon w zichtbaar op ≥ 2 vd volgende 

terreinen  

o cognities: wijze van waarnemen en interpreteren van zichzelf, anderen en gebeurtenissen 

o affecten: draagwijdte, intensiteit, labiliteit en adequaatheid vd emotionele reacties 

o functioneren in contact met anderen 

o beheersing van impulsen 

 duurzame patroon veroorzaakt in klinisch belangrijke mate lijden of beperkingen in sociaal 

en beroepsmatig functioneren of functioneren op andere belangrijke terreinen 

 patroon is stabiel en van lange duur en begin  

o kan w teruggevoerd op ten minste adolescentie of vroege volwassenheid 

o duurzame patroon is niet beter toe te schrijven aan uiting of consequentie van andere 

psychiatrische stoornis  

 

Implicaties persoonlijkheidsstoornissen voor arts-pt relatie 

 ong 10 – 15% van alle pt’en 

 evenwicht tss nabijheid en afstandelijkheid (moeilijk) 

 moeilijker hanteren overdracht en tegenoverdracht (zie verder) 

o te grote meegaandheid → verantwoordelijkheid voor leven vd patiënt w ‘overgenomen’ 

 w onvermijdelijk gevolgd door teleurstelling vanwege niet-inlosbare verwachtingen 

 pt’en trekken je aan zodat je alles voor hen doet 

o verveling, antipathie of machteloosheid → niet meer luisteren naar klachten vd pt en niets 

meer doen of juist te veel zoals polyfarmacie 

 dus pt ‘beu geraken’ 

o boosheid → problematiek ontkennen of pt voor straf uit zorg ontslaan 
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o antwoord op idealisering en erotisering door pt → ongepaste toenadering zoeken (tot aan 

seksueel grensoverschrijdend gedrag)  

 

Persoonlijkheidsstoornissen 

 ingedeeld in vss clusters (uitgebreid: zie onder) 

o cluster A = zonderling, eigenaardig, bijzonder 

 is cliché psychiatrische pt (waar mensen alle psychiatrische pt’en onder zien) maar 

komt eigenlijk minste voor 

 3 subtypes 

 schizotypisch 

 schizoïde 

 paranoïde 

 kenmerken 

 vreemd en bizar of excentriek gedrag  

 sociale teruggetrokkenheid 

 beperkte emotionele expressie 

 achterdocht (tot psychose-achtig) 

 sociale functioneren aanzienlijk aangetast door meer gedesorganiseerd gedrag 

o cluster B = dramatisch 

 subtypes 

 theatraal – histrionisch 

 antisociaal 

 borderline 

 narcistisch 

 meer uitgesproken dramatisch, emotioneel, extrovert en impulsief gedrag 

o cluster C = angstig 

 subtypes 

 obsessief-compulsief 

 afhankelijk 

 vermijdend 

 kenmerken: angst, introversie, beperkte emotionele expressie 

 prevalentie 

o absolute prevalentie vd vss subtypes: laag 

o MAAR 

 tot 30% d pt’en die presenteren met psychiatrische symptomen in eerstelijnszorg 

 tot 50% vd pt’en die presenteren in pyschiatrische zorg 

 persoonlijkheidsstoornissen DSM-5 

o schijnbare normaliteit is valkuil bij stellen vd diagnose persoonlijkheidsstoornis (vnl voor 

cluster B en C) 

 vnl als er sprake is van afwijking in intensiteit van gedragingen en emoties en niet 

zozeer vd aard van die emoties of gedragingen!!  

 pas vanop afstand of na bepaalde tijd vallen bepaalde zaken op vb. 

 toch wel erg impulsieve patiënt 

 toch wel erg op zichzelf levend 

 toch wel erg weinig rekening houdend met omgeving 

 toch wel erg veel schuld buiten zichzelf leggend 

 toch wel erg veel behoefte aan complimenten 

 … 

o diagnostische instabiliteit: na 10 jaar voldoet 50% niet meer aan criteria 

 rijping?  

 neurobiologische veranderingen tijdens veroudering?  

 succesvolle behandeling?  

 fout-positieve diagnose (tijdens as I episode)?  

 suïcide: 7% - 9% van patiënten met borderline persoonlijkheidsstoornis!! 

o etiopathogenese → nature and nurture! 
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 genetische factoren bepalen  

 temperament  

 bepaalt in belangrijke mate  

 communicatie van individu 

 verwerking van psychosociale informatie 

 hechtingsgedrag 

 temperament omvat: impulsiviteit, prikkelbaarheid, overgevoeligheid voor 

stimuli, emotionele instabiliteit, affectieve remming, overmatige alertheid, 

extrovert/introvert, … 

 stressgevoeligheid 

 MAAR veilige opvoeding kan gelegenheid scheppen om hiermee om te gaan terwijl 

traumatische ervaringen omgekeerde doet 

 ouders moeten kinderen leren temperen, kaderen, … 

o behandeling 

 psychotherapie in eerste plaats  

 cognitieve therapie vb. ‘wie wil je zijn?’, ‘wie wil je niet zijn?’, ‘wat wil je dat 

anderen (niet) over je denken?’ 

 vb. schema focused therapy (Jeffrey Young) 

 vb. dialectische gedragstherapie (Marsha Linehan) 

 psychodynamische vormen → kijken naar overdracht (emoties overbrengen) 

 vb. Transference focused therapy (Otto Kernberg) 

 niet voor cluster A!    

 farmacotherapie alleen waar as I comorbiditeit of symptomatisch 

 

Individuele bespreking vss clusters 

 cluster A 

o paranoide persoonlijkheidsstoornis = achterdochtig 

 achterdochtig en sensitief, continu op uitkijk zijn voor pogingen van anderen om hen te misleiden 

of hen te bedriegen, wantrouwig en jaloers 

 opvallend gevoel van eigen-belang 

 gemakkelijk schaamte en vernedering voelen 

 haatdragend, vergeven niet gemakkelijk 

 groot gevoel van eigen rechten → kunnen rechtzaken aanspannen 

o schizoide personlijkheidsstoornis of schizofrenie (milde vorm): emotioneel koud, onthecht, 

durft niet dicht bij anderen komen, pc is beste vriend 

 emotioneel koud, onthecht 

 kunnen niet genieten 

 kunnen geen liefde-/woedegevoelens uitdrukken, weinig interesse in seksuele relaties en maken 

geen intieme relaties, blijven vaak ongetrouwd 

 ongemakkelijk bij gezelschap, solitaire levensbaan 

 introspectief en veel fantasie 

 meer geïnteresseerd in intellectuele matterie dan in mensen 

o schizotypaal (persoonlijkheidsstoornis of ‘gerelateerd aan schizofrenie’?): sociaal angstig, 

rare ideeën → ernstig gestoord contact 

 sociaal angstig 

 cognitieve en perceptuele vervormingen: rare ideeën, achterdochtige ideeën, magisch denken 

(vb. geloven in telepathie, helderziendheid, …) 

 eigenaardigheden in spraak: ongewone constructies, woorden en zinnen 

 ongepaste affectieve respons 

 eccentrisch gedrag: gekke manieren, ongewone klerenkeuze, negeren van conventies, awkward 

sociaal gedrag 

 cluster B 

o histrionische persoonlijkheidsstoornis: veel scenes, opkijken naar figuren, verleiderlijk 

 zelf-dramatisatie: emotionele chantage, boze scenes, demonstratieve zelfmoordpogingen 

 vatbaar en gemakkelijk beïnvloed door anderen vb. autoriteitsfiguren 

 passen aan aan laatste trends 

 zoeken aandacht en opwinding: craving voor nieuwe ervaringen, kortlevend enthousiasme 

 oppervlakkig labiel affect 
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 ongepast verleidelijk 

 overbezorgd over fysieke aantrekkelijkheid 

o antisociale persoonlijkheidsstoornis (vb. Dutroux): ander (en zijn gevoelens) bestaan niet 

 geen bezorgdheid over gevoelens van anderen, rechten van anderen negeren 

 impulsief handelen 

 geen spijt of medelijden 

 kunnen niet leren uit nadelige ervaringen 

 seksuele handelingen zonder liefhebbende gevoelens, oppervlakkige en korte relaties 

 onverantwoordelijk en afwijkend van sociale normen, volgen geen regels, impulsief, irriteerbaar, 

ontwijken verantwoordelijkheden 

o borderline persoonlijkheidsstoornis!: affectieve instabiliteit, intieme maar niet 

betrouwbare liefde, automutilatie en suïcide, basale leegheid, splitting 

 affectieve instabiliteit (op 2u van suïcidaal naar extravert), onstabiele-wispelturige stemming 

 verstoord of onzeker zelfbeeld 

 intense en onstabiele relaties: tss idealisatie en rejectie 

 inspanningen om verlating te voorkomen maar op zelfde moment gedrag om verlating uit te 

lokken (basisangst = verlatingsangst) 

 recurrente suïcidaal of automutilerend gedrag 

 chronisch gevoel van leegheid 

 zullen andere op proef stellen (want ze zullen hen toch verlaten) 

 bloed onder nagels vandaan halen 

 impulsief, moeite om woede te controleren 

 splitting: onmogelijk om positieve en negatieve gevoelens bij persoon te integreren 

 VG: vaak seksueel misbruik 

o narcistisiche persoonlijkheidsstoornis: zichzelf ongelofelijk belangrijk/speciaal voelen, 

aangetrokken voelen tot belangrijke personen, vaak weinig empathie 

 grandioos gevoel van zelfbelang, pretentieus, fantasies van ongelimiteerd succes (of kracht of 

schoonheid of intellectuele brilliantheid), gelooft dat hij/zij speciaal is 

 verwacht dat anderen hem/haar aanbidt, willen zich associëren met personen van hoge status 

 exploiteren mensen en tonen geen empathie of belangstelling voor anderen hun gevoelens 

 komen arrogant over 

 cluster C = angstig 

o obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis: altijd heel gedetaileerd, alles moet 

perfect zijn (goede boekhouders), alles moet voorspelbaar, weinig open voor fantasie 

 continu bezig met details en regels, inhiberend perfectionisme, overbewust en nauwgezet 

 overmatig bezorgd over productiviteit op werk (tot exclusie van relaties) 

 rigied en koppig 

 controlerend, verwachten dat anderen ondergaan aan hun manier van werken 

 overmatig bezorgd over sociale conventies 

 vertonen grote twijfel en voorzichtigheid, kunnen besluiteloos zijn 

 onuitgedrukte gevoelens van boosheid en wrok vaak gericht naar mensen die met routine vh 

leven hebben geïnterfereerd 

 sensitief voor kritiek maar overmatig bezorgd over meningen van andere mensen 

 tonen weinig emoties 

 groot verschil met OCD: dat zijn dwanghandelingen en –gedachten (symptomen) → 

OCD kan je hebben en voor rest slordig persoon zijn 

o afhankelijke persoonlijkheidsstoornis: kunnen nooit beslissingen nemen, altijd afhankelijk 

van iemand anders, zouden zich bijna excuseren dat ze ademen, … 

 laten anderen toe van verantwoordelijkheid te nemen voor belangrijke beslissingen in leven, 

overmatig compliant, willen geen directe vragen maken tov anderen maar doen dit indirect door 

voor te komen alsof ze niet voor zichzelf kunnen zorgen 

 excessieve hulp nodig bij maken van keuzes en repetitief vragen voor advies en geruststelling 

 moeite met initiëren van projecten 

 gaan heel diep om steun te krijgen; zoeken supportieve relatie 

 probleem dat we vaak zien bij oudere mensen: partner gevonden die bijna alles 

overneemt → als partner dan weg valt is er niks meer 

o vermijdende persoonlijkheidsstoornis: pathologisch timide mensen (heel schuchter), 

vooral als ze moeten in kring komen waar er vreemden zijn kruipen ze in schil, maar zijn 

WEL geïnteresseerd in contact waar ze zich veilig voelen 
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 dus vermijden enkel contact waar ze mensen niet kennen en waar ze kunnen 

beoordeeld w 

 persisterend timide, voelen zich onzeker en hebben te weinig zelfvertrouwen 

 voelen zich sociaal inferieur of onaantrekkelijk 

 vooringenomen met mogelijkheid van afwijzing 

 voorkomen contact met mensen die ze niet kennen, voorkomen risico en sociale activiteit 

 beperken intieme relaties owv angst om beschaamd of geïnhibeerd te w in nieuwe persoonlijke 

situaties door gevoelens van onvoldoende te zijn 

 andere persoonlijkheidsstoornissen?? (niet in DSM beschreven) 

o impulsieve persoonlijkheidsstoornis? 

 vnl emotionele labiliteit 

 geen andere moeilijkheden in relaties 

o passief-agressieve persoonlijkheidsstoornis? 

o affectieve persoonlijkheidsstoornis? 

 depressieve persoonlijkheidsstoornis 

 hyperthymische persoonlijkheidsstoornis 

 cycloide persoonlijkheidsstoornis 
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Psychopathogenese – psychotherapie  

 

Inleiding 

 

Psychotherapie 

 is GEEN ‘babbeltherapie’ maar wel wetenschappelijk onderbouwde vormen van 

gesprekstherapie met voldoende gesprekskaders, doelen, …! 

 psychotherapie = manier om aan problemen te werken samen met hulpverlener 

o dus pt zoekt er zelf naar maar hulpverlener helpt hierbij 

o in relatie met psychotherapeut kom je op systematische manier tot verandering 

 verandering kan zich situeren op vlak van gedrag, gevoelens, denken of omgaan met 

anderen 

 vss vormen psychotherapie werken op vss delen hersenen 

o psychotherapeut zal meestal wel richting aangeven of voorstellen formuleren maar in feite 

is pt zelf verantwoordelijk voor veranderingen die in therapie gerealiseerd w! 

 psychotherapeut  

o net afgestudeerde psycholoog, psychiater, … kent niks van psychotherapie!! 

o dit is bijkomende opleiding die toegankelijk is voor psycholoog, psychiater en evt. aantal 

andere opleidingen 

 

Vss vormen psychotherapie 

 

Persoonsgerichte psychotherapie: voor uniciteit vd persoon met unieke, subjectieve beleving 

 niet zo makkelijk te meten/standaardiseren 

 psychoanalytische psychotherapie 

o klassieke psychoanalyse = 2 – 3x/week, 4 jaar lang, zonder medicatie  

 enorm tijdsintensief → DUS heel weinig indicaties voor 

 er zijn ook kortdurende therapieën: in 15-tal zittingen met duidelijke focus 

o in psychoanalytische therapie bekijkt men problemen alsof  

 ze wortels hebben in vroegkinderlijke ervaringen en belevingen 

 veroorzaakt worden door onbewuste verlangens, conflicten en trauma’s 

o in therapeutisch proces  

 laat men dromen en fantasieën aan bod komen 

 men leert er zichzelf en problemen beter te begrijpen en te accepteren 

o pt is actief op zoek naar verbanden en betekenissen, therapeut is meestal eerder weinig 

tussenkomend 

o beleving vd therapeut door patiënt is in deze therapie cruciaal punt van aandacht!! 

 overdracht (transfer)!!: gevoelens die pt ontwikkelt tav therapeut zijn gevoelens die 

men tav belangrijke anderen ook ervaart →  verwijzen naar gevoelens tegenover 

vroegere personen zoals ouders, broers, zussen, … 

 vb. heel erg boos omdat psychotherapeut 5 minuten te laat is: zijn gevoelens die 

overdreven/tekort zijn die bepaald zijn in kindertijd tov belangrijke figuren → w 

overgedragen op therapeut (is wit, neutraal scherm) 

 vb. competitiviteit tov medestudenten die overgedragen is vanuit kindertijd toen er 

competitie was met broers en zussen voor aandacht ouders 

o psychodynamisch denken gaat uit van vss modellen 

 oorspronkelijk model (structurele gezichtspunt): conflictmodel van Freud  

 lustprincipe / lust-drift: ieder mens heeft natuurlijke drang om zich zo optimaal 

mogelijk te voelen  

 daarom: geneigd om gedachten, herinneringen en gevoelens die gemoedsrust 

verstoren, weg te werken (actief of automatisch/onbewust door afweermechanismen) 

 verlangens kunnen in conflict komen met normen / idealen 

 functies: houden lustprincipe in evenwicht 

 geweten (superego, Uber Ich) 

 vb. “ik moet naar de les, ik kan later wel koffie drinken” 
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 er zijn mensen die dit niet hebben (vb. antisociaal persoon) 

 Ideaal Ik  

 wie wil ik zijn, wat wil ik dat anderen over mij denken, … 

 “ik wil mijn best doen om zo te zijn” 

 Id, Es (driftleven): seksueel, agressief, dood 

 ego: heeft bemiddelende, regulerende, coördinerende functie 

 bemiddelt tss geweten, ideaal ik en alles wat met lust te maken heeft 

 factoren zitten in soort conflictoorlog 

 vb. gaat niet bij iemand in psychose: ik-functie corrigeert niet meer tss 

wat reëel en niet reëel is 

 omvat 

 verstandelijke vermogens: geheugen, verstand, taal 

 afweerfuncties: beschermen tegen te hevige onlustgevoelens 

 huidige model (objectrationeel gezichtspunt): hechtingstheorie van John Bowlby 

 vroege ervaringen met sleutelfiguren w opgeslagen als mentale representaties 

(onbewuste of automatische vooronderstellingen of verwachtingen) over zichzelf, 

over anderen en over relatie die met anderen mogelijk is 

 vroegere ervaringen bepalen dus MEE hoe actuele relaties vorm krijgen 

 responsiviteit en sensitiviteit van de opvoeders spelen belangrijke rol 

 vss hechtingsstijlen 

 veilige hechtingsstijl 

 positief zelfbeeld en voldoende vertrouwen in beschikbaarheid van anderen  

 wanneer nodig: durven zich kwetsbaar opstellen  

 weinig moeite om te reflecteren op eigen gevoelsleven  

 onveilige hechtingsstijl → 2 subtypes 

 onveilig ambivalent: negatief zelfbeeld en op basis hiervan 

 chronische onzekerheid  

 of belangrijke anderen wel aan verlangens en verwachtingen willen laten 

voldoen (afhankelijk, eisend, …) 

 onveilig vermijdend: negatief objectbeeld is bepalend (ongeïnteresseerd in 

ander) 

 geen pogingen meer om intieme, kwetsbare relatie aan te gaan  

 zeer afstandelijk in relaties 

 overdracht en tegenoverdracht 

 overdracht: als relatie vd patiënt met hulpverlener meer w bepaald door basale 

verwachtingspatronen vd patiënt dan door feitelijke omstandigheden 

 tegenoverdracht: zelfde maar bij dokter want arts heeft ook verleden dat heden 

doorstroomt 

 hulpverlener is ook maar mens van vlees en bloed! 

 dus reactie vd hulpverlener is veel erger dan wat normaal verwacht w 

 kern van psychodynamisch denken: het gaat niet enkel over wat er gebeurd is maar 

zeker ook over welke betekenis aan gebeurtenis gegeven wordt!! 

 cave: stressoren die overeen komen met zelfdefinitie vd pt zijn specifiek risico 

 iemand waarbij gevoel over zichzelf vnl door sociale verbondenheid is 

gedefinieerd: verlies 

 iemand waarbij gevoel over zichzelf vnl gedefinieerd is door beheersing of 

prestaties: gepercipieerde mislukking 

 psychodynamische theorie van depressie (Sidney Blatt’s theorie) 

 anaclitische depressie (tgv vroege deprivatie van moederfiguur) 

 gevoelens van hulpeloosheid, eenzaamheid en zwaakte gerelateerd aan 

chronische angsten van verlaten w en onbeschermd zijn 

 individuen met dit type depressie hebben verlangens om gekoesterd, 

beschermd en geliefd te w 

 vatbaarheid voor ontwrichtingen in interpersoonlijke relaties 

 dysfore gevoelens van verlating, verlies en eenzaamheid 
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 introjectieve depressie 

 gevoelens van onwaardigheid, falen, inferioriteit en schuld 

 individuen met dit type: erg zelfkritisch, lijden onder chronische angst van 

kritiek en afkeuring van anderen, extreem perfectionistisch en competitief, 

excessief gedreven tot presteren op werk en school 

 vatbaarheid voor ontwrichtingen van positieve en effectieve gevoel van 

eigenwaarde 

 dysfore gevoelens van schuld, falen en waardeloosheid en door gevoel van 

verlies van autonomie en controle 

o verdedigingsmechanismen: technieken gebruikt door psyche om zichzelf te beschermen 

tegen dingen die te pijnlijk, moeilijk, of gevaarlijk zouden zijn 

 zijn geen entiteiten op zich maar uitleg origineel afgeleid van psychoanalyse voor 

verklaring symptomen en gedrag 

 vss technieken 

 ontkenning: bedreigende zaak niet willen zien 

 ‘kan niet gebeuren met mij’ vb. pt met al groot bolletje in borst  

 relevantie: pt’en met serieuze fysieke ziekte waarbij pt ontkent bij vertellen 

aanwezigheid ziekte 

 idealisatie: toeschrijven van omnipotentie aan andere persoon of organisatie 

 vb. ‘jij gaat me redden’ 

 projectie: dingen die je zelf niet wil zijn projecteren op anderen 

 verdediging tov onaangename angsten, impulsen of attributen in eigen psyche: 

toeschrijven aan externe origine 

 interne bedreigingen w geëxternaliseerd → gemakkelijker om mee om te gaan 

 vb. persoon schrijft onbeslistheid toe aan anderen → kan projectie van eigen 

onbeslistheid zijn 

 rationalisatie: vinden van excuses die onaanvaardbaar gedrag rechtvaardigen 

wanneer zelfvetrouwen bedreigd w 

 ‘ik mocht zo handelen want hij heeft eerst geslagen’ 

 splitting: mensen w verdeeld tss polaire tegengestelden  

 vb. persoon is ofwel perfect ofwel enorm gebrekkig 

 somatosensorische amplificatie (Barsky): alles wat men in lichaam voelt, voelt men 

heel fel (soort van overgevoeligheid) of is erg stresserend 

 wsl onderbouwing van somatisatie en somatoforme stoornissen 

 mensen die continu alles voelen 

 sublimatie: transfer van onaanvaardbare impulsen of drangen in meer 

aanvaardbare alternatieven 

 vb. woede vervangen door politiek activisme (~displacement) 

 repressie: onbewust vergeten van pijnlijke ideeën of impulsen om psyche te 

beschermen (overlap met ontkenning) 

 reactievorming: ontkenning van onaanvaardbare impuls en aannemen van 

tegenovergestelde gedrag 

 client-centered psychotherapie = experiëntiële therapie (met ervaringen werken) 

o hierbij gaat men ervan uit dat problemen te maken hebben met geblokkeerde belevingen 

of gevoelens 

 accent ligt niet op onbewuste maar op voorbewuste belevingen en gevoelens die voor 

pt toegankelijk w wanneer hij er zijn aandacht op richt 

 dus dingen die oppervlakkig zijn maar waar blokkage op zit 

o therapeut is invoelend en positief tav patiënten 

 hierdoor voelt pt zich vrij om eigen gevoelens de exploreren, uit te spreken en beter te 

aanvaarden  

 basiswoord: empathie! 

 

Klachtgerichte therapie: veel meer universele objectiveerbare cognities  

 bij iedereen op zelfde manier (wel aangepast aan huidige cognities maar niet aan beleving) 
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o deze therapeuten beschouwen psychische moeilijkheden als aangeleerd gedrag: qua 

denken, voelen en feitelijk gedrag 

o men analyseert in detail in welke situaties probleemgedrag voorkomt, wat onmiddellijke 

oorzaken of uitlokkende factoren en gevolgen zijn 

o men gaat aan gedrag sleutelen dmv concrete oefeningen  

 deels in therapiesessie, deels in dagdagelijkse situatie vd patiënt 

 oefenen hoe men probleemsituaties anders of beter zou kunnen aanpakken 

 vb. angst laten opkomen (exposure) en dan laten weggaan 

 veel gemakkelijker om te reproduceren 

 (cognitieve) gedragstherapie 

o verband tss depressie en automatische negatieve denkprocessen → therapie  

 onjuiste denkpatronen leren herkennen en corrigeren 

 vaardigheden ontwikkelen om beter te functioneren in dagelijkse leven  

 accepteren van de klacht 

 concretiseren (filmisch zicht krijgen)  

 formuleren van hypothesen (ivm situaties of reactiewijzen die klachten uitlokken, 

verergeren of verlichten) 

 plannen en uitproberen van strategie  

 vb. schaalvragen: wat zou voor u moeilijkste zijn? → beginnen met makkelijkste 

en dan naar steeds moeilijker gaan 

 evalueren van verloop!!! 

o basale assumpties (Aaron T. Beck) 

 relatief stabiele kennisrepresentaties over zichzelf, anderen en wereld die in eerste 

jaren vh leven tot ontwikkeling komen 

 verschillen in mate dat ze door nieuwe ervaringen kunnen bijgesteld worden 

 dus normaal persoon heeft wel basale assumpties maar kan dit aanpassen  

 vb. “de vorige bazen waren stom maar deze baas is wel leuk” 

 basale assumpties bepalen informatieverwerking 

 filterfunctie: welke informatie w waargenomen 

 je pikt enkel dingen op die passen in je kraantje 

 bij sommige mensen w dit heel rigied = meer kans dat het misloopt 

 betekenistoekenningsfunctie: hoe nieuwe informatie w geïnterpreteerd  

 transformatiefunctie: hoe informatie tot nieuwe betekenissen w verwerkt 

 herinneringsfunctie: welke herinneringen uit geheugen w teruggehaald 

 welke actie op grond vd informatie moet w ondernomen 

 pathologische basis-assumpties: meestal rigide 

 hulpeloos zijn, niet geliefd zijn, … 

 kunnen snel geactiveerd w (bij depressie, bij persoonlijkheidsstoornissen, …)  

 komen tot expressie in de automatische gedachten   

o cognitieve distorties = vervormingen in lichaam van wat we onthouden, hoe we naar 

dingen/andere mensen kijken, hoe we toekomst zien 

 alles-of-niets denken (dichotoom denken) 

 aanvaarding zoeken: continu geliefd moeten zijn 

 vergelijking: continu zichzelf vergelijken met anderen  

 diskwalificeren van positief: positieve ervaringen afwijzen door vol te houden dat ze 

niet tellen voor één of andere reden → volhouden van negatief geloof 

 vb. werknemer geeft je compliment → zeggen dat dit voor opslag te krijgen is 

 emotionele redevoering: aannemen dat negatieve emoties noodzakelijk reflecteren wat 

realiteit is (‘ik voel het, dus het moet echt zijn’) 

 misvating van rechtvaardigheid: negatieve gebeurtenis als oneerlijk beoordelen terwijl 

het niet te maken heeft met rechtvaardigheid (vb. ziekte) 

 ‘jumping to conlusions’: negatieve interpretatie maken ook al zijn er geen feiten die 

conclusies steunen 

 mind reading: negatieve conclusie zonder feiten vb. ‘dochter ruimt kamer niet op → 

dat is om mij te irriteren’ 
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 fortune-teller error: dingen voorspellen die slecht gaan aflopen vb. iemand niet 

uitvragen omdat hij u toch gaat afwijzen 

 labelling mislabelling: extreme vorm van oververalgemening 

 uitvergroting (katastrofiëren)/ minimalisatie 

 mentale filtering / selectieve perceptie: enkel negatief detail oppikken terwijl je alle 

rest negeert → visie vd volledige realiteit w verduisterd 

 oververalgemening: enkele gebeurtenis gebruiken en er algemene regel van maken 

zonder ooit regel te testen (‘altijd’, ‘nooit’, ‘iedereen’, …) 

 perfectionisme 

 personalisatie: zichzelf zien als oorzaak van negatieve externe gebeurtenis 

 reductionisme: alles naar simpele oorzaak en simpel gevolg reduceren → daardoor niet 

complexe oorzaken of potentiële voordelen van situatie zien 

 zelfingenomen cognities: mensen moeten altijd doen wat jij denkt dat juist is → als ze 

dit niet doen, zijn ze fout en moeten ze gestraft w 

 ‘should statements’: zichzelf motiveren met ‘zou moeten’ → alsof je gestraft moet w 

voor wat je moet doen (emotionele consequentie: schuld) 

 emotioneel denken: emoties w gezien als bewijs van gedachte 

 reading the mind (vb. ‘prof ziet er boos uit, hij weet wsl dat ik een college gemist heb’) 

 who is me: zichzelf zien als slachtoffer, zelfs bij normale situatie 

 aandachtsgerichte cognitieve therapie (mindfulness) 

o = mengeling van CGT met mediatie 

 

Relatiegerichte therapie: werken veel minder met individu maar meer met factoren errond die 

rol spelen  

 unieke en universele elementen (vb. afgrenzing, levensfaze)  

 deze therapeuten gaan ervan uit dat psychische moeilijkheden uiting zijn vd relaties in het 

systeem (gezin, partnerrelatie) 

o relaties = centrale focus in therapeutisch proces 

o men werkt aan betere communicatie in systeem en men versterkt samenhorigheid 

 omgeving is NIET oorzaak  

 maar systeem helpen om met probleem om te gaan 

 systeemtheorie: relaties en gezinnen hebben veel vss elementen 

o liefde en genegenheid, ergernis en kwaadheid 

o machtsverhoudingen 

o meer symmetrische of meer complementaire relaties 

o los-zand gezin versus kluwengezin 

 kluwengezin = iedereen weet alles van elkaar in extreme mate 

 los-zand gezin = weinig uitwisseling 

o parentificatie: één vd kinderen die opvoeding heeft moeten overnemen (en dus zelf geen 

jeugd gehad) 

o communicatie  

 inhoudsniveau en betrekkingsniveau (affectieve betrokkenheid)   

 verbaal en non-verbaal 

o fasen in levenscyclus vh gezin 

 kinderloze fase 

 uitbreidingsfase 

 stabilisatiefase 

 uitvliegfase 

 fase vh ‘lege nest’ 

 fase van weduwstaat 

 relatie- en gezinstherapie 

 systeemtherapie 

o vb. ‘vertel nu eens uit wat voor gezin jouw moeder kwam’ → dan kan je beter begrijpen 

waarom moeder nu zo tov jou doet 
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Andere 

 lichaamsgeoriënteerde psychotherapie: relaxatie, yoga, lichamelijke expressie, … 

o maakt men veel te weinig van gebruik! 

o is soort specialisatie waar men met lichaam gaat werken: hoe zit het in lichaam? → met 

oefeningen gedachten laten boven komen 

 interpersoonlijke psychotherapie 

o men gaat ervan uit dat depressieve klachten te maken hebben met interactioneel 

functioneren 

o doelstelling 

 interpersoonlijke problemen aanpakken: rolverwarring, sociale isolatie, rolovergangen, 

rouw, …  

 meer doelmatige copingvaardigheden aanleren  

o belangrijk: duidelijke relatie bestaat tss optreden vd depressieve klachten en 

interpersoonlijke gebeurtenis 

 bij keuze vd focus: voorkeur aan veranderbaar, relatief klein en liefst ook actueel 

probleem (dus aan oppervlakte werken) 

 

Effecten van psychotherapie 

 farmacotherapie en psychotherapie veranderen hersenfunctie!! 

 psychotherapie beïnvloedt ook regionale cerebrale bloedflow, neurotransmitter metabolisme, 

genexpressie en persisterende modificaties in synaptische plasticiteit 

 voor depressieve- en angststoornissen 

o 70% is ‘placebo’ effect → overige 30% is extra! 

o placebo is toewijding, luisteren, zorg, … door hulpverlener!! 

 

Waar hulp zoeken? 

 ambulant (probleem: altijd lange wachtlijsten) 

o privé-psychiater 

o CGG: Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg 

o mobiele crisisteams 

 opname 

o voltijds, daghospitalisatie of nachthospitalisatie 

o PAAZ = psychiatriche afdeling in algemeen ZH 

 meestal kortere opnames 

o psychiatrisch ZH 

 psycholoog of psychiater? 

o psycholoog is niet terugbetaald 

o psychiater wel terugbetaald en kan medicatie voorschrijven 

o psychotherapie is voor beiden extra opleiding!! 
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Seksuologie 

 

Inleiding 

 

Functies van seks 

 mensen idealiseren seks altijd: “liefdevolle ontmoeting tss 2 personen die elkaar graag zien” 

 mutuele masturbatie 

 spanning afreageren 

 om in slaap te vallen 

 gevecht 

 conflicten op te lossen 

 ontspanning (recreationeel) 

 zelden: kinderen maken (procreationeel) 

 

Opmerking: bij diagnostische nomenclatuur en diagnostische armamentarium 

 gaat altijd over biologische dingen (verlangen, orgasme, …)  

 terwijl belangrijker is wat motieven zijn, scripts, plezier, macht (wie bepaalt wat wanneer 

gebeurt), of er verbondenheid is, of ze erover kunnen spreken, …  

 

Men heeft seksualiteit altijd proberen controleren 

 religie: moreel, ethisch, … 

 wet: legaal, illegaal 

 geneeskunde 

o categorisatie 

o (ab)normaal 

 ‘seksuologie zou niet moeten focussen op plezierproblemen maar op deviant gedrag 

(pedofilie, incest, verkrachting, …)’ 

 

In de artsenpraktijk 

 medische opleiding: bijna niks over seksualiteit gezegd 

o gaat continu over anatomie / organen 

o gebaseerd op realiteitsprincipe (uitstel) en niet op plezierprincipe (onmiddellijk) 

o focus op pijn en pijnlijke consequenties van plezier (longkanker, obesitas, levercirrose, 

SOA, …) 

o werk = leven 

 ontwijking van afhankelijkheid, agressie, seductie 

 meer scheidingen, verslaving, depressie, zelfmoord 

 artsen zeggen er liefst zelfs niks over 

o waarom? 

 geen tijd 

 aanwezigheid van iemand anders (vb. partner, ouders, …) 

 culturele verschillen, … 

 irrelevant voor probleem waarmee pt komt 

 pt vraagt er niet naar 

 ‘pt’en zullen het zelf uitzoeken’ 

 respect voor privacy vd pt 

 niet offensief lijken tov pt 

 ‘niet getraind voor seksuele problemen aan te kaarten’ 

o eigen stijl bepaalt wat wel en niet kan besproken worden! 

o opletten met eigen attitudes over 

 seks voor huwelijk 

 seks buiten huwelijk 

 orale seks 

 anale seks 

 homoseksualiteit 
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 homoseksualiteit is biologisch! 

 homoseksualiteit stijgt met aantal oudere broers te hebben: 30% per oudere broer 

 masturbatie 

 … 

 seksuele anamnese 

o is het echt seksueel probleem? 

 of is het uitdrukking van sociaal, psychologisch, relationeel of psychiatrisch probleem? 

o is het probleem voor …? 

 pt zelf 

 partner 

 koppel 

 willen beantwoorden aan maatschappelijke normen 

o meestal is probleem multicausaal 

o zijn oorzaken ‘hier en nu’ of ‘in verleden’ (traumatische ervaringen)? 

o bericht aan pt’en en partners: samen communiceren over 

 probleem voor beiden? 

 kunnen ze er zelf iets aan doen? 

 is probleem voldoende om er hulp voor te zoeken? 

 wil partner alleen consulteren of samen? 

 wil je consult bij dokter die je persoonlijk kent (huisarts) of dokter die je niet 

persoonlijk kent (andere huisarts, specialist) 

 wat voor behandeling is acceptabel voor beiden? 

o waarom nu beslist om hulp te zoeken? 

 hulp zoeken = proces! 

 

Fasen van seksuele responscyclus 

 

Menselijke seksuele respons: vss fasen  

 seksuele verlangen (libido) 

 seksuele opwinding: kan zowel lichamelijk als psychisch 

o erectie of vaginale lubricatie 

o fysiologische of psychologische stimulatie 

 plateaufase en daarna moment orgasme 

o toenemende seksuele spanning met hoogtepunt 

 dan herstel/resolutie: psychosomatische tekenen verdwijnen 

 tevredenheid 

 

Seksuele problemen 

 

Seksuele disfuncties  

 DSM-IV: classificatie (allen: verstoring → stress of interpersoonlijke moeilijkheden) 

o sexual desire disorders 

 hypoactive sexual desire disorder: persisterend en recurrente deficiënte seksuele 

fantasiën en verlangen naar seksuele activiteit (te weinig verlangen hebben) 
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 beoordeling van afwezigheid w gemaakt door arts rekening houdend met factoren 

die seksueel functioneren beïnvloeden 

 leeftijd 

 context vh leven vd persoon 

 is door verschillen in libido  

 heeft ene te weinig of andere te veel? 

 cliché: vrouw minder libido dan man maar vanaf 40 jaar eigenlijk andersom 

 sexual aversion disorder 

o sexual arousal disorders 

 female sexual arousal disorder 

 persisterende en recurrente onmogelijkheid om adequate lubricatie-zwelling 

respons van seksuele opgewondenheid te verkrijgen of onderhouden tot completie 

seksuele activiteit 

 seksuele disfunctie kan niet beter verklaard w door andere as I stoornis en is niet 

volledig door directe fysiologische effect van stof / medische toestand 

 male erectile disorder 

 persisterende en recurrente onmogelijkheid om adequate erectie te verkrijgen of 

onderhouden tot completie seksuele activiteit 

 eeuwige discussie: is het nu organisch of psychisch 

 urologen zeggen dat er cavernale shunt is (vb. diabetes is belangrijke oorzaak, 

sommige medicatie, …) 

 maar altijd belangrijke beleving bij 

o orgasm disorders 

 female orgasmic disorder (FOD): persisterende en recurrente vertraging in of 

afwezigheid van orgasme dat volgt op normale seksuele opwindingsfase 

 vrouwen vertonen veel variabiliteit in type of intensiteit stimulatie dat orgasme 

triggert 

 diagnose FOD moet gebaseerd zijn op beoordeling vd clinicus dat orgasmecapaciteit 

van vrouw minder dan redelijk is voor leeftijd, seksuele ervaring en seksuele 

stimulus die ze krijgt 

 premature ejaculatie: persisterende of recurrente ejaculatie met minimale seksuele 

stimulatie voor, terwijl of kort na penetratie en voordat pt het wenst 

 arts moet vss zaken in rekening brengen die duur vd opwindingsfase beïnvloeden: 

leeftijd, nieuwheid vd sekspartner of situatie en recente frequentheid van seks 

 relatief frequent en vaak heel storend probleem bij jonge mannen 

 durven er vaak niet echt iets aan doen terwijl behandeling relatief gemakkelijk is 

 gaat eigenlijk niet over tijd tot ejaculatie maar over controle vd reflex 

 proberen vaak aan iets anders te denken om niet te opgewonden te zijn maar 

is fout want dan voelen ze onvoldoende 

 dus ze moeten het leren voelen en dan uitstellen vh ‘point of no return’ 

o sexual pain disorders 

 dyspareunie = genitale pijn bij seksuele interacties 

 vaginisme = persisterende of recurrente onvrijwillige spasmen vd musculatuur vh 

buitenste derde vd vagina die interfereert met seksuele betrekking 

 seksuele disfunctie: subtypes (die toepasbaar zijn op alle seksuele stoornissen) 

o tgv psychologische factoren? 

o tgv gecombineerde psychologische factoren en algemene medische toestand? 

o levenslang (primair) of verworven (secundair) 

 vb. premature ejaculatie altijd primair 

 vb. erectiele disfunctie secundair 

o gegeneraliseerd of situationeel 

 

Abnormaliteiten van seksuele voorkeur (parafilie) 

 vroeger noemde men dit “perversies” 
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 abnormaliteiten van seksuele voorkeur vb. exhibitionisme, voyeurisme, sadisme, 

masochisme, auto-erotische asfyxie 

o juiste definitie is moeilijk: veel mensen hebben van alles beetje 

o wordt pathologisch als het niet meer te controleren is 

 abnormaliteiten van seksueel object 

o vb. fetishisme, pedofilie, travestie, zoofilie, necrofilie, … 

 wat te doen? → controleren, opgeven, aanpassen, …? 

 

Abnormaliteit van genderidentiteit: transseksualiteit = overtuiging dat je van bij je geboorte 

in verkeerde geslacht bent geboren 

 bepalen: zit er psychiatrische stoornis achter? 

 man → vrouw > vrouw → man (4:1) 

 start soms als kleden als andere geslacht 

 behandeling 

o 1 – 2 jaar ‘real life experience’ 

o dan hormoonbehandeling 

o chirurgie? 

 

Etiologie van seksuele problemen 

 somatische factoren vb. erectiele disfunctie, dyspareunie 

 psychologische factoren 

o predisponerende factoren 

 restrictieve opvoeding 

 verstoorde familierelaties 

 inadequate seksuele informatie 

 traumatische vroege seksuele ervaringen 

 vroege onzekerheid in psychoseksuele rol 

 angst van intimiteit 

o uitlokkende factoren 

 kind krijgen 

 onredelijke verwachtingen 

 disfunctie bij partner 

 één keer random falen = zodanig bedreigd voelen in mannelijkheid dat het volgende 

keer ook niet lukt 

 depressie en angststoornissen 

 ouder worden 

 ontrouwheid 

o onderhoudende factoren 

 angst voor performantie 

 slechte communicatie 

 schuldgevoelens 

 verminderd zelfbeeld 

 seksuele mythes dat je altijd moet kunnen 

 andere methode etiologie die meer psychologisch is (Helen Singer Kaplan) 

o onmiddellijke oorzaken 

 sekuele onwetendheid 

 onbewuste ontwijking van goede seks 

 seksuele angst 

 angst van falen 

 denken dat je altijd moet performant zijn 

 absoluut overdreven nood om andere te plezieren 

 angst voor succes 

 spectatoring: “je zit niet meer in interactie maar je zit erop te kijken” 

 er niet over kunnen spreken 

o intrapsychische oorzaken 
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 oedipaal conflict 

 schrik voor intimiteit (attachment problemen): niet dicht bij iemand kunnen zijn 

 schrik van agressieve impulsen 

 schrik om controle los te laten 

 schrik voor instinctieve impulsen 

o relationele oorzaken (dyadische oorzaken) 

 angst voor pijn of letsels (angstige partner met dyspareunie of vaginisme) 

 verlies van opgewondenheid door gevoel dat partner niet geïnteresseerd is 

 ontwijken van agressieve partner 

 angst voor excessieve eisen 

 vb. etiologie van vaginisme 

o oppervlakteprobleem? vb. ooit pijnlijk kliertje gehad, … 

o relationeel = conflict gebonden aan deze relatie 

 dan is er ergens conflict in relatie waar je mss niet van bewust bent 

o intrapsychisch: probleem met intimiteit, jezelf laten gaan, … 

o psychotisch → meest archaïsche angst is afgrenzing vh lichaam: als je door deze grens 

gaat, ga je kapot springen 

o therapie 

 progressieve desensitisatie 

 leren in passieve rol zijn 

 

Erectiele disfunctie 

 oorzaken van ED? → altijd multifactorieel 

o etiologische factoren vb. diabetes mellitus 

o uitlokkende factoren: stress, alcohol 

o onderhoudende factoren: prestatie-angst (secundaire psychologische mechanismen) 

 individuele coping en zelfvetrouwen 

 relationele aspecten 

o versterkende factoren: emotionele vervreemding 

 man wacht gemiddeld 2 jaar voordat men hulp zoekt 

 impact 

o op pt 

 uitdaging van gevoel mannelijkheid en man zijn 

 signaal van ouder worden 

 angst om plezierloze vrijgezel te w en onbevredigende relatie te hebben 

 gevoelens van zorgen en piekeren: harder proberen 

 toegenomen performantie-angst en gevoelens van vernedering, angst, depressie, … 

 bredere erotische lichamelijke intimiteit neemt af owv angst dat men verder gaat naar 

seks en dat men dan niet kan presteren 

 ontwijken van affectieve aanraking vd partner en verminderde (initiatie) van 

seksuele intimiteit 

o op partner 

 steunend en geruststellend (‘geen zorgen, morgen zal het beter zijn’) 

 afvragend (‘heeft het met mij te maken?’) 

 boosheid, frustratie, kritiek, wantrouwig (‘heeft hij iemand anders?’, ‘hij geeft me niet 

langer plezier’) 

 droef (‘is seks gedaan tss ons?’, ‘is dit einde van onze intieme relatie?’) 

 opgelucht (‘seks is altijd last geweest’) 

o noden vh koppel 

 relatie begint leeg te voelen 

 tgv afgenomen affectieve aanraking en intieme tijd tesamen: relationele spanning 

groeit en irritabiliteit neemt toe 

 vluchtreacties 

 fantaseren over andere sekspartners 

 gebruik van porno en/of internet → minder kans op vernedering door falen 
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 leidt tot grotere afstand en gevoel van vervreemding binnen koppel 

 koppels moeten geholpen w om intieme contacten te herstellen! 

 orale medicatie voor ED: PDE5-inhibitoren 

o bij allen 

 met vet voedsel: tragere absorptie en minder! 

 window of opportunity = hoe lang het werkzaam is 

o vss mogelijkheden 

 sildenafil (Viagra®) 

 ‘blauwe pil’ 

 1 uur op voorhand innemen → window of opportunity 4 – 5u 

 vardenafil (Levitra®): 15 minuten op voorhand → window of opportunity 4 – 5u 

 tadalafil (Cialis®): 15 minuten op voorhand → window of opportunity 24 – 36u 

o welke je voorschrijft hangt af van voorkeur pt! 

o bijwerkingen 

 hoofdpijn, dyspepsie, duizeligheid, blush, nasale congestie 

 Cialis®: rugpijn, spierpijn 

 enkel Viagra®: zicht! (kleurdiscriminatie groen/blauw) 

o veiligheid 

 niet in pt’en met cardiale problemen waarbij seks verboden is 

 niet in pt’en die nitraten gebruiken: dan hypotensie! 

o positieve effecten van orale medicatie 

 herstel intimiteit: ↑  affectie, tederheid en communicatie die seksuele intimiteit 

verhogen 

 geen paniek voor insertie (angst dat erectie niet zou blijven) 

 bevrijdt partner ook 

 van monitoring 

 van piekeren dat ze niet genoeg doen 

 van machtloos voelen in mogelijkheid te helpen om erecties te krijgen of houden 

 in twijfelen over seksuele capaciteit of aantrekkelijkheid 

 

Conclusie 

 emotionele intimiteit kan leiden tot seksuele intimiteit maar evenzeer kan seksuele intimiteit 

leiden tot emotionele intimiteit 

 hoewel te vroeg medicamenteus behandelen fout kan zijn, kan te lang wachten ook 

problematisch zijn 

 2 functies van seks 

o verlichten van eenzaamheid 

o verlichten van relaties 
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Dementie 

Prof. Vandenbulke 

 

Inleiding 

 

Dementie = bekendste mentale stoornis bij oudere mensen 

 leeftijd is belangrijkste risicofactor op ontwikkelen dementie 

 owv hoge prevalentie op hoge leeftijd: conceptuele discussie of dementie ouderdomsziekte is 

of deel uitmaakt van heterogeniteit van normale (cognitieve) veroudering 

 

Prevalentie dementie in België 

 neemt heel erg toe met leeftijd 

o 65 – 69 jaar 0,6% 

o > 85 jaar: 1/3 mensen dement 

o > 95 jaar: 1/2  

 België: ong 170.000 personen met dementie 

o MAAR eigenlijk is Be niet zo goed met prevalentiecijfers documenteren 

o proportie 60+ neemt erg toe → tegen 2050: wsl 350.000 pt’en met dementie in Be 

 incidentie iets hoger bij vrouwen dan bij mannen > 65 jaar 

 mss iets lagere prevalentie in ontwikkelingslanden? 

 

Normale veroudering 

 veel ouderen zijn ongerust over geheugen en cognitief functioneren  

 nu w mensen veel ouder dan vroeger  

o midden 19e E: gemiddeld 45 jaar 

o nu gemiddelde levensverwachting 80 jaar 

o na 2000 geboren: wsl meerderheid wordt > 100 jaar 

 wat gebeurt in hoofd als we ouder worden?  

o ventrikels nemen in volume toe 

o cortex w beetje dunner 

o sulci w iets meer zichtbaar 

 veroudering vd hersenen begint al redelijk jong 

o regionale verschillen in volumedaling 

 frontale hersenen eerder  

 primaire visuele cortex minder snel 

 hippocampus bijft redelijk lang goed maar daarna (na 40 – 50 jaar) snellere ↓ volume 

o hoe gebeurt volumedaling? 

 hersencellen nemen NIET spectaculair af in aantal maar WEL in volume (w smaller) 

 aantal synaptische contacten nemen af 

o gevolgen: psychomotorische snelheid neemt wat af 
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 vanaf volwassen leeftijd: lineaire achteruitgang in 

 verwerkingssnelheid 

 informatieverwerking in werkgeheugen 

 multitasking 

 moeilijke taken met vss deeltaken gaan moeilijker 

 op later leeftijd (> 60/70 jaar) 

 geheugen neemt af 

 naamvinding gaat wat achteruit (‘tip of the tongue’) 

o op vlak intelligentie: onderscheid gemaakt tss vloeiende en gekristalliseerde intelligentie 

 vloeiende intelligentie 

 = manipuleren vd informatie 

 piekt in jongvolwassenheid maar daalt hierna 

 gekristalliseerde intelligentie  

 = wat je op ervaring hebt geleerd: opgeslagen informatie verworven over hele 

levensloop 

 piekt op oudere leeftijd! 

 DUS probleemoplossend gedrag in dagelijks leven neemt minder af dan 

redeneervermogen op zich want kunnen terugvallen op kennis en ervaring 

 uit zich in vrij grote prestaties soms op latere leeftijd 

 vb. Sofocles schreef ‘Electra’ op 70 jarige leeftijd 

 vb. Agatha Christie schreef laatste mysterie op 86 jaar 

 Eric Kandel (psychiater die nobelprijs kreeg in 2006) 

 onderzoek gedaan op geheugen bij zeeslakjes die heel grote neuronen hebben → dingen 

opslaan in geheugen ging gepaard met ∆ cAMP, second messengers, … 

 nu 85 jaar en publiceert nog steeds 

o effecten van veroudering tgv lineaire verlies vd prefrontale cortex vanaf 20 – 30-jarige 

leeftijd 

 ouder w = langzamer worden: elke cognitieve handeling vergt meer tijd 

 waarnemingssnelheid en snelheid van reactie nemen af 

 verlangzaming heeft effect op alle deelprocessen van complexere taken → 

moeizamer 

 gemengd effect op aandachtsfunctie 

 selectieve aandacht (concentreren op één enkel aspect van situatie) = heel vlot bij 

ouderen 

 bijzonder goed in selecteren vd belangrijkste taak 

 daaruit blijkt dat ze compensatiemechanismen gebruiken 

 verdeelde aandacht (aandacht spreiden over meerdere aspecten) w moeilijker 

 geheugen  

 onderscheid tss 

 werkgeheugen: hierin w informatie gedurende korte tijd (< 15 sec) bewaard en 

evt bewerkt (mentale werkruimte) 

 langetermijngeheugen: informatie gedurende langere tijd (> 15 sec) bewaard 

 ‘geheugenfuncties’ = domeinoverschrijdend proces waarbij zowel aandacht, 

executieve functies als kortetermijngeheugen betrokken zijn 

 werkgeheugen: ouderen slechter dan jongeren als informatie actief moet w 

gemanipuleerd dan als zij passief w opgeslagen 

 cognitieve architectuur vh langetermijngeheugen 

o onderscheid tss expliciete (declaratieve) en impliciete (procedurale) geheugen 

 expliciete geheugen: taken en processen waarbij men bewust en doelgericht beroep 

doet op geheugen 
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 semantisch geheugen = algemene kennis en woordbegrip (soort encyclopedie en 

woordenboek in hoofd) 

 episodisch geheugen = gebeurtenissen die ons persoonlijk zijn overkomen 

(autobiografische herinneringen) met zekere plaats- en tijdscontext 

 normale veroudering gaat gepaard met achteruitgang episodisch geheugen terwijl 

semantisch geheugen bewaard blijft 

 achteruitgang episodisch geheugen 

 oproepen gegevens uit geheugen w moeilijker; herkenning minder aangetast 

 neurobiologisch: in verband gebracht met volumevermindering van mediaal 

temporale structuren (oa hippocampus op latere leeftijd) 

 ouderen leven NIET ‘in verleden’ igv normale veroudering 

 spontane herinneringen komen meestal uit laatste jaren 

 verre spontane herrineringen: vnl leeftijd 15 – 30 jaar (reminiscentiebult) 

want dat is periode waarin men veel belangrijke dingen voor eerst 

meemaakt (vb. seksualiteit, onafhankelijkheid, relaties, job, …) 

 hoewel semantisch geheugen relatief bewaard blijft: ouderen toch vaak woord- 

of naamvindingsmoeilijkheden 

 eerder oproepingsprobleem (tip-of-the-tongue-fenomeen) dat zich op later 

tijdstip spontaan oplost 

 impliciete geheugen: taken en processen waarbij opgeslagen ‘kennis’ rol speelt maar 

zonder dat oproepen v deze informatie bewust gebeurt 

 w als tastbaar correlaat van onbewuste processen beschouwd waarbij (oa 

vroegkinderlijke) levenservaringen invloed hebben op manier waarop processen zijn 

afgesteld 

o andere vorm geheugen: prospectieve geheugen 

 = geheugen voor dingen die men in toekomst moet doen (afspraken nakomen, brieven 

op bus, …) 

 meestal doen ouderen het beter op dit vlak: wsl owv optimaal gebruik strategieën 

 socio-emotionele selectiviteit theorie 

o veel mensen hebben negatief beeld over oude mensen: ‘klagen altijd’, ‘zijn altijd boos’, … 

o maar eigenlijk: over algemeen zijn ouderen wat milder  

 emotioneel gezien positiever, stabieler 

 bij persoonlijkheidsstoornissen gaan scherpe kantjes er wat af 

 hebben bias naar positieve dingen toe 

 verwerken dingen meer intrapersoonlijk (itt jongeren eerder interpersoonlijk) 

 w iets introverter: richten zich meer op kwaliteitsvolle relaties 

 niet meer expansieve nood van sociale netwerk zo veel mogelijk uit te breiden 

 echt investeren op innerlijke cirkels 

 

Dementie versus Mild Cognitive Impairment 

 

Dementie = syndroom 

 samenhang vss symptomen zonder dat hier echt één specifieke oorzaak op staat 

 tegenwoordig: tendens om woord ‘dementie’ te vervangen in literatuur →  ‘uitgebreide 

neurocognitieve stoornis’ in DSM-5 

 uitgebreide neurocognitieve stoornis DSM-5 → criteria 

o multipele cognitieve stoornissen 

 amnesie (geheugenstoornis): verminderd vermogen nieuwe informatie te leren of zich 

eerder geleerde informatie te herinneren 

 + één of meer vd volgende cognitieve stoornissen 

 afasie (taalstoornis)  

 agnosie (stoornis vh herkennen) 

 apraxie (stoornis vh handelen) 

 executieve disfunctie (uitvoerende functies: plannen, organiseren, …) 
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o duidelijke beperking in sociaal en/of beroepsmatig functioneren + veroorzaken 

achteruitgang tov niveau van eerder functioneren 

o niet enkel optredend bij delirium (acute verwardheid) 

 stoornis in oriëntatievermogen behoort niet tot DSM-criteria van dementie maar 

desoriëntatie in tijd, plaats en (vnl in later stadium) persoon is vaak aanwezig 

 ≤ 65 jaar: jong-dementie (preseniel) 

 weerslag op activiteiten vh dagelijks leven (ADL) 

o = heel verschillend van persoon tot persoon 

 vb. als je cognitieve vaardigheden veel moet gebruiken in je beroep: gaat sneller 

weerslag hebben op professioneel leven 

 bij jonge mensen 

 op reis: weg kwijt geraken 

 professionele problemen 

o instrumentele ADL (I-ADL): raken eerst aangetast 

 autorijden (als je zegt dat ze moeten stoppen, w pt’en boos want je neemt autonomie weg) 

 telefoneren 

 met geld omgaan 

 boodschappen doen 

 huishoudelijke karweitjes 

 sociale activiteiten, hobby’s, … 

o basis ADL (B-ADL): kleden, eten, wassen, toilet 

 als mensen dement zijn (voldoen aan criteria): al relatief ver geëvolueerd in cognitief verval  

o dan al veel processen in hersenen geweest (apoptose, ontstekingsmediatoren) →  

irreversibele schade 

o nu streven naar opzoeken vroegtijdige stadia van alle oorzaken dementie 

 vroege stadia waarbij we denken dat we het mss nog zouden kunnen beïnvloeden 

 want in latere stadia zijn we te laat voor beinvloediing 

 

Mild cognitive impairment (DMS 5: beperkte neurocognitieve stoornis) 

 = heterogeen cognitief syndroom tussen normale veroudering en dementie in 

 doel: pt’en identificeren die risico vormen om dementie te ontwikkelen 

 criteria 

o geobjectiveerde stoornis van 1 of meerdere cognitieve domeinen 

 (↔ subjectieve cognitieve aantasting (SCI)) 

o relatieve bewaring van instrumentele activiteiten in dagelijks leven 

 waarom deze term nodig? 

o vroeger moest je dement zijn voor diagnose vb. ziekte van Alzheimer  

o bovendien is diagnostische accuraatheid voor diagnose AD 90% dus MCI is soort 

‘onzekerheidsstadium’ 

 spectrum van cognitieve veroudering  

o normaal 

 mensen die geen klachten hebben 

 normaal neuropsychologisch onderzoek (NPO) 

 normale activiteiten in dagelijks leven (ADL) 

o subjective memory complaints (SMC) / subjective cognitive impairment (SCI) 

 subjectieve klachten 

 normaal NPO 

 normale ADL 
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o MCI 

 subjectieve klachten / informant 

 wel abnormaal NPO 

 ‘normale’ ADL 

o dementie 

 subjectieve klachten / informant 

 abnormaal NPO 

 ook abnormale ADL 

 binnen MCI ook onderscheid 

o mensen die vnl geheugenprobleem hebben 

o mensen die op ander cognitief domein probleem hebben 

o onderscheid w gemaakt want kan idee geven over mogelijke onderliggende oorzaken 

 belangrijke DD met depressie bij neuropsychiatrische problemen bij ouderen! 

 mensen opvolgen in stadium MCI !! 

o conversieratio van MCI naar dementie: ong. 15% per jaar 

o ong 50% voldoen na 4-tal jaar aan AD criteria 

 DUS andere helft die voldoen aan criteria MCI: blijven stabiel of evolueren terug naar 

normaal cognitief functioneren in 5 jaar volgend op diagnose 

 boodschap w ook gegeven bij diagnose in kliniek: “verhoogde kans op ontwikkeling die 

ziekten maar op dit moment onvoldoende argumenten om die diagnose te stellen” 

 

Oorzaken van dementie 

 

Relatieve prevalentie  

 ziekte van Alzheimer in 60% ! 

 gevolgd door vasculaire dementie en Lewy Body dementie 
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Ziekte van Alzheimer (AD) 

 is belangrijkste oorzaak! 

 meneer Alzheimer heeft deze aandoening eerst beschreven: vrouw die geheugenproblemen 

had + waangedachten (dacht dat haar man relatie had met de buurvrouw, …) 

 kliniek 

o AD begint meestal met geheugenklachten mbt zaken die recent gebeurd zijn 

 psychiater vraagt “wat hebt ge gisteren gedaan?” = meest sensitieve vraag 

 mensen kunnen niet meer details van wat dag ervoor gebeurd is vertellen 

 klassiek probleem: dan vindt pt auto niet terug 

 verre geheugen blijft in begin vd ziekte relatief intact 

 Wet van Biot (temporele gradiënt opslag): probleem is opslaan nieuwe informatie 

terwijl oude reeds opgeslagen informatie wel nog toegankelijk is → hoe verder men 

terugkeert in tijd, hoe meer zaken pt’en zich herinneren 

 gevolg: vragen meer en meer terug naar verleden (vb. denken dat ze in ouderlijk 

huis wonen) 

 mensen die in veilige omgeving opgegroeid zijn: meestal minder problemen dan 

pt’en die vroegere traumata hebben (oude problemen komen terug boven) 

 probleem bij deze pt’en: gevolg van aantasting episodisch geheugen (geheugen voor 

persoonlijk doorgemaakte gebeurtenissen in bepaalde tijds- en plaatscontext) 

 processen die hiervoor nodig zijn (kunnen dmv neuropsychologisch onderzoek 

onderzocht worden) 

 inprenten van geheugen 

 opslag (onthouden, storage, consolidatie): verplaatsen nr langetermijngeheugen 

 hier is vnl probleem in vroeg stadium AD 

 proces is sterk afhankelijk vvan hippocampus (w atrofisch in vroeg stadium) 

 oproepen van informatie uit langetermijn geheugen 

 staat tegenover semantisch geheugen (andere vorm declaratief geheugen): 

feitenkennis (vb. Parijs is hoofdstad van Frankrijk) 

 structurele veranderingen AD: structuur (hippocampus) w geleidelijk aan vlakker  

 progressief verlies structuur en cellen →  episodisch geheugen steeds meer 

aangetast 

 vb. pt HM (veel gebruikt voorbeeld in psychopathologie) 

 = pt die na operatie niet meer in staat was om dingen te herinneren (zelfs 

van aantal uren ervoor): expliciet / declaratief geheugen aangetast 

 episodisch geheugen  

 semantisch geheugen 

 pt was wel nog gevoelig voor impliciet / proceduraal geheugen 

 priming 

 conditionering: kon koppeling nog maken zonder dat hij zich bewust was 

van waarom koppeling gemaakt werd 

 vaardigheden, gewoonten 

 temporele gradiënt van retrograde amnesie: wet van Ribot → hoe recenter, hoe 

meer verlies 

o na verloop van tijd: pathologie breidt uit naar andere cognitieve domeinen  

 executieve functies 

 planning en organisatie 

 abstract redeneervermogen 

 taal: benoeming, nazeggen, lezen, woordbegrip, spontane spraak, syntaxis 
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 woordvindingsmoeilijkheden 

 zinbegripsproblemen: vnl begrip complexe zinnen (verbaal kortetermijngeheugen 

van belang) 

 woordbegripsmoeilijkheden 

 herkenning: objectagnosie, prosopagnosie, vingeragnosie, links-rechtsagnosie 

 test: pt tekeningen tonen van voorwerpen/dieren die echt bestaan of samengesteld 

zijn uit 2 verschillende echte dieren → moeten zeggen of het bestaat of niet 

 praxis 

 visuoconstructieve apraxie 

 vb. pt huis laten tekenen / natekenen 

 ideatorische apraxie = complexere taken vb. brief in envelop steken 

 ideomotorische apraxie = eenvoudige taken 

 kledingsapraxie  

 desoriëntatie in tijd + ruimte  

 vrij snel problemen met tijdsverhoudingen en oriëntatie in tijd (datum, dag vd 

week, jaar, …) 

 later ook desoriëntatie vb. weg niet meer terugvinden in minder bekende 

omgeving, niet meer weten in welk ZH persoon is, stad, … 

o in vroegtijdig stadium kunnen pt’en nog zelfredzaam zijn maar progressieve cognitieve 

beperkingen hebben steeds grotere invloed op I-ADL 

 oorzaak ziekte van Alzheimer 

o macroscopisch niet zichtbaar!  

o post-mortem onderzoek nodig: microscoop → 2 problemen gevonden 

 eiwitplaques (amyloïd, seniele plaques) 

 er w gedacht dat dit primum modens is → dat neurofibrillaire kluwens dan door 

cascade ontstaan 

 hoe komt het dat mensen plaques in hoofd hebben?  

 doorheen celmembraan loopt amyloid precursor eiwit (APP): w gemetaboliseerd 

doordat we dat in stukjes knippen met aantal enzymen (α-, β-en γ-secretase) 

 als APP door β - en γ -secretase w geknipt maar niet door α -secretase → 

toxische Aβ 42 monomeer w gevormd 

 Aβ-monomeren kunnen aggregeren tot oligomeren (wsl meest toixsche vorm) 

→ neerslag als fibrillen / plaques tss hersencellen 

 men spreekt van ‘neuritische plaques’ omdat plaques verstrengeld zijn met 

neurieten (uitlopers van zenuwcellen: axonen/dendrieten) die eiwit tau bevatten 

 normale functie amyloid is eigenlijk nog vraagteken 

 wsl is probleem in klaring vd aggrergaten even belangrijk als vorming ervan bij 

ontstaan AD 

 onderzoek: α- en β-secretase inhiberen → dan ontstaan monomeren niet! 

 pt’en met trisomie 21: ontwikkelen allemaal AD na verloop van tijd → owv feit dat 

ze 3e exemplaar van dit gen hebben 

 neurofibrillaie kluwens (tangles): komen in zenuwcellen zelf voor 

 bestaan uit gefosforyleerde tau-proteïnes → 

hyperfosforylatie: gaan aan elkaar plakken → kluwens 

van hypergefosforyleerd tau-proteïne 

 mss kan lithium vorming kluwens tegengaan (bij muizen 

duidelijk in experimenten) maar onvoldoende onderzoek 

voorlopig om te weten of dit zo is bij mens 
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 criteria voor AD (vroeger moest men dement zijn voor diagnose maar tegenwoordig is 

geheugenprobleem voldoende (maar sommige centra houden nog vast aan oude criteria))  

o ‘klinisch vermoede ziekte van Alzheimer’ (want tijdens leven geen APO bevestiging) 

 aanwezigheid van vroege, significante vermindering van episodisch geheugen met 

volgende eigenschappen 

 graduele, progressieve verandering van geheugenfunctie (pt’en / informanten) > 6 

maanden 

 objectief bewijs van significant verminderd episodisch geheugen 

 episodische geheugenbeperking kan geïsoleerd zijn of geassocieerd met andere 

cognitieve veranderingen aan begin AD of als AD progresseert 

 + één of meer ondersteunende eigenschappen 

 aanwezigheid mediale temporale lob atrofie 

 abnormale cerebrospinale vloeistof biomarker 

 CSF Aβ1-42 ↓ 

 total-Tau ↑ 

 P-Tau ↑ 

 specifiek patroon op functionele neuro-imaging met PET 

 bewezen AD autosomaal dominante mutatie bij onmiddellijke familie 

o soms spreken we van ‘mogelijke’ AD = als we niet zeker zijn → diagnose als 

 dementiesyndroom met atypisch begin, presentatie en verloop zonder verklarende 

neurologische, psychiatrische of systemische aandoening 

 vb. op begin gedragsproblemen prominent aanwezig maar daarna meer 

visuoconstructieve apraxie 

OF 

 aanwezigheid systemische of hersenaandoening die dementie kan veroorzaken maar 

die niet beschouwd w als oorzaak vd dementie 

 diagnostiek 

o diagnose is gebaseerd op 

 ziektegeschiedenis 

 bevestiging van cognitief falen dmv neuropsychologisch onderzoek 

 beeldvorming 

 soms lumbaal vocht 

o tests om episodisch geheugen te meten 

 neuropsychologisch: klassieke test is 15 woorden-test (auditory verbal learning test; 

of 15 figuren = RVDLT) → vss fasen  

 figuren en woorden aanreiken en zo veel mogelijk laten reproduceren (5x) = 

inprentingsfase 

 na korte periode (meestal 15 minuten) 

 vragen om zoveel mogelijk woorden terug op te roepen (uitgestelde oproeping) 

→ kunnen niet meer reproduceren (AD) 

 herkenningstaak: lijst van 30 woorden voorlezen met 15 uit oorspronkelijke lijst 

en 15 ander woorden (afleiders) = uitgestelde herkenning 

 bij AD: ook herkenning gestoord 

 igv wel oproepingsprobleem maar geen herkenningsprobleem →  pt’en wel 

nog in staat woorden op te slaan in geheugen → DD nodig 

 vb. depressie: hebben oproepingsprobleem; geen probleem met herkenning 

 dan is AD minder wsl bij deze pt’en 

 gebeurtenissen uit actualiteit 

 inprenten van naam en adres → na 5 minuten reproduceren 

 uitgestelde oproeping van de 3 woordjes van MMSE (mini-mental state examination: 

sigaar, bloem, deur) 

 veel mensen zeggen dat het niet zo goed instrument is 

 maar prof. vindt MMSE wel goed instrument want doet beroep op oriëntatie in tijd 

en ruimte, imprentingsvermogen, aandacht, geheugen, taal en constructieve 

vaardigheid 

o beeldvorming 
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 rol van beeldvorming bij AD is geëvolueerd  

 van exclusie (uitsluiten van andere oorzaken van cognitieve achteruitgang vb. RIP, 

bloeding, grote vasculaire letsels, …)  

 naar inclusie: opzoeken specifieke beeldvormingskenmerken bij AD 

 structurele beeldvorming 

 voorkeur: MRI (KST) hersenen →  reeds vroegtijdig in ziekteverloop mediale 

temporale atrofie zichtbaar op coronale snede 

 vnl afvlakking vd hippocampus 

 bij ontbreken MRI: CT kan gebruikt w 

 hippocampale atrofie 

 owv leeftijdsgerelateerde atrofische veranderingen: gebruik hippocampale 

artofie als diagnosticum gecompromitteerd boven leeftijd 80 jaar 

 DD waarde tss AD en bepaalde andere vormen dementie nog onduidelijk 

 functionele beeldvorming: 18F-FDG PET-scan die regionaal glucoseverbruik in 

hersenen meet 

 bij afwezigheid PET: SPECT gebruiken voor regionale bloedvoorziening te meten 

 typisch patroon bij DA 

 temporopariëtaal hypometabolisme / hypoperfusie  

 begint mediaal temporaal thv posterior cingulum 

 moleculaire beeldvorming: in vivo beelvorming amyloïd neerslag in hersenen dmv PET  

 radoligand is Pittsburgh Compound B (11C-PIB): thioflavine-derivaat 

 thioflavine w gebruikt voor kleuring amyloïd post-mortem 

 heeft specifieke affiniteit voor amyloïd-plaques 

 enorme stap vooruit: nu kunnen we vermoedelijke pathologische veranderingen 20-

tal jaar voor eerste symptomen opzoeken 

 dus mss later: screening! 

 amyloiddepositie begint ver voordat er disfunctie is  

 sensitiviteit amyloïd-beeldvorming bij AD is hoog maar > 20% vd cognitief intacte 

ouderen hebben ook positief resultaat 

 longitudinaal onderzoek moet nog uitwijzen of dit ouderen zijn die at risk zijn om 

AD te ontwikkelen 

 belang: pt met depressie → je vraagt je af of er AD aanwezig is 

 pt’en vaak wat verminderde functie vd hersenen (FDG) 

 amyloid-depositie opsporen 

 als pt nog normale / weinig gestegen amyloid heeft: geheugenproblemen 

wsl door depressie 

 moeilijk om positief onderzoek te interpreteren!: dan weet je niet of 

geheugenproblemen nu van AD zijn of van depressie 

 beeldvormingsafwijkingen op tijdsas  

 eerst amyloïd-scan positief (wsl al jaren voor ontwikkelen vd ziekte) 

 functionele afwijkingen (18F-FDG) 

 structurele afwijkingen 

o liquor onderzoek kan verricht w ter ondersteuning van diagnose AD 

 CSF Aβ1-42 ↓ 

 total-Tau ↑ (som van normaal + hypergefosforyleerd Tau) 

 P-Tau ↑ 
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 DD amnestische stoornissen 

o transiënt 

 transiënte globale amnesie: pt’en die naar spoed komen omdat ze helemaal niet meer 

in staat zijn dingen op te slaan 

 duurt meestal 8-tal uur tot dag 

 mensen herhalen zichzelf continu = heel beangstigend voor omgeving 

 oorzaak 

 meestal vasculair (transiënt ischemisch) 

 epilepsie 

 migraine aanval 

 transiënte epileptische amnesie 

 dissociatieve amnesie 

 komt meestal voor ikv angst, depressie, stemmingsproblematiek: mensen verliezen 

controle over cognitieve functioneren (geen toegang tot persoonlijk geheugen, 

autobiografisch geheugen) 

 acute stress-stoornis 

 meer functionele problematiek vb. mensen die ernstig trauma meemaken 

 vb. man die overvallen was: hippocampus was disfunctioneel bij die man → acute 

impact maar is uiteindelijk voorbij gegaan 

 black-out door middelen 

 amnesie na ECT  

 ECT = goede behandeling voor heel ernstige depressie 

 net na ECT: hippocampale structuren nemen eigenlijk in volume toe 

 na trauma capitis 

o persisterende  

 Korsakoff syndroom (vitamine B1 (thiamine) deficiëntie) 

 oculaire verstoringen: ophtalmoplegie 

 veranderingen in mentale status: dementie 

 ataxie: niet-stabiele stand en gang 

 Herpes encephalitis 

 hypoxemie 

 vasculair 

 traumatisch 

 RIP 

 … 

 risicofactoren voor ziekte van Alzheimer 

o leeftijd!: na 65 jaar verdubbelt prevalentie om de 5 jaar 

o alle vasculaire risicofactoren (verhogen dus zowel risico op vasculaire dementie als op AD) 

 hypertensie 

 obesitas 

 hypercholesterolemie 

 roken 

 DM 

o risico op AD is ong 10 – 40% hoger als ziekte bij eerstegraadsfamilielid voorkomt 

 aanwezigheid ApoE-4 allel (zou betrokken zijn bij klaring amyloid)  

 is aanwezig bij 16% vd bevolking 

 verhoogt risico op AD 

 heterozygoot: risico x 2 – 3 

 homozygoot: risico x 6 – 8 

 mutaties beschreven van 3 genen op chromosoom 21, 14 en 1 die gerelateerd zijn aan 

resp. APP, preseniline 1 en 2 (deel van γ-secretase complex) 

 feit dat APP op gen 21 voorkomt: pt’en met trisomie 21 (syndroom van Down) 

sterk verhoogd risico op AD 

 specifieke genetische afwijkingen die zeer weinig frequent zijn (in < 0,5% vd 

gevallen aanwezig) 
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o discussie over rol 

 hersentrauma 

 depressie → verdubbeling kans op AD op latere leeftijd (invloed stresshormoon?)! 

 opleidingsniveau 

 mensen die hoog opgeleid zijn kunnen langere tijd compenseren 

 mss door sociaal vangnet? 

 maar als ze beginnen achteruit gaan: geraken onder compensatiemogelijkheden 

door → sneller dalend 

 tweetaligheid (cognitieve reserve) 

 evolutie vd ziekte van Alzheimer 

o individuele verloop is heel variabel! 

o gemiddelde overleving na diagnose 7 jaar 

 meeste pt’en kunnen nog 4,5 jaar thuis wonen + 2,5 jaar in woonzorgcentrum 

 steeds vaker euthanasievragen 

 wet: zou moeten uitgevoerd w als pt beslissingsvaardig is! 

 kan niet wanneer pt bedelegerig is, kinderen niet meer herkent, … 

o lengte stadium ernstige dementie: afhankelijk van premorbiede lichamelijke toestand 

o patroon van evolutie: retrogenesis (mensen gaan na verloop van tijd dingen die ze 

geleerd hebben in normale evolutie in omgekeerde richting verliezen) 

 kleden 

 wassen 

 continentie 

 enkele woordjes 

 rechtop lopen 

 lachen 

 hoofd rechten 

 levenskwaliteit en dementie 

o QoL 

 zelfbewustzijn 

 stemming en emoties 

 plezier bij activiteiten 

 respons op omgeving 

 sociale interacties 

o hoe meten? 

 zelfrapportage: tot in laat stadium mogelijk 

 observatie: affect, respons bij plezante activiteiten 

o paradoxaal: QoL blijft behoorlijk goed! 

 klassiek: schatten eigen levenskwaliteit beduidend beter in dan partner 

 pt’en kunnen nog genieten van leven, zeker tot laat stadium 

 MAAR consistente relatie tss QoL en depressie → ook aan depressie nodige aandacht 

besteden! 

o meeste stadia: kleine achteruitgang maar blijft relatief stabiel tot eindstadium 

  

Frontotemporale lobdegeneratie  

 frequentie: 4 – 15/100.000 tussen 45 – 64 jaar 

o 2e meest voorkomende oorzaak jongdementie (< 65 jaar; na AD) 

o gemiddelde beginleeftijd: typisch in 6e decennium 
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o ziekteduur bedraagt gemiddeld 5 – 10 jaar 

o familiaal patroon 

 30 – 40%: autosomaal dominante overerving 

 bij 25% vd pt’en vind je onderliggende mutatie 

 geen gemakkelijke diagnose 

o want gedrag is aangetast 

o meestal duurt het 4-tal jaar tot diagnose w gesteld 

 terminologie 

o ‘frontotemporale degradatie’ = verzamelnaam voor neurodegeneratieve aandoeningen  

 gepaard met pathologische veranderingen thv frontale en/of temporale kwabben en 

relatief sparen van achtergelegen hersencortex 

 kan klinisch uiten in vss varianten 

o onderscheid tss gedragsvariant + taalvarianten 

 gedragsvariant: frontotemporale dementie (FTD) 

 belangrijkste kenmerken 

 vroegtijdige aantasting vh sociaal gedrag  

 karakterveranderingen 

 mate van verandering 

 soms subtiel vb. verlies fijngevoeiligheid, verminderd empathisch vermogen, 

moeilijkheden bij bewaren voldoende interpersoonlijke afstand 

 soms dramatische evolutie: belangrijke verbale en/of fysieke ontremming op 

voorgrond met antisociaal of seksueel grensoverschreidend gedrag 

 persoonlijke gedragsregulatie vaak gestoord 

 varieert van apathie tot overactief gedrag 

 geregeld wisselen beide patronen elkaar af binnen 1 persoon 

 meeste pt’en: emotionele oppervlakkigheid en onverschilleigheid tov omgeving 

 pt’en vaak niet bewust van disfunctioneren: gebrek aan ziektebesef of –inzicht 

 bijkomende mogelijke gedragsveranderingen: gebrekkige persoonlijke hygiëne en 

verzorging, mentale rigiditeit, gierigheid, veranderingen in eetpatroon met voorkeur 

voor suikerrijke voeding, dwanggedachten en –handelingen 

 na verloop van tijd kunnen ook veranderingen optreden op vlak van taal (vb. ↓ 

spontane spraak, monopoliseren vd conversatie, perseeratie, palilalie, echolalie) 

 gedragsproblemen w in begin aandoening vaak verkeerd geïnterpreteerd als 

atypische depressie, laat ontstane manie, OCD, ASS (vnl Asperger-syndroom) of 

levensfase-problematiek 

 3 taalvarianten (primaire progressieve afasie (PPA)) 

 geel = anterieure temporale cortex 

 is associatief deel vd cortex: bundelt informatie 

 aantasting → semantische dementie (SD) 

 gekenmerkt in taalbegrip- en belangrijke woordvindingsproblemen 

 stoornis van woordbegrip en objectherkenning: pt’en weten niet meer 

waar objecten voor dienen/staan 

 behouden wel vloeiend taalgebruik →  taalstoornis kan in beginfase 

gemaskeerd zijn 

 vroeg kenmerk: semantische parafasieën of gebruik semantisch gerelateerde 

woorden (vb. ‘zaag’ ipv ‘bijl’) 
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 andere mogelijke problemen 

 associatieve agnosie: moeite om objecten aan betekenis te linken 

 prosopagnosie: moeite om vertrouwde gezichten te herkennen 

 vaak logorree (ziekelijke spraakzaamheid) met ideosyncratisch taalgebruik 

 opvallende gedragsveranderingen mogelijk (die gelijkenissen vertonen met 

FTD): emotionele afvlakking, dieetveranderingen, verengde interesses, 

dwangmatig gedrag, preoccupatie rond bepaalde thema’s vb. geld 

 dominante (L) hemisfeer vaak eerste aangetast  

 bruin = Wernicke area (achterste deel temporoparietale sulcus) 

 regio die objecten linkt aan objectenpresentaties 

 aantasting →  logopene progressieve afasie (LPA): opvallende woordvindings-

moeilijkheden en syntactisch eenvoudig maar accuraat taalgebruik 

 woordvindingsmoeilijkheden minder gepaard met stoornis vh woordbegrip (itt 

SD) 

 herhalen van woorden of zinnen is (itt SD en PNFA) vaak aangetast 

 (hoort wsl eerder bij AD en niet bij frontotemporale degradatie) 

 woordvindingsproblemen vertonen gelijkenissen met taalaantastingen bij AD 

 atrofische veranderingen meest uitgesproken thv temporopariëtale junctie en 

posterior temporale cortex (~ gebied aantasting AD) 

 rose = brocke area 

 gebruik je om woorden uit te spreken 

 aantasting →  progressief niet-fluente afasie (PNFA): aantasting van 

woordvinding met opvallende aantasting van spontane spraak 

 motorische spraakstoornis: pt’en duidelijk moeite om te spreken, spraak 

komt aarzelend en niet vloeiend over 

 opvallende fonologische taalfouten  

 vb. letters binnen woord verwisselen  

 fonemische parafasie vb. gat ipv kat 

 grammaticale fouten vb. verkeerde zinsconstructies, foutieve vervoegingen of 

verkeerd gebruik voorzetsels 

 sommige pt’en: orale apraxie → stotteren en vertonen bemoeilijkte articulatie 

 lezen en schrijven niet-vloeiend en kosten veel moeite 

 in latere fase: gedragsveranderingen zoals bij gedragsvariant mogelijk 

o ziekte van Pick verwijst naar inclusielichaampjes die bij histologisch onderzoek bij 

minderheid vd pt’en voorkomen 

 maar w in volksmond als synoniem gebruikt voor verzamelterm frontotemporale 

degeneratie 

 op klinische grond: niet mogelijk om onderliggende neuropathologische veranderingen 

te voorspellen → termen zoals ‘ziekte van Pick’ in kliniek beter niet gebruiken 

 netwerk voor sociale cognitie →  delen vd hersenen belangrijk voor sociaal cognitief 

functioneren en aantal andere sociale elementen 

o voorste deel temporale kern: amygdala →  herkenning emotionele gelaatsexpressies + 

verlenen van betekenis aan emotionele expressies 

o orbitofrontale cortex: deel vd hersenen die ons in staat stelt om gedrag af te stemmen op 

uitkomst vh gedrag  

 gebeurt ifv of gedrag ons voor- of nadeel zal berokkenen (beloning of straf?) 

 is soort rem op gedrag 

 zorgt voor “gut feel” (buikgevoel) 

 craniocerebraal trauma →  dit deel gevoelig voor trauma →  frontaal syndroom met 

ontremming: roekeloos gedrag want kunnen gevolgen vh gedrag niet meer op 

voorhand inschatten 

o mediale frontale cortex: betrokken bij inlevingsvermogen 

 “theory of mind” = mogelijkheid om andermans gedachten en gevoelens in te schatten 

 term uit autisme-onderzoek 

 is essentieel voor begrip sociale interacties en situaties 

 ook inschatten vd eigen gevoelens (zelfbewustzijn) 
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 diagnostiek 

o neuropsychologisch onderzoek 

 episodisch geheugen in beginstadium relatief bewaard 

 pt’en met gedragsvariant (FTD) scoren pathologisch op executieve functietaken en 

complexe aandachtstaken 

 test sociaal cognitief functioneren: kunnen interpreteren van emoties, inleving, … → 

‘Theory of Mind’ taken 

 vb. reading the mind trough the eyes →  inschatten wat gemoedstoestand 

persoon is waarvan foto van ogen getoond w 

 vb. gedachtengang van hond proberen volgen 

 FTD: minder empathisch functioneren en minder emotionele bezorgdheid 

 pt’en beseffen vaak zelf niet wat er aan hand is →  voelen niet aan dat er 

probleem is (vb. partner die zich schaamt) 

 performantie op bepaalde taken (vb. emotieherkenning: wat zijn emoties van 

wandelend mannetje?) is gecorreleerd met mate afwijking 

 vaak atrofie en verminderde activiteit netwerk voor sociale cognitie 

 taalvarianten kenmerken zich oa door benoemingsstoornis 

 vb. “Boston Naming Test”: 60 figuren moeten benoemd w 

 meer gespecialiseerde diagnostiek: gebruik uitgebreidere taalbatterij 

o beeldvorming  

 pt’en met gedragsvariant: frontale en/of temporale atrofie (vaak meer thv R dan thv L 

hemisfeer) 

 SD: opvallende atrofie vd anterieure temporale pool (vaak L meer uitgesproken dan R) 

 PNFA: verwijding vd sylvische fissuur en atrofie vd gyrus frontalis inferior (Broca regio) 

vd dominante hemisfeer 

 LPA: vnl volumeverlies thv temporopariëtale junctie (Wernicke regio inbegrepen) 

 vaak moeilijk op scan te identificeren bij individuele pt’en 

o bij twijfel na structurele beeldvorming kan bijkomend SPECT- of PET-onderzoek 

aangevraagd w 

 criteria: frontotemporale neurocognitieve stoornis (DSM-5) 

o gedragsvariant 

 ≥ 3 gedragssymptomen 

 ontremd gedrag 

 vb. taboes doorbreken; opmerkingen maken op kleine gebreken van anderen 

 kan ook erg uitgesproken vb. openlijk masturberen 

 soms bewegingsdrang 

 apathie of inertie (dus volledig omgekeerde van 1e punt) 

 partner ervaart dit soms als desinteresse voor zichzelf 

 verlies van sympathie of empathie 

 persevererend stereotiep of compulsief/ritualistisch gedrag 

 wat compulsief maar itt OCD (waar gedrag geïnduceerd w vanuit zeker angst) is 

dit eerder ritueel gedrag → als het niet gebeurt, zijn ze prikkelbaar 

 hyperoraliteit en verandering voedingspatroon 

 mensen meer geneigd om bepaald voedingspatroon te volgen vb. suikercraving 

(door aantasting saturatiecentrum?) 

 vb. soms neiging om vreemden te kussen op straat 

 opmerking: dit is vglbaar met syndroom van Klüver-Bucy (bij apen) 

 ‘psychische blindheid’: konden sociale signalen niet meer interpreteren 

 hyperoraliteit 

 seksueel overschrijdend gedrag 

 sociaal cognitieve en executieve functie ↓  

o taalvariant: ↓ taalvermogen 

 spraakproductie 

 woordvinding 

 benoeming 

 grammatica 
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 begrip 

 etiologie en erfelijkheid 

o zoals bij andere neurodegeneratieve aandoeningen: op neuropathologisch niveau 

opstapeling abnormale proteïnederivaten 

 histopathologische heterogenieit zeer groot bij frontotemporale degeneratie 

 onderscheid tss 2 grote groepen veranderingen in hersenen maar iedere groep heeft 

nog vss subtypes 

 eerder Tau-geassocieerde veranderingen  

 ziekte van Pick is één vd tauopathieën: w gekenmerkt door tau-positieve 

inclusielichaampjes (Picklichaampjes) 

 ubiquitine-geassocieerde veranderingen 

 clinicopathologische studies tonen aan dat er geen 1-op-1 relatie bestaat tss klinisch 

subtype en histologische bevindingen 

o erfelijkheid 

 bij 30 – 40% vd gevallen: positieve familiegeschiedenis 

 meest voorkomende genetische afwijkingen 

 op chromosoom 17: 2 belangrijke mutaties gevonden 

 MAPT (microtubulus-geassocieerd proteïne tau) 

 PGRN (porgranuline genmutatie) 

 op chromosoom 9: mutatie die oorsprong kan geven aan FTD, ALS of combinatie  

 zelfde mutatie kan heel anders klinisch beeld geven afh van waar atrofie zich bevindt 

 vb. tweeling met ene L hemisfeer aantasting vs. andere R hemisfeer aantasting → ene had 

taalvariant, andere gedragsvariant maar ongekend waarom ze aan andere kant atrofie hadden 

 

Lewy Body Dementie (LBD) 

 2e meest voorkomende oorzaak van dementie obv neurodegeneratie bij ouderen (10 – 15% 

vd gevallen na autopsie) 

 klinisch en pathologisch: belangrijke overlap tss LBD en dementie bij ziekte van Parkinson → 

1-jaarsregel om beiden te onderscheiden (arbitraire regel) 

o als dementie vastgesteld w binnen 12 maanden na ontstaan parkinsonisme spreekt men 

van LBD, anders Parkinson dementie 

 eigenschappen 

o voldoet aan criteria dementie 

o aantal kernsymptomen (2/3 moet aanwezig zijn) 

 fluctuatie vh cognitief functioneren met wisselende aandacht en alertheid 

 recurrente visuele hallucinaties 

 parkinsonisme 

o ondersteunende kenmerken 

 REM slaapgedragsproblematiek 

 overgevoeligheid aan neuroleptica 

 vallen, syncopes 

 wanen  

 depressie 

 symptomen 

o cognitief: terugkerende perioden van verwardheid gesuperponeerd op progressieve 

achteruitgang 

 fluctuaties in cognitief functioneren en alertheid: bij > 50% vd pt’en  

 kan in orde van minuten, uren of dagen zijn 

 neuropsychologisch onderzoek 

 belangrijke aandachtsstoornis 

 problemen bij visueel-ruimtelijke taken 

 geheugenproblemen: minder prominent dan bij AD 

o psychiatrische symptomen zijn frequent 

 vnl visuele hallucinaties (goed gevormd, kleurrijk en behoren meestal tot levende 

biologische categoriën vb. mensen) 
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 daarnaast vaak hallucinaties in andere sensorische modaliteiten, waanideeën (vb. 

jaloersheidswanen, paranoïde wanen, …), apathie, depressie en angst 

o extrapyramidale kenmerken bij ong helft vd pt’en 

 posturale instabiliteit en gangproblemen 

 tremor veel minder frequent aanwezig 

o pt’en vertonen belangrijke overgevoeligheid voor nevenwerkingen van antipsychotica! → ↑ 

morbiditeit en mortaliteit  

 hebben verminderde dopaminerge neurotransmissie  

 diagnose vaak omdat antipsychotica w gegeven w ikv hallucinaties en wanen  

 vb. als ze met verwardheid op spoed komen: spoedartsen denken soms aan 

psychose → geven antipsychotica → pt’en w plots stokstijf 

o Rapid-Eye-Movement (REM)-slaapgedragsstoornis komt vaak voor bij LBD: levendige, 

soms beangstigende dromen met bewegingen en roepgedrag (vervelend vr partner!!) 

o autonome disfunctie met orthostatische hypotensie komt vaak voor 

 beeldvorming Lewy Body ziekte →  23I-FP-CIT SPECT scan: meet dopamine transporter 

activiteit (maat voor presynaptische dopaminerge activiteit) 

o hoge diagnostische waarde bij LBD 

o aantasting vh dopaminerg systeem → geen tekening vh putamen en vd nc. caudatus 

 invloed op beweging 

o verandering occipitale cortex (visueel systeem) → aanleiding tot visuele hallucinaties 

 gaat gepaard met verhoogde activiteit in regio’s die betrokken zijn bij 

gezichtsverwerking: kans groot dat type hallucinatie gezicht is 

 hallucinaties lijken beetje op Charles-Bonnet syndroom 

 oorzaak LBD 

o accumulatie corticale α-synucleïne aggregaten (Lewy Bodies) thv hersenstam, limbisch 

systeem en neocortex 

o meeste pt’en met LBD hebben ook Alzheimer-pathologie: amyloid plaques en 

neurofibrillaire tangles (‘Lewy Body variant vd ziekte van Alzheimer’) 

o veel overlap tss AD, LBD en ziekte van Parkinson 

  symptomen niet altijd gemakkelijk binnen één of andere categorie te catalogeren 

 

Vasculaire dementie 

 vaak voorkomende oorzaak van dementie bij ouderen (ong 15%)  

o > 85 jaar zelfs meest voorkomende oorzaak 

 groepeert aantal aandoeningen waarbij er cognitieve achteruitgang w vastgesteld en waarbij 

vermoeden bestaat dat dit gevolg is van vaatpathologie thv hersenen 

o vasculaire problemen kunnen vss zijn 

 van grote corticale infarcten door aantasting vd grotere bloedvaten 

 multipele kleine (lacunaire) vaak subcorticale infarcten 

 tot uitgebreide vasculaire aantasting vd microvasculatuur met hyperintens voorkomen 

vd wittestof op NMR (leukoaraiose, uitgebreide wittestofaantasting) 

o gezien vasculaire risicofactoren en leeftijd kansverhogend zijn op zowel AD als vasculaire 

dementie: komen vaak samen voor (zeker op gevorderde leeftijd)  

 = “dementie vh gemengde type” 
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 klassiek: vrij plots ontstaan en stapsgewijze verergering telkens als iemand nieuw CVA 

ontwikkelt (symptomen afhankelijk van aangetaste regio’s) 

o ziekteverschijnselen schommelen → geheugen- en oriëntatieproblemen kunnen in eerste 

instantie minder opvallend zijn 

o ook vaak neurologische verschijnselen: motorische uitval, problemen met zicht, 

articulatie- of slikproblemen, incontinentie, … 

o verloop kan ook sluipend zijn (vb. bij subcorticale lacunaire infarcten of vasculaire 

wittestofaantasting): denken en bewegen vd pt’en w geleidelijk trager 

 concentratieproblemen en moeite om logisch te redeneren of moeilijke opdrachten uit 

te voeren 

 soms emotionele labiliteit (dwanghuilen, toegenomen prikkelbaarheid) 

 vaak verminderde initiatiefname 

 diagnose: criteria vh National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) 

o pt voldoet aan criteria dementie 

o cerebrovasculaire aantasting: aanwezigheid focale neurologische tekenen en 

cerebrovasculaire letsels op beeldvorming 

 minstens 2 infarcten of 1 strategisch gelokaliseerd infarct (vb. thalamus) 

 of aantasting van >25% vd wittestof 

o er is verband tss eerste 2 kenmerken 

 diagnose gesteld binnen 3 maanden in aansluiting met CVA 

 of cognitieve problemen plots ontstaan of fluctuerend of stapsgewijs verloop 

o ondersteunend 

 gangproblemen, vallen 

 incontinentie 

 persoonlijkheidsverandering (hypertypisch vs hypotypisch) 

 emotionele incontinentie 

 beleid 

o vasculaire risicopreventie 

o behandelen van geassocieerde symptomen 

 gangstoornis: kiné volgens pathologie 

 urinaire incontinentie: oxybutinine 

 nachtelijke onrust: Trazodone 

 

Andere 

 alcohol-gerelateerde dementie 

o is niet helemaal duidelijk of dit wel bestaat want er zijn mensen die veel drinken die niks 

krijgen en andersom (er is zekere sensitiviteit) 

o 5 glazen/d gedurende 5 jaar met problemen met cognitie en na uitsluiten andere 

oorzaken dementie = wss tgv alcohol 

 atrofie bepaalde hersendelen (wsl vnl prefrontale cortex en cerebellum) 

 diagnose w gesteund door  

 aanwezigheid andere stigmata van alcoholmisbruik vb. leverlijden, ataxie, perifere 

neuropathie, … 

 stabilisatie of verbetering vd cognitieve problemen na 60 d onthouding 

o evt voorafgegaan door Wernicke-Korsakov syndroom (maar niet altijd!) 

o cognitieve aantasting is meestal diffuus 

 ziekte van Creutzfeldt-Jakob (~neurologie) 

o snel progressief beloop met mediane overlevingsduur van ~6 maanden 

o verwardheid, cognitieve achteruitgang, psychiatrische verschijnselen (oa psychotische 

kenmerken), myoclonus, extrapyramidale en cerebellaire verschijnselen 

 normale druk hydrocephalie  

o = zwelling vd ventrikels (niet volledig reversibel maar ontzwellen ventrikels helpt wat) 

o triade 

 gangproblemen 

 cognitieve vertraging 
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 incontinentie 

o wsl ligt absorptieprobleem vh cerebrospinaal vocht ad basis vd aandoening 

 Parkinson dementie 

o vnl ovv mentale traagheid en rigiditeit, aandachtsproblemen, redeneermoeilijkheden en 

opvallende problemen bij uitvoeren van complexe handelingen 

o cognitieve problemen bij meeste pt’en in min of meerdere mate maar slechts minderheid 

ontwikkelt dementiesyndroom 

 Huntington dementie (autosomaal dominant) 

o bewegingsproblemen (chorea), cognitieve achteruitgang en neuropsychiatrische 

problemen 

o verloop vd cognitieve problemen sterk wisselend van pt tot pt en niet duidelijk 

gecorreleerd met bewegingsproblemen 

 dementie door andere medische oorzaak: HIV, vitamine B12 of FZ deficiëntie, hypothyroïdie, 

hypercalcemie, hersentumor, hoofdtrauma, … 

 

Gedragsproblemen (Behavioral and Psychological Symptoms in dementia (BPSD)) 

 90% vd pt’en met dementie ontwikkelen in loop vd aandoening ooit één of ander belangrijk 

neuropsychiatrisch syndroom die voldoende ernstig is om als probleem beschouwd te w 

o brengt lijden met zich mee voor pt en omgeving  

o vormt (na stellen van correcte diagnose) belangrijkste aandachtspunt bij begeleiden pt’en 

met dementie 

o symptomen hebben vaak impact op levenskwaliteit en dagelijkse functioneren vd pt  

o belangrijke reden voor spoedopname of institutionalisering 

 welke gedragsproblemen kunnen zich voordoen? → 5 grote clusters (BPSD clusters) 

o psychose bij dementie 

 vaak voorkomende psychotische kenmerken bij dementie: hallucinatie en wanen 

 vnl visuele hallucinaties die betrekking hebben op personen of dieren 

 meestal later in ziekteverloop (behalve bij Lewy Body dementie) 

 itt vnl auditieve hallucinatoire belevingen bij functionele psychotische 

stoornissen (vb. schizofrenie) 

 waanideeën (persisterend!)  

 moeten onderscheiden w van confabulaties of veronderstellingen vb. overtuigd 

zijn dat handtas gestolen is bij niet direct terugvinden 

 om van wanen te kunnen spreken: niet-corrigeerbare overtuigingen moeten 

minstens 2-tal keer voorkomen op 1 week tijd 

 meestal: relatief eenvoudige wanen (itt complexe wanen bij functionele psychosen) 

 vnl referentiewaan: overtuigd zijn dat anderen over hun spreken 

 paranoïde waan: dat buren iets in mars voeren of samenzweren 

 diefstalwaan (ook vaak): hardnekkige overtuiging dat ze bestolen worden 

 vreemden in huis 

 jaloersheidswanen 

 vervreemdingswanen 

 … 
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 vroegtijdig in ziektebeloop (zelfs prodromaal stadium): toegenomen wantrouwen 

en achterdocht kunnen merkbaar zijn 

 misidentificaties kunnen voorkomen 

 deze problemen hebben belangrijke organsiche basis → komen zelden voor buiten 

psycho-organische aandoeningen 

 bij misidentificatie w externe bron (meestal persoon) wel herkend maar 

verkeerdelijk geïdentificeerd 

 vb. zichzelf niet herkennen 

 vb. Capgras syndroom (dubbelgangersyndroom): denken dat verwante niet die 

persoon is maar dubbelganger ervan 

 vb. Fregoli syndroom: in vss personen zelfde identiteit herkennen (vb. iedereen 

is broer maar die zich verkleedt als andere mensen) 

 niet hetzelfde als apperceptieve agnosie (maar soms moeilijk te onderscheiden!) 

 associatieve agnosie: misidentificatie is gevolg van onvermogen om objecten 

(vb. gezichten) met identiteit te associëren 

 accerptieve agnosie: valse herkenningen zijn gevolg van visuele verwerking 

 prevalentie: relatief frequent 

 beeldvorming 

 vaak iets meer frontale hypo-activiteit tov andere pt’en 

 anterieur cingulum belangrijk voor controle gedachten met realiteit →  minder 

activiteit = ontstaan verkeerde overtuigingen en psychotische fenomenen 

o psychomotore agitatie en agressie: w vaak samen bekeken 

 nemen beiden in prevalentie toe naarmate dementieproces vordert 

 agitatie / agressie kan zich fysiek of verbaal uiten 

 vaak te maken met frustratie vd pt aanwezigheid pijn, overprikkeling, … 

 pt’en nodige rust gunnen! → vaak beetje separeren in kamer met weinig prikkels 

 onderscheid tss vss uitingen 

 fysiek niet-agressieve gedragingen: rusteloosheid, repetitieve handelingen, heen en 

weer lopen, poetsen, … 

 verbaal niet-agressieve gedragingen: negativisme, aandacht vragen, onderbreken, 

… 

 fysiek agressieve gedragingen: slaan, duwen, vastgrijpen, schoppen, bijten, … 

 verbaal agressieve gedragingen: roepen, vloeken, woede-uitbarstingen, … 

 oorzaken 

 pt’en met dementie reageren ontremd op externe stimuli (uit omgeving) of interne 

stimuli (gedachten of gevoelens) omdat normale gedragscontrole (of rem) tss 

stimulus en (re)actie defecteus is 

 agressie is vaak heel situatiegebonden vb. frequent bij intieme verzorging 

 roepgedrag (vb. uitgelokt door verlatingsangst/lichamelijke ongemakken) kan 

hardnekkig symptoom zijn 

 voor omgeving heel belastend → gevaar dat frustratie zich tegen pt keert! 

 verstoring van dag-nachtritme kan aan basis liggen van cicardiane schommelingen 

vd psychomotorische onrust met  

 toename naar vooravond toe (‘sundowing effect’)  

 of nachtelijke piek bij volledige omkering vh dag-nachtritme 

 prevalentie agressie bij dementie 

 fysieke agressie 18 – 65% 

 igv lichte dementie (MMSE: 21 – 30): 47% 

 igv ernstige dementie (MMSE < 11): 85% 

o depressie bij AD 

 prevalentie 20 – 40% (frequent!) 

 symptomen gelijkaardig aan klassieke depressie maar  

 beeld bij dementie wisselt meer in tijd met dag-tot-dag gemoedsschommelingen 

 depressie kan zich bij dementie uiten door toegenomen prikkelbaarheid of grotere 

sociale teruggetrokkenheid 
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 QoL bij dementie is erg afhankelijk van of er depressie is!! 

 waarom w mensen met dementie depressief? 

 psychologische reactie op cognitieve achteruitgang  

 kan één vd oorzaken zijn bij beginnende 

dementie MAAR er w geen duidelijk verband 

weerhouden tss ziekte-inzicht en aanwezigheid 

depressieve symptomen 

 recidief van depressieve stoornis 

 “vasculaire depressie” 

 degeneratief proces van AD (stemmingsstoornis door medische aandoening) 

 belangrijk: onderscheid proberen maken tss apathie en depressie! 

 gebrek aan motivatie is één vd kardinale symptomen van depressie MAAR apathie 

komt bij 1/3 vd pt’en met dementie voor zonder geassocieerde depressie!! 

 onderscheid is klinisch belangrijk 

 depressie → verandering stemming met gevoelens verdriet en hopeloosheid 

 apathie → essentieel verlies van motivatie waarbij pt’en minder doelgericht 

gedrag stellen, minder inspanning leveren bij activiteiten en meer afhankelijk 

w van derden en structuren 

 apathie correleert eerder met graad cognitieve aantasting dan met stemmings-

symptomen 

 apathie w door familie vaak foutief geïnterpreteerd als depressie en vormt vooral 

voor zorgdrager bron van frustratie 

 poging tot activering vd pt kan averechts effect met zich meebrengen! → goede 

counseling essentieel 

 apathie heeft te maken met neurofibrillary tangle (NFT) in anterieure gyrus cinguli 

 biopsychosociaal model kan toegepast worden: ieder symptoom heeft biologische, 

psychologische en sociale component 

o biologisch: BPSD afhankelijk van onderliggende oorzaak van dementie 

 bij BPSD: verminderd frontaal metabolisme  

 emotionele controle verminderd →  angst, verdriet en agressieve impulsen ‘overvallen’ 

demente persoon meer 

 corrigerend vermogen aangetast → basis van waangedachten 

 apathie 

 aantasting vd neurotransmittersystemen 

 aantasting cholinerg systeem bij ziekte van Alzheimer 

 belangrijke reductie serotonerge neuronen in dorsale raphe kernen en 5-HT receptoren 

verspreid in brein 

 sensoriële deprivatie: biologische risicofactor die soms eenvoudig behandelbaar is 

 vb. sterke associatie tss slecht zicht en visuele hallucinaties bij dementie 

 lichamelijke ongemakken (pijn, honger, …) vormen belangrijk aandachtspunt 

o psychologische factoren: te maken met premorbiede persoonlijkheid en copingsstijl, 

ontwikkelingsgeschiedenis en levensgebeurtenissen (niet enkel verlieservaringen!) 

 zorgvuldige ‘analyse’ nodig vd psyche vd demente persoon → terugkeer in levensloop (vaak tot in 

prille kindertijd) kan belangrijke inzichten bijbrengen ter verklaring van actueel functioneren 

 tijdens ontwikkeling bouwt subject defensie- en compensatiemechanismen op gemotiveerd 

door zich ontwikkelend interpersoonlijk functioneren 
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 mentale ontmanteling door corticale neurodegeneratie uit zich in  

 cognitief falen 

 verbrokkeling vd psychologische gelaagdheid vh individu waardoor controle-mechanismen 

over primitievere gedragingen verloren dreigen te gaan 

 onderliggende (evt tijdens levensloop gecompenseerde) persoonlijkheidstrekken vergroten kans 

op bepaalde symptomen 

 demente personen met cluster A trekken hebben vergrote kans op depressieve symptomen 

 onveilige hechtingspatronen bemoeilijken interactie in stadia waarbij verbale communicatie 

ontoereikend w 

o sociale factoren 

 belangrijkste factor: sociale deprivatie met eenzaamheid en verlies van sociale bijsturing 

 conflicten binnen familiaal systeem kunnen belangrijke invloed hebben op mentaal welbevinden 

van demente persoon 

 zeldzaam maar goed gekend fenomeen: psychisch of fysiek misbruik vh cognitief falen  

 door malafide mensen uit nabije of verre omgeving vd pt 

 vnl pt’en met premorbied al wat afhankelijke of submissieve persoonlijkheidsstructuur zijn 

hiervoor erg kwetsbaar 

 als cognitieve reconstructie niet meer mogelijk is of niet au sérieux genomen w: gevoelsconflict 

kan zich uiten door gedragsproblemen 

o vb. paranoide reactie bij pt met cognitieve achteruitgang 

 mss omdat hij laag zelfbeeld heeft → dan moet je validerend werken 

 of mss schizonoide persoonlijkheid en pt die liefst wat afstand heeft → die afstand 

moet je dan bewaren 

 opmerking: gedrags- en psychologische symptomen zijn belangrijk aandachtspunt bij 

klinische begeleiding v personen met dementie maar komen meestal maar tijdelijk voor en 

QoL hangt in algemeen niet af van cognitieve vermogens 

o dit is belangrijk bij counseling rond dementie en bij identificeren en expliciteren van 

protectieve factoren tegen BPSD 

 actieve en positieve coping met verminderde cognitieve functies 

 zekere berusting en aanvaarding 

 ondersteunend (mantel)systeem 

 

Differentieel Diagnose 

 delirium 

o w gekenmerkt door acuut ontstaan met aandachts- en bewustzijnsstoornis en uitlokkende 

somatische oorzaak 

 bij gebrek aan premorbiede gegevens kunnen klinische kenmerken overlappen met 

vasculaire dementie en LBD 

 bij verlengd delirium staat bewustzijnsstoornis minder op voorgrond →  vaak rijst 

vermoeden van onderliggende beginnende dementie 

o daarom: diagnose dementie niet stellen in eerste maanden die volgen op delirium 

 dementie tgv majeure depressieve stoornis 

o depressie op latere leeftijd gaat in 1/3 vd gevallen gepaard met cognitieve uitval 

 zowel depressie als geassocieerde cognitieve problemen hebben vaak impact op 

activiteiten van dagelijks leven → vraag stelt zich of pt beginnende dementie vertoont 

 omgekeerd: prevalentie depressie bij MCI en dementie verhoogd + depressie vormt 

zowel op volwassen leeftijd als op oudere leeftijd risicofactor om AD te ontwikkelen 

o vaak weegt één van beiden door 

o waarom belangrijk? 
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 als depressie op latere leeftijd ontstaat: altijd denken aan onderliggende hersenschade 

die kans op later psychopathologisch gedrag doet toenemen 

 bij depressie die al op vroegere leeftijd bestaat maar herval: minder kans op 

hersenschade onderliggend 

o DD depressie / dementie 

 voorgeschiedenis 

 familiale VG depressie 

 familiale VG andere psychiatrische stoornissen    

 persoonlijke VG van depressie  

 persoonlijke VG andere psychiatrische stoornissen  

 levensgebeurtenissen  

 familiale VG van dementie 

 vasculaire risicofactoren 

 (hetero-)anamnese 

 depressie dementie 

hoe begonnen? stemmingsproblemen cognitieve problemen 

wanneer begonnen? meestal duidelijk meestal onduidelijk 

anhedonie vaak zelden 

verdriet vaak soms 

schuldgevoelens vaak zelden 

vermoeidheid vaak zelden 

gebrek aan motivatie vaak soms 

diurne variatie vaak zelden 

slaapstoornis vaak zelden 

’s morgens erger vaak zelden 

suïcidale gedachten soms zelden 

inzicht in cognitieve problemen vaak aanwezig vaak afwezig 

spontane klachten vaak aanwezig  vaak afwezig 

benadrukken cogn. problemen vaak aanwezig vaak afwezig 

“ik weet het niet” frequent zelden 

weinig inspanning frequent zelden 

verlegenheidsantwoorden zelden frequent 

 neuropsychologisch onderzoek 

 vss cognitieve domeinen (episodisch geheugen, aandacht, benoeming, woordvlotheid, 

visueel ruimtelijke aandacht, verwerkingssnelheid, executieve functies) aangetast bij 

depressie maar graad van aantasting verschilt met AD 

 depressie 

 cognitief presteren meer bepaald door inspanning dan door cognitieve 

mogelijkheden 

 vnl aandacht en executieve functies → geheugen secundair 

 episodisch geheugen 

 uitgestelde oproeping disproportioneel meer aangetast dan inprenting bij AD ivm 

depressie 

 herkenning relatief bewaard bij depressie itt AD 

 beeldvorming en andere biomarkers 

 psychiatrische problemen gaan gepaard met activiteitsverandering (laten soort 

litteken achter op beeldvorming) 

 met nodige voorzichtigheid interpreteren want depressie vaak gepaard met 

verminderd frontaal metabolisme 

 als depressie vnl gekenmerkt w door amotivatie, psychomotorische vertraging 

en executieve stoornis bij aanwezigheid vasculaire wittestofletsels: soms 

diagnose ‘vasculaire depressie’ (of subcorticale ischemische depressie) gesteld 

 technisch onderzoek heeft wel belang: igv diagnostische onzekerheid heeft het 

meerwaarde! 

 positief onderzoek wil niet direct zeggen dat afwijking er is 

 vnl grote negatief predictieve waarde: negatief = vrij zeker uitsluiten dat het om 

onderliggend degeneratief proces gaat! 
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 schizofrenie: diffuse cognitieve achteruitgang (concentratieproblemen, …) 

o w oa gekenmerkt door cognitieve disfunctie 

o maar is vnl defectueus (eerder dan deficitair) beeld en meestal uitgebreide psychiatrische 

voorgeschiedenis 

 mentale retardatie 

o psychisch disfunctioneren op latere leeftijd bij personen met mentale retardatie w vaak 

foutief als beginnende dementie aanzien 

o owv gebrek aan normen voor personen met mentale retardatie: bij onzekerheid is follow-

up en evolutie vd individuele testscores van groot belang 

 slaapstoornis (obstructief slaapapnoe syndroom) 

o w gekenmerkt door luidruchtig snurken en adempauzes ’s nachts en overdreven 

slaperigheid en concentratieproblemen overdag 

o relatief frequente oorzaak van soms belangrijke cognitieve klachten op latere leeftijd 

o belangrijk want behandelbaar! 

 medicatie-geïnduceerd: vnl bij sedativa, opioïden en medicatie met anticholinerge 

bijwerkingen (vb. TCA’s) 

 cognitieve stoornis door somatische aandoening: ongecontroleerde DM, epilepsie, …  

 

Behandeling 

 

Niet-farmacologisch 

 multidisciplinair!: coördinerende arts, psycholoog, ergotherapeut, kinesist en sociaal 

assistent ifv noodzaak 

o vb. cognitieve revalidatie/training door neuropsycholoog kan in begin vd ziekte zinvol zijn 

op voorwaarde dat confrontatie met beperkingen niet tot frustratie leidt 

o ergotherapeut heeft vnl aandacht voor dagelijks functioneren vd pt →  stelt concrete 

maatregelen/hulpmiddelen voor om cognitieve deficits te compenseren 

o kinesist 

 ‘mens sana in corpore sano’: fysieke oefeningen (conditie-, kracht- en 

evenwichtstraning) → gunstig effect op zowel cognitief als gedragsmatig functioneren 

 motorische problemen bij sommige vormen dementie (LBD, VD) 

o sociaal assistent verleent advies mbt thuishulp, organisatie vd mantelhulp, dagcentra, … 

 belangrijk aandachtspunt: begeleiding vd primaire zorgdrager 

o gebruikelijke counseling / psycho-educatie + evt intensievere psychologische begeleiding 

starten als draagkracht overschreden w 

o soms: familiaal systeem breder betrekken 

 gedragsproblemen vormen grootste uitdaging bij behandeling → belevingsgericht handelen: 

inzichten vanuit vss therapeutische denkrichtingen w flexibel toegepast om welbevinden vd 

pt te verbeteren 

o centraal staat beleving vd pt → is wisselwerking tss gedachten en emoties 

 gedachten: afhankelijk van beeld van zichzelf en van toekomst en wereld 

 gedachtengang is minder gestructureerd  

 onzeker ‘ik’ voelt zich bedreigd in autonomie, heeft moeite om andermans gedrag 

te interpreteren en gevolgen ervan in te schatten 

 emoties: hangt samen met gedrag en fysieke sensaties 
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 gevoelens van angst, kwaadheid en frustratie zorgen voor innerlijke spanning → 

problematisch gedrag 

o rond beleving: allemaal verschillende factoren die je moet in rekening brengen bij 

behandeling (zintuiglijke toestand, fysieke toestand, omgeving, …) 

 (negatieve) beleving w ook bepaald door mismatch tss actuele situatie en vroegere 

leefwereld in brede zin (zowel materieel als mentaal) 

o behandeling: veiligheid bieden voor onzekere pt → op geïndividualiseerde manier terug 

connecteren met levensgeschiedenis / gewoonten / interesses 

 meestal pleiade van therapeutische maatregelen 

 specifieke therapeutische maatregelen bij dementie 

o realiteitsoriëntatietraining (ROT): cognitieve interventie waarbij intacte cognitieve functies 

gestimuleerd w om desoriëntatie en verwarring tegen te gaan 

 oriënteren in tijd, ruimte en persoon kan  

 formeel in groep  

 informeel op meerdere momenten vd dag bij verzorging 

o programma voor zorgdrager 

o reminiscentietherapie: systematisch herinneringen ophalen → heeft deugddoend effect bij 

pt’en die vnl in verleden leven 

 vaak w reminiscentiekamer ingericht die aansluit bij tijdsgewricht waarin pt’en 

opgegroeid zijn 

 als beladen en conflictueuze herinneringen veel mentale ruimte innemen bij pt: 

voorzichtige poging doen om mbv individuele of systemische benadering pijnlijke 

herinneringen te verzachten 

o (pscyho)motorische therapie 

o validatietherapie 

o gedragstherapie (model ABC: Antecedents, Behaviour, Consequences) 

o zintuiggerichte therapie: naarmate cognitieve en verbale vermogens afnemen, w andere 

toegangsvormen gezocht tot belevingswereld vd pt: bij sommige (maar niet alle) pt’en is 

er relaxerend effect van 

 aromatherapie 

 snoezelen 

 muziektherapie 

 animal-centered therapie 

 voor mensen die altijd veel van dieren hebben gehouden 

 iets non-verbaal teweeg brengen bij pt’en 

 … 

 

Farmacologisch 

 staat men nog niet zo ver mee 

o momenteel enkel symptomatisch effect 

 GM doen niet veel: 1 – 2 punten op schaal MMSE na 1 jaar 

 pt’en hebben vaak iets nodig: gevoel geven dat er iets aan 

gedaan w (controleverlies = erg) 

o toekomst: oorzakelijk (disease-modifying)? 

 passieve (monoklonale amyloïd β -antistoffen) of actieve 

immunotherapie 

 γ- of β-secretase inhibitoren 

 andere 

 symptomatische behandeling ziekte van Alzheimer 

o inhibitie AChE-activiteit → meer ACh ter beschikking want afbraak w geremd 

 cholinerge hypothese bij AD: ziekte van Alzheimer is geassocieerd met verlies 

neuronen in nc. basalis van Meynert door regionale neerslag van amyloid β 

 leidt tot cholinerge depletie 

 depletie ligt aan basis van geheugen- en aandachtsproblemen 
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 klinisch bescheiden maar statistisch significant positief effect aangetoond op zowel 

klinisch, cognitief als functioneel vlak 

 nevenwerkingen AChE-inhibitoren: ~ cholinerge stimulatie centraal en perifeer 

 frequente nevenwerkingen 

 nausea, braken, diarree 

 spierkrampen 

 slapeloosheid, vermoeidheid 

 minder frequent 

 anorexia, gewichtsverlies 

 bradycardie = klinisch heel belangrijk owv verhoogde neiging tot vallen 

 verwardheid 

 vallen  

 rhinitis, zweten, tranenvloed 

 bronchoconstrictie (cave astma-pt’en) 

 w in Be terugbetaald in lichte tot matig ernstige vormen van AD 

 er is evidentie dat AChE-remmers ook effectief zijn bij vasculaire dementie en LBD 

maar voor deze indicaties geen terugbetaling 

o memantine = voltage-afhankelijke, niet-competitieve NMDA-receptorantagonist met 

matige affiniteit 

 blokkeert effecten van pathologisch verhoogde concentraties glutamaat die kunnen 

leiden tot neuronale disfunctie 

 daardoor: herstel fysiologische activatie vd receptoren (die noodzakelijk is voor 

leer- en geheugenproces) 

 zorgt er gelijktijdig voor dat NMDA-receptor (die belangrijke rol speelt bij leer- en 

geheugenprocessen) normaal blijft functioneren 

 weinig nevenwerkingen indien niet te snelle optitratie 

 hallucinaties 

 verwardheid 

 duizeligheid 

 hoofdpijn 

 vermoeidheid 

 w enkel bij matig-ernstige vormen van AD terugbetaald 

 bij vasculaire dementie en bij AD: farmacologische behandeling van vasculaire risicofactoren 

(antihypertensiva, anti-aggregantia, statines, …) belangrijk aandachtspunt! 

 farmacologische behandeling gedragsproblemen: erg omstreden (te weinig onderzoek naar)! 

o antipsychotica  

 indicatie: psychose en agressie 

 efficiëntie is omstreden 

 cave erg verhoogd risico op mortaliteit (x1,7) en CVA (x3)! 

 voorschrijfgedrag 

 werden enorm veel voorgeschreven (rusthuis: ½ pt’en) 

 owv risico’s: drempel om middelen voor te schrijven is laatste jaren verhoogd → 

overweging maken rekening houdend met 

 belasting voor pt en/of familie 

 frequentie vd symptomen 

 interferentie met zorgverlening 

 als medicamenteuze behandeling nodig blijkt: laagst mogelijke dosis proberen 

gebruiken en afbouwen als pt tijd in remissie is (meestal na 3-tal maanden) 

o antidepressiva (vnl SSRI’s): voor depressie, dysforie en impulscontroleproblemen 

 ook hier is doeltreffendheid omstreden 

 regel: hoe ernstigere depressie, hoe groter kans op succes 

o andere 

 Trazodon = antidepressivum dat ook goed effect heeft op nachtrust (slaaparchitectuur 

w goed gerespecteerd) 

 werkt gedragsregulerend 
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 w vaak gebruikt bij frontotemporale dementie 

 benzodiazepines 

 w zo veel mogelijk vermeden  

 evt kortwerkende benzo’s bij acute gedragsproblemen 

 anti-epileptica 

 carpamazepine en natriumvalproaat 

 indicatie: agressie en impulscontroleproblemen 
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Delirium 

Prof. Vandenbulke 

 

Inleiding: van waar komt term? 

 Latijn: ontspoorde geest (‘de’ = uit; ‘lira’ = ploegvoor) 

 historiek 

o Corpus Hippocraticum: maakte al onderscheid tss phrenitis en lethargie 

 phrenitis = beeld van acute verwardheid met agitatie 

 lethargos = apathie en verminderd bewustzijn 

o Délire in Franse literatuur = psychose 

 meest voorkomende oorzaken toen: alcohol en neurosyflilis 

o Bonhoeffer in 1912: delirium = acuut exogeen reactietype 

 zijn hypothese: zou veroorzaakt w door toxines die in lichaam (buiten hersenen) 

geproduceerd w en effect hebben op functioneren vd hersenen 

 algemene opmerking: onderscheid endogeen vs exogeen 

 endogeen = is zo ontwikkeld bij ons 

 exogeen = zo gekomen door externe factoren (vb. vasculaire dementie) en brengt 

disfunctioneren mee 

o Engel & Romano 1959: ontregelde hersenfysiologie zichtbaar door vertraagd EEG 

(behalve bij onttrekkingsdelier) 

o Inouye 1999: belangrijk klinisch onderscheid tss predisponerende en precipiterende 

factoren 

 ondanks grote klinische belang vd aandoening: tot op vandaag weinig geweten over precieze 

ontstaansmechanisme 

o heeft oa te maken met transdisciplinair karakter vd aandoening: iedere discipline heeft 

ermee te maken maar niemand neemt er exclusief verantwoordelijk voor 

o omdat detectie en vraag naar behandeling vaak gevolg zijn van gedragsproblemen 

hierbij: psychiatrie speelt belangrijke rol 

 

Prevalentie 

 komt heel erg veel voor!: prevalentie delirium in ziekenhuizen schommelt rond 20% 

o bij oudere pt’en die operatie ondergaan: tot 50% 

o bij ouderen die opgenomen w op intensieve zorgen: tot 80% 

 voornaamste reden voor consultatie outreach team psychiatrie 

 incidentie van delirium na alcoholonthouding bij alcoholici ligt rond 5% 

 

Definitie, classificatie, diagnostische criteria 

 definitie delirium (Lipowski 1990) 

o neuropsychiatrisch syndroom 

o van TIJDELIJKE duur 

o gekenmerkt door 

 verlaagd bewustszijn 

 aandachtsstoornissen: belangrijke aantasting van vermogen om aandacht te richten en 

vol te houden 

 globale stoornissen vd cognitieve functies 

 toegenomen of juist verminderde psychomotorische activiteit 

 gestoord slaap-waakritme 

o opsporen van specifieke etiologische factor die verantwoordelijk w geacht voor acute 

ontregeling vd cerebrale stofwisseling is van doorslaggevend belang 

 vaak w duidelijke onderliggende factor geïdentificeerd 

 DSM IV  

o criteria 

 bewustzijnsstoornis (dwz verminderde helderheid vh besef vd omgeving) met 

afgenomen vermogen om aandacht te richten, vast te houden of te verplaatsen 
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 verandering in cognitief functioneren (zoals geheugenstoornis, desoriëntatie of 

taalstoornis) of optreden van waarnemingsstoornis, die niet beter verklaard kan w 

door reeds aanwezige, vastgestelde of zich ontwikkelende dementie 

 stoornis ontwikkelt zich in korte tijd (meestal uren tot dagen) en neigt tot wisselend 

beloop over dag 

 aanwijzingen uit anamnese, lichamelijk onderzoek of laboratoriumonderzoek dat 

stoornis gevolg is van medische aandoening, medicatiegebruik, -intoxicatie of -

onttrekking of multipele etiologieën 

o subtypen 

 delirium door enkelvoudige somatische aandoening 

 behandeling: antipsychotica 

 delirium door intoxicatie of onthouding van alcohol, drugs of GM 

 24 – 72u na plots stoppen alcohol of benzo’s 

 sterke autonome activatie, risico op epilepsie 

 behandeling 

 benzo’s (igv alcohol of benzo-ontwenning) 

 GEEN antipsychotica want anders epilepsie! 

 delirium door multipele oorzaken 

 delirium niet anderszins omschreven 

 

Klinisch beeld 

 bewustzijn en aandacht  
o 2 factoren 

 matrix: niveau van bewustzijn 

 kan bij delirante pt’en fluctueren van moment tot moment 

 alle gradaties mogelijk: van helder bewustzijn tot somnolent naar comateus 

 w door bottom-up systeem bepaald 

 aandacht (vector) bepaalt inhoud van bewustzijn: richten van gedachten naar 

bepaalde zaken in omgeving 

 bepaalde determinanten van sturing van aandacht → bepalen hoe we onbewust heel 

betekenissysteem activeren terwijl dat bij anderen anders is 

 psychiatrie: veel interesse voor 

 determinisme: kan voor groot deel vroegkinderlijk al bepaald zijn: dan op latere 

leeftijd onbewust sturing aandacht 

 voorbewustzijn vb. voor je woord uitspreekt is er hele machinerie in gang maar 

dat heb je niet in hand 

 inhoud van beuwstzijn ook gestoord bij delirante pt’en → kan zich uiten door 

 verhoogde afleidbaarheid (hypervigilantie) 

 gestoorde volgehouden aandacht (hypotenaciteit) 

 problemen bij verdelen of richten vd aandacht (resp. verdeelde of selectieve 

aandacht) 

 wisselen vd aandacht met perserveratie tot gevolg 

 dus vector is noorden kwijt, oscilleert willekeurig, kan tijdje blijven hangen om dan 

weer helemaal van koers te veranderen 

o problemen met bewustzijn 

 wisselende graad van alertheid 

 verminderd besef van omgeving: vervagen grens innerlijke beleving en buitenwereld 

 Freud sprak van primair procesdenken = denken dat voorkomt in droom waarbij je 

dingen doet zonder te denken aan omgeving 

 is hoe ontwikkeling is in interactie met omgeving: leerproces waarbij ego 

(controlerende instantie van driften en wat sociaal wenselijk is) ontwikkelt 

 onbewuste associaties beginnen in ontwikkeling naar voorgrond te komen 

 soms merk je dat wat dingen die pt’en tijdens delirium vertellen, toch niet zo 

betekenisloos zijn maar frustraties komen naar boven (normaal onderdrukt door 

controlerend ego) 
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o problemen met aandacht: probleem met gerichte aandacht, perseveratie, verhoogde 

afleidbaarheid 

 tijdens deliriante fase is aandacht zo gestoord dat je geen neuropsychologisch 

onderzoek kan doen 

o meestal desoriëntatie in triplo: tijd, plaats en persoon 

o andere cognitieve stoornissen: multipel en secundair aan aandachtsstoornis  

 oa geheugen, taal, herkenning, … 

 langetermijngeheugen soms relatief gespaard 

 denkstoornis: denken is incoherent en associatief (soms met waanachtig karakter) 

o inhoudelijke stoornis 

o formele stoornis: zinnen w niet goed gebouwd, geen samenhang 

o associatief en incoherent, waanachtige ideatie 

 vb. pt’en denken dat ze deel zijn van medisch experiment (blijft soms wat na delirium) 

 delirium is soms kiem v psychotisch beeld op latere leeftijd 

 verminderde of toegenomen spontane spraak 

 psychomotorische stoornis: kan gaan van 

o rusteloosheid  

o bewegingsarmoede 

 als pt’en verstijfd in bed liggen met doffe moeilijk te peilen blik: ‘stuporeuze toestand’ 

 frequent is er waarnemingsstoornis: vnl visuele hallucinaties, illusies 

o vaak zien ze pluisjes (flocculatie), kleine diertjes, kleine mensjes (liliputiaanse 

hallucinaties), …  

o grijpen naar sneeuwvlokjes (carphologie), … 

 stoornissen slaap-waak ritme! 

o vaak ‘s nachts heel actief maar overdag slapen 

o sundowning = symptomatologie neemt toe richting slaaptijd 

 overprikkeling stapelt op tijdens dag 

o slapeloosheid 

o nachtelijke toename van symptomen 

o nachtmerries met verlies van onderscheid tss droom en werkelijkheid bij ontwaken 

o … 

 emotionele stoornissen 

o angst want controle kwijt over functioneren, gedachten, …  → je kan niet meer sturen 

 vaak na doormaken delirium ontwikkeling PTSD (traumatisch voor pt!) 

o naast angst: vaak veralgemeende emotionele labiliteit vb. frequent huilen en 

woedeaanvallen, depressie 

 klinische subtypes 

o hyperactief-hyperalert subtype 

 ‘geagiteerde delier’ 

 bijna altijd bij onthoudingsdelirium 

o hypoactief-hypoalert subtype 

 ‘stille delier’ 

 vaak bij hepatische encefalopathie 

 w vaak gemist in kliniek 

o gemengd delirium (hypo- en hyperactiviteit wisselen elkaar af) 

 

Klinisch onderzoek (aantal dingen die je bedside kan doen) 

 cognitief onderzoek → focus op gestoorde aandacht 

o stoornis van selectieve, verdeelde, wisselende en volgehouden aandacht  

 volgehouden aandacht: testen met een continue performantie testen (CPT) 

 vb. ‘random letter test’: letterreeks voorlezen en aan pt vragen om op tafel te 

kloppen als hij/zij bepaalde letter hoort 

 wisselende aandacht: onderzoeken met Luria-reeks vb. vragen om alternerend patroon 

(driehoeken afwisselen met vierkanten) te tekenen 

o stoornis vh werkgeheugen: vnl complexe aandachtsfunctie 
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 achterwaartse digit span: korte cijferreeks voorlezen en achterwaarts laten herhalen 

 vb. maanden achterwaarts laten opsommen 

o stoornis van respons-selectie en -inhibitie (go – no-go)  

 go – no-go testen vb. pt moet wijsvinger opsteken als ik onderzoeker 1 keer tikt op 

bureau (go), als onderzoeker 2x tikt mogen ze vinger niet opsteken (no-go) 

 omissiefout = bij één keer tikken geen vinger opsteken 

 comissiefout = bij 2x tikken wel vinger opsteken 

 bij pt’en zonder delirium zien we soms commissiefouten maar zelden ommissiefouten 

 pt’en met delirium persevereren vaak waardoor ze vinger blijven lichten bij 

opeenvolgende non-targets 

 somatisch onderzoek 

o verhoogde activiteit AZS: mydriasis, tachycardie, BD ↑, verhoogde startle (schrikreactie) 

o soms neurologische verschijnselen: tremor, myoclonus, ataxie, … 

o algemeen lichamelijk onderzoek 

 

Technische onderzoeken: in eerste plaats gericht op identificeren van onderliggende oorzaak 

 bloedname 

o RBC 

o ontstekingsparameters en infectie: WBC, CRP, antistoffen (HIV, …), … 

o ionogram 

o nier- en leverfunctie 

o glycemie 

o schildklierfunctie, vit B1, vit B12, FZ 

 urinestaal 

 ECG, RX thorax, echo abdomen 

 op indicatie ook nog 

o CT of NMR hersenen 

o EEG: vertraagd achtergrondpatroon (uitzondering: versneld bij onttrekkingsdelirium) 

 vnl gebruikt voor DD met epilepsie 

 waarde EEG bij diagnose delirium w betwist owv lage specificiteit (kan therapeutisch 

wel in bepaalde richting wijzen (voorschrijven benzo’s of antipsychotica) 

o lumbaalpunctie met CSV-analyse zo geïndiceerd 

 

Differentieel diagnose (igv langdurend delirium met wisselende graad boosheid) 

 vasculaire dementie: met vnl subcorticale letsels 

o gelijkenissen 

 vaak ook fluctuerend patroon 

 aandachtsstoornis 

 vaak enige affectlabiliteit aanwezig 

o verschil: ontwikkelt over langere tijd en geen bewustzijnsstoornis (behalve igv acuut CVA) 

 Lewy Body dementie 

o gelijkenissen 

 fluctuerend cognitief functioneren 

 bewustzijnsschommelingen 

 prominente aandachtsstoornis 

 visuele hallucinaties (vaak ook auditieve hallucinaties + wanen) 

o verschil: chronisch verloop (hoewel niet altijd gedocumenteerd) en prominente 

extrapyramidale symptomen (parkinsonisme) 

 depressieve stoornis, kwetsbare subtypes 

o gelijkenissen (vnl DD met hypoactief delirium) 

 psychomotorische vertraging 

 gestoorde aandacht 

 verstoring van circadiaan ritme 

 (omgekeerd: bij delirium ook vaak depressieve kenmerken aanwezig) 
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o vasculaire depressie (overlapt fenomenologisch meest met ‘stil delier’): ouderen met 

depressief syndroom met 

 uitgesproken apathie 

 psychomotorische retardatie 

 cognitieve disfunctie met aandachtsdeficit 

 vasculaire aantasting vd witte stof thv frontostriatale circuits 

 beperkte therapierespons 

o depressie met katatone kenmerken 

 motorische stoornissen (star in bewegingen en gedachtengang) 

 katalectische kenmerken: ledematen die in gekke stand staan 

 … 

 laat ontstane psychose 

o gelijkenissen 

 wanen 

 hallucinaties 

 onsamenhangende spraak (incoherent of draad kwijtraken) 

 chaotisch of katatoon gedrag 

o verschillen 

 beeld ontstaat eerder subacuut  

 geen bewustzijnsschommelingen 

 paranoïde waan vaak erg prominent 

 hetero-anamnese: geregeld premorbide cluster A persoonlijkheidskenmerken gemeld 

 katatonie door somatische oorzaak (vb. hepatische encefalopathie) 

o overlap met zowel hyper- als hypoactief delier mogelijk 

 bestaat uit extreme motorische remming of immobiliteit gepaard met mutisme of 

negativisme waarbij indruk ontstaat dat er belangrijke weerstand is bij pt 

 stoornis kan ook gepaard gaan met overmatige doelloze motorische activiteit 

o katatone stoornis kadert meestal in psychotisch proces of ernstige stemmingsstoornis 

maar kan ook gevolg zijn van somatische aandoening → DD met delier erg moeilijk 

 

Oorzaak = multifactorieel! 

 delirium w veroorzaakt door samenspel tss predisponerende en precipiterende factoren 

(model van Inouye) 

o predisponerende factoren zijn a-priori-risicofactoren 

o precipiterende factoren zijn lichamelijke of andere problemen die directe aanleiding 

vormen voor delier 

o hoe groter aantal en hoe ernstiger predisponerende factoren, hoe lichter precipiterende 

factor hoeft te zijn om delirium uit te lokken 

 vb. bij pt met dementie kan opname of plaatsing in nieuwe onbekende omgeving 

voldoende zijn voor delier 

 vb. gezonde persoon ontwikkelt pas delier na majeure ingreep vb. cardiale chirurgie 

 bepaalde personen kwetsbaar! → predisponerende factoren 

o leeftijd: > 65 jaar 

o cognitieve toestand 

 dementie 

 cognitieve aantasting 

 VG van delirium 

 depressie 

o functionele toestand 

 afhankelijkheid 

 beperkte mobiliteit 

 verhoogd valrisico 

o zintuiglijke beperkingen 

 visuele aantasting 

 gehoorsproblemen 
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o voedingstoestand 

 deshydratatie 

 malnutritie 

o (genees)middelengebruik 

 multifarmacie 

 alcohol 

o comorbiede medische aandoeningen 

 chronisch nier- of leverfalen 

 VG van CVA 

 neurologische ziekten 

 metabole afwijkingen 

 terminale ziekten 

 infecties (HIV) 

 … 

 precipiterende factoren lokken delirium uit 

o middelen 

 sedativa 

 narcotica 

 GM met anticholinerge werking 

 wijziging medicatieschema 

 alcohol / benzo onttrekking 

o primaire neurologische aandoeningen 

 CVA 

 meningitis 

o andere somatische problemen 

 infecties 

 urineretentie (!), faecale impactie 

 koorts of hypothermie 

 ondervoeding 

 metabole afwijkingen (vb hypoNa) 

 oxygenatie CZS ↓ (hypoxie, anemie, hypotensie) 

 … 

o heelkunde 

 orthopedische ingrepen 

 cardiochirurgie 

o omgevingsfactoren 

 hospitalisatie (IZ) 

 fixatie 

 blaaskatheter 

 emotionele stress 

 pijn 

 … 

o slaapdeprivatie 

 

Pathofysiologie 

 delier kan heel uiteenlopende oorzaken hebben → precieze ontstaansmechanisme verschilt 

ook van geval tot geval 

o maar vss oorzaken leiden tot min of meer uniform klinisch beeld dus wsl ‘final common 

pathway’ die leidt tot neuronale disfunctie 

o 3 gangbare hypothesen die op vss vlakken met elkaar verweven zijn en gezamenlijk 

leiden tot ontregeling van neurotransmissie met delirium tot gevolg 

 neurotransmitterhypothese: ontregeling vh hersenmetabolisme leidt tot cholinerge 

onderactiviteit en dopaminerge overactiviteit in hersenen 

o geeft direct aanknopingspunt voor behandeling 

 antidopaminerge medicatie 
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 soms cholinerge medicatie 

 ontstekingshypothese: bij ziekteprocessen komen pro-inflammatoire cytokines vrij die 

o microglia activeren → lokale vrijzetting van cytokines 

o veranderingen induceren in cerebrale neurotransmissie en hormonale regulatie vd HPA-as 

 stress-hypothese: stress tgv ziekte of omgevingsfactoren activeert AZS en HPA-as → 

vrijzetting cortisol  

o verhoogde vrijzetting NA en DA in hersenen 

o ontregeling immuunsysteem (vrijzetting van cytokines)  

o synaptische disfunctie thv oa hippocampus 

 

Beloop en prognose 

 delirium ontwikkelt zich in enkele uren of dagen 

o soms wat langere prodromale fase waarbij aantal symptomen (vb. 

concentratiemoeilijkheden, slaapproblemen, rusteloosheid) aanwezig zijn 

o nadat delirium is opgeklaard: post-delirante fase 

 50% vd pt’en vertoont amnesie voor delirante episode 

 soms wel levendige herinneringen aan beangstigende periode → kan leiden tot post-

traumatische stressstoornis  

 pt’en kunnen beschaamd zijn over decorumverlies tijdens delier of kampen met 

depressieve gevoelens 

 duur en prognose hangen af van onderliggende lichamelijke aandoening en kwetsbaarheid 

 delirium gaat gepaard met  

o verhoogde mortaliteit en morbiditeit 

 22 – 76% van opgenomen pt’en met delirium overlijdt 

 1-jaarsmortaliteit 35 – 40% 

o slechter functioneel herstel van onderliggende aandoening 

 pt’en gaan vaak stapje achteruit op cognitief vlak  

o gemiddeld genomen: achteruitgang 3 punten op MMSE (cognitief screeningsinstrument met 

totaalscore van 30 punten) 

o > 50% vd pt’en zonder dementie in VG krijgen diagnose dementie over periode 3 jaar 

o pt’en gaan net dat stapje achteruit waardoor aanwezige problemen prominent w 

 angst (PTSD-kenmerken) 

 depressie: 30% na delirium 

 als ouderen symptomen van delrium blijven vertonen na adequate behandeling van 

uitlokkende aandoening: ‘verlengd delirium’ 

o na 1 maand: 45% ; na 3 maanden: 25,6% ; na 6 maanden: 21% 

o vaak na tijdje: hospitalisatie op psychiatrie ikv verdere DD 

 

Behandeling 

 

Preventieve maatregelen bij verhoogd risico 

 mentale toestand observeren → zien we voortekenen? 

o slapeloosheid, levendige angstige dromen, sufheid overdag 

o rusteloosheid, motorische agitatie, prikkelbaarheid, angst 

o hypoactiviteit, passief 

o hallucinaties, achterdocht, waanideeën 

o lichte desoriëntatie 

o begripsmoeilijkheden 

o overgevoeligheid voor prikkels (licht, geluid) 

 maatregelen (gelden ook als gedragsinterventies bij pt’en die al delirant zijn) 

o cognitie 

 oriënterende maatregelen: pt’en zo veel mogelijk oriënteren in tijd en ruimte 

 bejegening is rustig, vriendelijk en duidelijk 

 vermijden van overprikkeling 

 zo veel mogelijk continuïteit voorzien op vlak van zorgverleners 
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o pt niet onbewaakt achterlaten (zeker niet bij toepassing van beschermende maatregelen 

zoals polsbanden) 

o sensoriële deprivatie verhoogt kwetsbaarheid! → zorgen dat zicht en gehoor goed is 

 bril, gehoorapparaat 

 adequate verlichting  

o mobilisatie 

 zo snel mogelijk na operatie 

 verwijderen sondes en katheters 

o slaap: proberen dag-nacht ritme te respecteren 

 activeer overdag 

 slaap niet onnodig onderbreken 

 diuretica ‘s morgens 

 evt. kortdurend slaapmedicatie 

o bewaak vochtbalans 

 extra drank, bereikbaar 

 evt. assistentie bij drinken 

o pijncontrole 

 navragen, non-verbale uitdrukkingen 

 adequate pijnstilling 

 

Medicamenteuze behandeling 

 onttrekkingsdelirium 

o thiamine (vit B1) IV om Wernicke-Korsakov syndroom te voorkomen 

o vocht: glucose 5% 1000 mL IV 

o langwerkende benzodiazepines vb. dikaliumclorazepaat (Tranxene®) 

o monitoring 

o CI voor antipsychotica want verlagen epilepsiedrempel! (onttrekkingsinsulten zijn vaak 

voorkomende en potentieel gevaarlijke complicatie bij ontwenning) 

 alle andere oorzaken (behalve ziekte van Parkinson): antipsychotica is medicamenteuze 

hoeksteen voor behandeling van hyperactief delirium bij somatische ziekte 

o lichte vorm (slapeloosheid met nachtelijke onrust en sufheid overdag) 

 antipsychoticum PO vb. haloperidol 2 - 4 mg pd in 2 giften (1/3 ‘s morgens, 2/3 ‘s avonds) 

 afbouw over 48 tot 72 uur na opklaren vh delirium 

o ernstige vorm (psychomotorische onrust, agressie): parenteraal antipsychotica 

 vb. haloperidol 2,5mg IM of traag IV 

 evaluatie na 30 min (BD, pols, BWZ): herhaal haloperidol IM of IV zo nodig 

o contra-indicaties haloperidol 

 gevaarlijke nevenwerking van haloperidol is ventriculaire tachycardie!  

 contra-indicatie: pt’en met QTc-interval > 500 ms 

 gebruik onderbreken als QTc-interval > 25% toeneemt 

 ook gecontra-indiceerd bij pt’en met ziekte van Parkinson of LBD 

o discussie: moet hypoactief delirium w behandeld met antipsychotica? 

 prof. Vandenbulcke doet het niet, anderen denken dat het wel nut heeft 

 in alle geval: afweging maken tss  

 mogelijk effect op verwardheid, wanen, hallucinaties, … 

 in hand werken van bepaalde symptomen vb. apathie, mutisme, … 

 aantal alternatieven 

o atypische antipsychotica (risperidone, olanzapine, quetiapine): kunnen als farmacologisch 

alternatief gebruikt w maar hebben meerwaarde tov haloperidol niet bewezen 

o igv vnl nachtelijke onrust (of evt onrust ’s avonds): Trazodone 

o op theoretische basis (neurotransmitter hypothese): cholinesterase-remmers zouden 

nuttig kunnen zijn maar voorlopig onvoldoende wetenschappelijke evidentie om dit te 

ondersteunen 
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Neuropsychiatrische stoornissen 

Prof. Vandenbulcke 

 

Inleiding 

 

Neurodegeneratieve ziekten en andere hersenaandoeningen: vaak gepaard met psychiatrische 

stoornissen 

 neurologie en psychiatrie zijn ‘uiteen gegroeid’ → deze stoornissen bevinden zich in soort 

niemandsland tss beide disciplines 

 laatste jaren: hernieuwde interesse in neuropsychiatrie of gedragsneurologie: tgv 

o aantrekkingskracht van neurowetenschappen waarbij neuropsychiatrie soms als 

‘toegepaste neurofysiologie’ w beschouwd 

o zeer hoge prevalentie deze aandoeningen 

o sterke opkomst van multidisciplinaire klinieken (vb. geheugen-, bewegings- en epilepsie-

klinieken) alsook consultaties neurologen binnen psychiatrische ZH en omgekeerd 

 dus nauwe samenwerking tss psychiaters en neurologen 

 

Ontstaansmechanisme van neuropsychiatrische stoornissen: doorgaans complex en zelden 

exclusief toe te schrijven aan hersenaantasting 

 zoals bij andere psychiatrische aandoeningen: bepaalde stoornis is steeds gevolg van 

premorbiede en actuele biologische, psychologische en sociale risico- en protectieve factoren 

 goede kennis functionele neuro-anatomie en gedragsmatige gevolgen vd hersenaandoening 

o cruciaal om relatief aandeel vd hersenpathologie in klinisch beeld te kunnen inschatten 

o belangrijk bij inschatten van behandelbaarheid bepaalde symptomen 

 vb. als belangrijk prefrontaal letsel gepaard gaat met depressief syndroom: prognose meer 

gereserveerd voor amotivationele symptomen dan voor stemmingsgerelateerde symptomen 

 cave: gedrag te sterk toeschrijven aan hersenafwijking → resulteert ten onrechte in 

therapeutisch defaitisme 

 

Behandelprincipes van neuropsychiatrische stoornissen 

 volgen meestal principes van andere psychiatrische stoornissen: zowel op 

psychotherapeutisch als op farmacologisch vlak 

 onbekendheid met pathologie zorgt helaas voor verhoogde drempel bij psychotherapeuten 

 farmacologisch: belang van kennis van  

o gevolgen vd nevenwerkingen vd psychotropica op neurologische aandoening 

o interactie met medicamenteuze behandeling voor neurologische aandoening 

 

Psychische stoornissen na CVA 

 

Meest voorkomende psychiatrische problemen na CVA: depressie, apathie, angst, manie en 

emotionele labiliteit 

 interfereren met revalidatieproces 

 verkorten (vnl depressie) levensverwachting 

→ onderkennen en correct behandelen vd symptomen = grote uitdaging 

 

Post-CVA depressie 

 prevalentiecijfers over depressie na beroerte lopen sterk uiteen: 10 – 60% 

o gevolg van vss meettechnieken (vb. beoordeling door pt vs clinicus) en diagnostische 

criteria (mineure vs majeure depressie?) 

 bij diagnose post-CVA depressie: aantal aandachtspunten 

o soms kunnen gevolgen vd CVA beoordeling bemoeilijken  

 vb. bij pt’en met belangrijke fatische problemen: pt kan zich moeilijk uitdrukken of 

begrijpt onderzoeker niet → men moet zich beroepen op observatie vh gedrag  

 vb. prikkelbaarheid en afwijzende teruggetrokken houding kunnen indicatief zijn 

voor depressie 
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 aprosodie na R hemisferisch infarct kan verkeerdelijk geïnterpreteerd worden als 

emotionele afvlakking 

 emotionele labiliteit en/of emotionele incontinentie (vb. dwanghuilen) kunnen na 

staminfarct of bij belangrijke subcorticale schade voorkomen zonder depressieve 

grondstemming 

 apathie tgv CVA komt ook voor zonder geassocieerde depressie 

 apathie en amotivatie (vaak gepaard met executieve stoornis en psychomotorische 

vertraging) zijn meestal gevolg van aantasting fronto-subcorticale circuits 

 belangrijke corticale letsels  

 geïsoleerde letsels in strategische subcortikale knopen vd netwerken (vb. nc. 

caudatus infarct)  

 aandachts- en concentratieproblemen kunnen gevolg zijn van zowel CVA als van 

depressie 

o grondig psychiatrisch onderzoek met inbegrip uitgebreide heteroanamnese zijn 

noodzakelijk voor DD 

o vaak gaat depressie gepaard met angstklachten maar angststoornis kan ook geïsoleerd 

voorkomen na CVA 

 angst voor recidief speelt hierbij belangrijke rol 

 pathogenese van depressie na CVA is multifactorieel 

o laesielocatiehypothese (controversieel!): depressie na CVA zou vaker voorkomen bij 

frontale en L-hemisferische letsels 

o verhoogd risico bij 

 premorbiede kwetsbaarheid (neuroticisme) 

 ernstige cognitieve problemen 

 functionele beperkingen 

 vrouwelijk geslacht 

 beperkt sociaal netwerk 

 behandeling 

o depressie die zich manifesteert in eerste maanden na CVA: vaak spontaan herstel 

 vergt niet noodzakelijk behandeling 

 wel goede voorlichting nodig! 

o als medicamenteuze behandeling aangewezen is: best SSRI’s 

 rekening ermee houden dat deze klasse antidepressiva bij kleine minderheid vd pt’en 

sedatie veroorzaakt 

 TCA’s zijn niet geïndiceerd als eerste keuze owv 

 verlaging epilepsiedrempel na CVA 

 verhoogde valneiging 

 cognitieve nevenwerkingen (owv anticholinerg effect) 

 

Post-CVA manie 

 manie na CVA komt veel minder vaak voor dan depressie 

 kenmerken 

o expansieve of erg prikkelbare stemming 

o roekeloos gedrag 

o koopdrang 

o spraakdrang 

o verminderd inzicht in eigen functioneren 

 differentiatie nodig met disinhibitie vh gedrag die gevolg kan zijn van (orbito- en/of medio-) 

frontaal letsel 

o dan kan pt gedrag niet meer afstemmen op gevolgen die gedrag met zich meebrengt 

o dit verlies van ‘gut-feelings’ leidt tot decorumverlies en grensoverschrijdend gedrag 

 behandeling van manie na CVA is specialistenwerk 

o stemmingsstabilisatoren 

o antipsychotica 
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Psychiatrische stoornissen bij epilepsie 

 

Prevalentie van psychische problemen bij epilepsie is hoger dan bij andere neurologische ziekten of 

andere chronische aandoeningen 

 vnl temporo-limbische epilepsie is vanuit psychiatrische hoek meest fascinerend 

o = epilepsie die ontstaat in eender welk deel vd temporale kwab of limbisch systeem 

(meest frequent tgv hippocampale sclerose) 

o w hier als voorbeeld behandeld 

 

Bij classificatie psychiatrische stoornissen bij epilepsie: rekening houden met tijdsrelatie tss 

symptomen en epileptische aanvallen 

 (peri-)ictale fenomenen 

o verder opgedeeld in 

 prodromale symptomen: voorbode vd aanval 

 ictale symptomen: symptoom vd aanval zelf 

 postictale symptomen: na aanval aanwezig 

o aard vd ictale fenomenen  

 volledige repertoire vd mentale fenomenen behoort tot mogelijkheden 

 w bepaald door  

 plaats in hersenen waar epilepsie ontstaat 

 regionale spreiding vd epileptische activiteit 

 bij partiële enkelvoudige aanvallen: kan beperkt blijven tot specifieke symptomen 

 prikkeling vd vroege visuele cortex → visuele hallucinaties met flitsen en kleuren 

 stimulatie van visuele associatiecortex → complexere beelden (gezichten, scènes) 

 auditieve hallucinaties (vb. rinkelende geluiden) 

 geurhallucinaties (ammoniak, rubber, faecale geuren, …) 

 smaakhallucinaties (metaalsmaak, …) 

 tactiele hallucinaties (vb. thv genitalieën, …) 

 bij temporaalkwabepilepsie: ook experiëntele gewaarwordingen mogelijk 

 vb. flashbacks, déjà-vu, déjà-vécu, jamais vu, jamais vécu, gevoel van 

aanwezigheid, depersonalisatie, … 

 kan leiden tot gevoel van paranormale begaafdheid 

o op emotioneel vlak 

 angst is meest voorkomend emotioneel ictaal symptoom 

 meestal beschreven als gevoel van stress dat opstijgt vanuit maagstreek naar keel 

 w toegeschreven aan activatie vd amygdala die  

 belangrijke rol speelt bij verwerking angstinducerende prikkels  

 veel aandacht krijgt in affectieve neurowetenschappen 

 als angstgevoelens ‘uit het niets’ ontstaan (zonder uitlokkende stimulus/gedachte 

of in stresserende periode): altijd aan epilepsie denken! 

 meestal geassocieerde symptomen die sowieso in richting van epilepsie wijzen 

 moeilijk onderscheid: tss aura’s met angstgevoelens en comorbide angststoornis bij 

pt’en met epilepsie 

 andere emotionele ictale fenomenen 

 agressie (kortdurend, stereotiep en niet doelgericht) 

 huilen: ‘dacrystische epilepsie’ 

 lachen: ‘gelastische epilepsie’ 

 schaamte 

 verdriet 

 seksuele opwinding 

 … 

o op cognitief vlak 

 episodes van anterograde amnesie: kunnen gevolg zijn van transient epileptic amnesie 

(tgv hippocampale sclerose) 

 moet onderscheiden w van dissociatieve amnesie met psychogene origine 
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 bij niet-convulsieve status epilepticus: agitatie, agressie en veranderingen in taal en 

spraak (mutisme, perserveratie, echolalie) komen meest voor 

 kan gelijkenissen vertonen met katatoon beeld 

 interictale fenomenen: komen tss aanvallen voor en zijn op langere termijn geassocieerd met 

epilepsie 

o w gerelateerd aan  

 epilepsie 

 neurotoxisch effect vd aanvallen  

 abnormale interictale hersenactiviteit thv limbisch systeem 

 effect van medicatie 

 psychodynamische en systemische aspecten die spelen bij ontwikkeling epilepsie 

o persoonlijkheid vd epilepticus vertoont soms eigenaardige samenhang met vss 

kenmerken (‘Geschwind syndroom’) 

 gebrek aan humor 

 lage frustratietolerantie 

 rigide en dwangmatige gedachtengang 

 toegenomen religieuze interesse en neiging tot moraliseren 

 achterdocht 

 soms uitgesproken hypergraphie 

o andere interictale manifestatie van epilepsie: ‘schizophrenia-like’ psychose 

 bij 10% vd pt’en met temporaalkwabepilepsie 

 dit zijn psychosen gekenmerkt door wanen en hallucinaties met paranoïde en mystieke 

belevingen maar minder hebefrene kenmerken 

 obv duur en persisterend karakter vd symptomen: onderscheid gemaakt met ictale 

psychotische kenmerken 

o lifetime prevalentie van depressie bij epilepsie is hoog (40%) → oorzaken 

 stigmatiserend karakter (zeker tijdens schooljaren) 

 sociale (rijverbod, …) en professionele beperkingen 

 onvoorspelbaar karakter vd aanvallen creëert bij sommige pt’en situatie van 

aangeleerde hulpeloosheid (‘learned helplessness’) wat op langere termijn kan leiden 

tot klinische depressie 

 depressie kan uitgelokt w door ‘forced normalization’: fenomeen waarbij epileptische 

aanvallen vrij abrupt in remissie gaan door effectieve behandeling 

 vanuit wetenschap dat epileptische aanvallen antidepressief effect hebben (elektro-

convulsie therapie): begrijpelijk dat kans op depressie verhoogt als dit wegvalt 

o angststoornissen: 20% vd pt’en 

 oorzaken ook multifactorieel 

 lichamelijke gewaarwordingen die vaak als prodroom voorkomen bij aanvallen lokken 

paniekaanval uit als geconditioneerde reactie (zelfs als geen aanval volgt) 

o belangrijk percentage vd pt’en met epilepsie (maar ook zonder) leiden aan ‘niet-

epileptische aanvallen’ (pseudo-aanvallen) 

 vertonen fenotypisch gelijkenissen met insulten maar zonder epileptische activiteit 

 soms kan kliniek hiervan impressionant zijn: schokkende bewegingen, vreemde 

lichaamshoudingen (arc-en-ciel, christus-houding, …) 

 Dr. Carchot (19e E): ‘hysterische aanvallen’ bij pt’en die 

 gevoelig waren voor suggestie 

 en vaak traumatische voorgeschiedenis hadden 

 verlies van bewustzijn en controle w gezien als psychologisch afweermechanisme 

tegen intrede van traumatische gedachten in bewustzijn 

 prognose dit type dissociatieve/conversieve aanvallen is gereserveerd 

 

Farmacologische behandeling vd psychiatrische problemen bij epilepsie 

 belangrijk om te weten dat antipsychotica en TCA’s epilepsiedrempel verlagen! 

 effect van SSRI’s op epilepsiedrempel is niet helemaal duidelijk 

o maar best niet te restrictief zijn want drempelverlagend effect van stress en spanning 



Ine Bollen    Psychiatrie | 2014 - 2015  

132 | P a g i n a  
 

 alle anti-epileptica kunnen tgv centraal werkingsmechanisme gepaard gaan met pscyhische 

symptomen 

o grote interindividuele verschillen 

o frequent concentratieproblemen, sedatie, angst, depressie 

o moeten in opstartfase goed gemonitord w 

 

Psychiatrische stoornissen bij ziekte van Parkinson 

 

Meest voorkomende psychiatrische problemen bij ziekte van Parkinson: depressie, apathie, angst, 

psychose, hallucinaties, slaapstoornissen en impulscontroleproblemen 

 vaker bij akinetisch-rigide type dan bij tremor-dominante type 

 ziekte van Parkinson = progressieve neurodegeneratieve aandoening met verlies 

dopaminerge neuronen in nigrostriatale baan 

o 1% vd bevolking > 60 jaar 

o klinisch 

 progressieve bewegingsstoornis 

 niet-motorische symptomen 

 cognitieve stoornis 

 psychose (visuele hallucinaties!) (10%) 

 DD medicatie-geïnduceerd, psychotische depressie, delirium 

 depressie (40%) 

 angst (40%) 

 slaapstoornis (>90%): REM-slaapgedragsstoornis! 

 impulscontrolestoornis (5%) 

 gokken, koopwoede, agressie, …  

 ontregeling beloningssysteem: dopamine dysregulatie 

 

Depressie en angst bij PD 

 ivm depressie bij normale personen: Parkinson-depressie vaak gekenmerkt door 

aanwezigheid uitgesproken angstgevoelens en dysforie 

o angstgevoelens bij PD w in hand gewerkt door gevoel opgesloten te zitten in eigen 

lichaam met verlies van controle 

 controleverlies = zeer anxiogeen! 

o vaak is angst erg existentieel van aard 

 er bestaat belangrijke overlap tss symptomen van PD en die van depressie 

o mimiek-arme facies bij PD geeft indruk van sombere gelaatsuitdrukking 

o PD gaat gepaard met  

 psychomotorische vertraging 

 energieverlies 

 wat vernauwde aandacht met soms rigide denkpatronen 

 verstoorde slaap 

 gewichtsverlies 

 verminderde plezierbeleving: reactiviteit vh dopamine-dependente beloningssysteem is 

gedaald 

o stemming kan bij PD fluctueren ifv medicatie-inname met depressieve symptomen tijdens 

‘off-fasen’ 

 sombere stemming, verdriet, wenen, minderwaardigheidsgevoelens en doodsgedachten zijn 

indicatief voor depressie 

o door toegenomen zelfanalyse qua lichamelijk functioneren: vaak neiging tot somatisatie 

en hypochondrische gedachtengang 

o bij ernstige depressie met uitgesproken introversie kunnen klachten psychotisch karakter 

krijgen 

 behandeling 

o cognitieve gedragstherapie bij PD  
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 is effectief maar mentale rigiditeit (ontbreken mentale flexibiliteit om eigen 

denkschema’s in vraag te stellen en bij te sturen)  

 verlaagt slaagkansen  

 vergt volharding bij therapeut 

o farmacologische behandeling 

 belangrijk om eerst anti-Parkinson medicatie zo goed mogelijk op punt te stellen 

 bij persisterende depressieve kenmerken: starten met SSRI 

 owv gevoeligheid van pt’en met PD voor serotonerge nevenwerkingen (innerlijke 

gejaagdheid, toename tremor): met lage dosis starten en traag optitreren 

 voorschrijven andere klassen antidepressiva bij PD behoort tot tweedelijnszorg 

 in bijzonder: voorzichtig zijn bij voorschrijven MAO-inhibitor als antidepressivum 

als al MAO-B inhibitor (selegiline) genomen w voor behandeling parkinsonisme 

want gevaar op hypertensieve crisissen! 

 

Psychose bij PD 

 symptomen 

o visuele hallucinaties zijn meest voorkomende psychotische belevingen bij PD 

 meestal gevormde stereotype hallucinaties (zien van personen of dieren) 

 hallucinaties komen vaker voor naar avond toe bij schemering → rol lichtinval? 

o soms illusionele ervaringen ovv pareidolieën vb. gezichten herkennen in struikgewas 

o inzicht is wisselend bewaard 

o waanideeën bij PD  

 w meestal gekleurd door achterdocht en vijandigheid 

 kunnen secundair zijn aan waarnemingsstoornis 

 merendeel vd hallucinaties en in mindere mate andere psychotische kenmerken: zijn 

medicatie-geïnduceerd 

o verband tss ontstaan symptomen en start of dosisverhoging anti-Parkinson medicatie 

moet nagegaan w 

o L-dopa, DA-agonisten en anticholinergica zijn in toenemende mate hallucinogeen →  w 

best in omgekeerde volgorde afgebouw 

 als afbouw anti-parkinson medicatie onvoldoende remissie teweegbrengt of als er geen 

verband is tss symptomen en anti-parkinson medicatie: indicatie voor antipsychotica 

o meestal evenwichtsoefening omdat antipsychotica parkinsonismeverschijnselen 

verergeren en omgekeerd antiparkinson-GM psychotische verschijnselen in hand werken 

 zoeken naar evenwicht waarbij levenskwaliteit centraal staat 

o best beperken tot atypische antipsychotica met lage D2-affiniteit en beperkte 

extrapyramidale nevenwerkingen 

 vb. clozapine en quetiapine 

 aan laagst mogelijke dosis 

 

Slaap bij PD 

 slaapstoornissen komen zeer vaak voor bij PD 

o inslaapproblemen 

o doorslaapproblemen met gefragmenteerde slaap en vroeg ontwaken 

o hypersomnie 

o overdreven slaperigheid overdag 

 1/3 vd pt’en lijdt aan een REM-slaapgedragsstoornis 

o kan ook vroeg symptoom zijn van PD (of van LBD) 

o stoornis w gekenmerkt door complexe bewegingen met soms slaan en schoppen tijdens 

droomslaap 

 evt gepaard met roepgedrag 

 pt is zich hier meestal niet van bewust maar vooral vervelend en vaak beangstigend 

voor partner 

o behandeling: groot deel vd pt’en reageert goed op clonazepam (Rivotril®) 
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Impulscontrole bij PD 

 ivm andere hersenaandoeningen: relatief hoge prevalentie impulscontroleproblemen bij PD 

o woedeaanvallen 

o koop- en vreetbuien 

o gokken 

o hyperseksualiteit  

o dwangmatige inname van L-dopa of dopamine-agonisten 

 gaat vaak gepaard met toegenomen irritatie, kwaadheid, euforie en andere 

(hypo)manische kenmerken bij excessieve inname dopamineproducten 

 resulteert in sociaal disfunctioneren (dopamine dysregulatie syndroom) 

 ontregeling van beloningssysteem en nood aan stimulatie dit systeem via medicatie of 

gedrag liggen wsl aan basis vd impulscontroleproblemen 

 behandeling: aanpassing antiparkinsonmedicatie (vnl dopamine-agonisten) 

o vaak weerstand vd pt 

 

Psychiatrische stoornissen bij ziekte van Huntington 

 

Ziekte van Huntington = autosomaal-dominant erfelijke neurodegeneratieve ziekte 

 gekenmerkt door  

o motorische disfunctie (chorea) 

o cognitieve deterioratie (vnl aandacht, geheugen) 

o neuropsychiatrische problemen: bestaan uit 

 (sterk) toegenomen prikkelbaarheid die soms gepaard gaat met verbale en fysieke 

agressie en uitgesproken frustratie 

 depressie met lage zelfwaarde, angst en frequent suïcidaal gedrag (> 1/3 pt’en) 

 apathie: weinig motivatie / initiatiefname 

 obsessief-compulsieve symptomen  

 bij 10 – 50% 

 dwanggedachten niet zozeer gepaard met angst zoals bij OCD maar eerder sterke 

fixatie op bepaald onderwerp 

 psychotische symptomen (10%): vnl paranoïde waanideeën 

 vaak zijn vss symptomen gezamenlijk aanwezig: vb. pt is verkeerdelijk overtuigd dat buurman 

hem pest (paranoïde waan), kan deze gedachte niet uit hoofd zetten (dwanggedachte) en reageert hier 

erg geïrriteerd en agressief op 

 symptomen bij ziekte van Huntington w verklaard door verlies aan GABA-erge interneuronen 

thv striatum → resulteert in verhoogde dopaminerge activiteit 

 behandeling: antipsychotica (DA-antagonisten) →  goede respons van impulscontrole-

problemen, psychotische kenmerken en dwanggedachten 
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Psychose en schizofrenie 

Prof. Vandenbulcke 

 

Vaak misverstanden 

 schizofrenie w in volksmond gezien als 2 persoonlijkheden terwijl dat eigenlijk ‘dissociatieve 

persoonlijkheidsstoornis’ is 

o wat in kliniek heel zelden w gezien 

 anderen hebben gevoel dat psychose soort uitbarsting van creativiteit is (genieën waar 

andere gewone stervelingen niet bij kunnen) maar klopt ook niet 

 

Wat is een psychose? 

 psychose 

o acute psychose = complete chaos (geen gevoel meer met mentale processen, voelen, …) 

 desintegratie psychisch functioneren: stoornis waarnemen, denken, voelen, handelen, 

plannen, impulscontrole 

 geen betekenisvol verband tussen ervaring/gedrag van individu en levenscontext 

 vreemde breuk met realiteit: vervreemding van zichzelf en van omgeving 

 geen onderscheid meer maken met buitenwereld en zichzelf 

 werkelijkheid w helemaal anders opgenomen dan in normale omstandigheden 

 geen, beperkt, wisselend ziekteïnzicht    

o engere definitie (DSM IV): psychotische stoornissen w gekenmerkt door één of meer vd 

volgende symptomen 

 wanen 

 hallucinaties 

 onsamenhangende spraak 

 desorganisatie vh gedrag 

 wanen = onjuiste niet-corrigeerbare overtuigingen met subjectieve zekerheid (ik-eigen) 

o pt is er zeker van dat het klopt 

o onderscheid tss bizarre en niet-bizarre wanen 

 bizare waanideeën: onwaarschijnlijke, onbegrijpelijke ideeën die niet voortkomen uit 

normale levenservaringen 

 vb. ‘ik ben geflitst op aarde door andere planeet’, ‘er woont een paard in mijn buik’, ‘ik ben 

Jesus’, ‘er is een chip geïmplanteerd in mijn oor’, … 

 niet-bizarre wanen: fictieve maar realistische gedachten vb. ‘ik word bespioneerd’ 

o aantal typen waanideeën 

 paranoïde wanen: overtuigingen gebaseerd op achterdocht (vb. achtervolgingswanen, 

complotwanen, vergiftigingswanen, jaloersheidswanen) 

 betrekkingswanen: dingen oppikken uit omgeving en denken dat dit betrekking heeft 

op zichzelf 

 beïnvloedingswanen (gevoel van beïnvloed te worden door externe krachten): 

gedachteninbrenging, ontnemen van vrije wil, gedachen uitzenden, … 

 schuld of zonde 

 vaak bij stemmingsgerelateerde psychosen 

 zekere agressiviteit binnen persoon richt zich tegen persoon zelf vb. “ik ben 

onwaardig te ontstaan” 

 ondergangswanen 

 nihilistische wanen: overtuigd zijn van niet te bestaan of dood te zijn 

 erotomane wanen: denken dat iemand (meestal hooggeplaatste) verliefd op u is 

 hypochondrische wanen 

 identiteitswanen (Napoleon, Jezus, …) 

 grandiose wanen: vb. over extreme intelligentie beschikken, persoonlijke contacten 

onderhouden met president van Frankrijk, … 

o DD 

 dwanggedachten (obsessies): ik-vreemde intrusieve gedachten die dwingend karakter 

hebben en met angst gepaard gaan 
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 overwaardige ideeën  

 zijn langer bestaande ik-eigen opvattingen met bijzondere (emotionele) betekenis 

en gerechtvaardigd volgens betrokkene 

 fascistisch-ideologische gedachten (vb. negationisme ‘holocaust bestaat niet’) 

 magisch denken: (buitengewoon) geloof hechten aan oa mystieke, paranormale en 

transcedente ervaringen en voorspellingen 

 eerder bij schizofrene persoonlijkheid waarbij mensen paranormale gedachtengang 

erop nahouden 

 hallucinaties = zintuiglijke waarnemingen met zelfde realiteitskarakter als echte waarneming, 

maar zonder externe stimulus (bron) voor betreffend sensorieel orgaan 

o onderscheid tss 

 levendige beelden 

 hallucinations délirant: komen voor ikv fantasie of delirium maar er is geen filter meer 

tss eigen innerlijke beleving en wat van extern komt 

 levendige verbeelding: heel hevig verlangen naar iets (vb. partner) waardoor je ze 

voor je ziet dus is geen gedachtengang meer 

o definitie zegt dat kwaliteit hetzelfde is als in realiteit MAAR is niet 

 want ze kunnen wel zeggen dat anderen het niet zien 

 vb. als je zegt “ik zie het ook”, kijken ze je raar aan 

o DD andere waarnemingsstoornissen 

 illusies: foutief waargenomen of geïnterpreteerde bron  

 fysieke illusie ontstaan tgv fysieke eigenschappen vd bron (vb. fata morgana) 

 fysiologische illusie ontstaat door intrinsieke eigenschappen van perceptueel 

systeem vb. in welke lijn loopt bruine door? 

 cognitieve illusie: product van associatief denken  

 pareidolie = gestalten zien in allerlei dingen  

 misidentificatie 

 angst-geïnduceerde illusie (vb. bij nacht in bos struik aanzien als belager) 

 zintuiglijke vervormingen (metamorfopsieën) vb. micropsie, macropsie, cyanopsie, … 

 synesthesieën = zintuiglijke ingang die ook andere zintuigen activeert (dus gaat 

gepaard met sensorische ervaring in ander kanaal dat niet rechtstreeks geprikkeld w) 

 vb. iets horen waarbij je dan ook iets ziet 

o classificatie hallucinaties 

 modaliteit: auditief, visueel, tactiel, reuk, smaak 

 complexiteit: eenvoudig, complex, multimodaal 

 dimensies vb. grootte (lilliputiaans vs brobdingnagiaans) 

 inhoud  

 bevelshallucinaties: horen van stemmen die hun bevellen geven 

 rouwhallucinaties 

 zoöpsieën 

 neurobiologisch correlaat: pedunculaire hallucinaties, oftalmopathisch, … 

 onsamenhangende spraak = gevolg van formele denkstoornis 

o versneld – vertraagd 

o persevererend rond bepaald thema: vaak wijdlopig en verzandend 

o incoherentie 

o blokkering 

o associatief: van hak op tak springen 

o tangentieel: antwoorden naast kwestie 

o neologismen: woorden die ze zelf uitvinden 

o privaatsymboliek: zaken die enkel betekenis hebben voor psychoot zelf 
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 chaotisch gedrag is gevolg van chaos in hoofd vd persoon met psychose 

o later verstoord dan beleving 

o gedrag kan sterk variëren: kinderachtig, geagitateerd, onvoorspelbaar, onaangepast, 

ontremd, katatoon 

  

Differentieel diagnose psychotische stoornissen 

 psychotische belevingen binnen normaliteit 

o psychotische ervaringen zouden bij tot 8% vd algemene bevolking voorkomen 

o onderscheid tss 

 subklinische psychotische belevingen 

 symptoom (4%): verschijnselen gepaard met verminderd welbevinden en leiden tot 

hulpzoekend gedrag 

 niet noodzakelijk psychiatrische stoornis weerhouden 

 als het functionele beperking geeft: psychotische stoornis (3%) 

o igv voorkomen binnen normaliteit: psychotische belevingen transiënt en interfereren niet 

met normaal functioneren  

o wanneer komen deze benigne psychotische belevingen voor? 

 tijdens rouwproces vb. rouwhallucinaties (overledene horen / zien): verlangen naar 

geliefde is zo sterk dat grens tss verbeelding en realiteit vervaagt 

 meestal voorbijgaand 

 behoort tot normale rouwverwerking: om afscheid te kunnen nemen van dierbare 

 NIET behandelen (want kan deel van verwerkingsproces zijn)!! 

 hypnagoge en hypnopompe belevingen (slaapgerelateerde hallucinatoire belevingen) 

 hypnagoge = bij inslapen 

 hypnopompe = bij ontwaken 

 omstandigheden bij kwetsbare individuen kunnen leiden tot rand-psychotische 

gedachten vb. paranoïde interpretaties tgv adaptieve, situationeel verklaarde 

achterdocht, jaloezie, … (vb. in competitieve milieus) 

 psychotische symptomen bij algemene populatie: continuüm (“schizotypy”) 

 volgens sommige onderzoekers: voorbeschiktheid tot ontwikkelen dergelijke 

symptomen is persoonlijkheidsdimensie (‘schizotypie’) waarbij mate van 

voorbeschiktheid continuüm vormt 

  ‘psychotische stoornis in enge zin’ 

o schizofrenie en schizofreniforme stoornis      

 schizofreniforme stoornis = voldoen aan zelfde criteria als schizofrenie maar slechts 1 

maand symptomatisch is voldoende 

 schizofrenie: symptomen moeten 6 maanden aanwezig zijn 

o schizoaffectieve stoornis = aan kenmerken schizofrenie én stemmingsstoornis voldaan                                                                       

o waanstoornis  

 diagnose waanstoornis berust op aanwezigheid van monosymptomatische waan die 

minstens 1 maand aanwezig is 

 waan is meestal niet-bizar 

 wanen meestal wat onaangepast 

 vaak dit type waan latent aanwezig maar er moet iets mee gebeuren voordat ze 

ermee naar arts komen 

 soorten waanstoornis 

 erotomane = waan dat iemand die hoog geplaatst is verliefd op hen is 

 vnl bij vrouwen 

 betreft meer geïdealiseerde romantische liefde en spirituele verbondenheid dan 

seksuele aantrekking 

 grootheidswanen (vaak met religieus karakter) 

 vb. overtuigd zijn dat menbevriend is met iemand belangrijk  

 hierbuiten kan men hier meestal redelijk goed mee leven 

 vb. pt die denkt dat hij Jezus Christus is 

 jaloersheidswaan 
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 relatief frequent 

 vrij agressieve waan vaak: vb. jaloers en overtuigd dat partner hen bedriegt → 

gaan vaak ver in bewijs vinden 

 achtervolgingswaan 

 somatisch type waan = vreemde somatische gewaarwordingen 

 vb. body dismorphic disorder 

 vb. ‘geur verspreiden’ 

o kortdurende (psychogene?) psychose  

 duurt maximum 1 maand en minimum 1 dag 

 type van psychotische compensatie die vaak stressgerelateerd is en sterk in hand w 

gewerkt door slaapgebrek 

 mensen die tijdelijk onder extreme stress staan heel weinig slapen, … → dan komen 

ze naar spoed met associatieve wanen 

 normaliseren snel: na één of enkele goede nachten ondersteund door medicatie 

meestal in remissie 

 is psychotische stoornis met beste prognose 

 er blijft wel zekere kwetsbaarheid aanwezig 

o folie à deux: waan ontwikkelt zich bij persoon in context van nauwe relatie met ander bij 

wie reeds waan is vastgesteld  

 mensen die samen dezelfde waan delen  

 meestal is persoon bij wie waan ontstaat vrij dominant in relatie en leeft koppel in 

geïsoleerde omstandigheden waarbij er weinig of geen correctie is van buitenaf 

o specifieke psychosen 

 post-partumpsychose (moet goed gemonitord worden!) 

 (hallucinose: vb. persisterende gehoorshallucinaties ) 

 Cotard syndroom (denken dat men dood is) 

 vaak bij ziekte van Parkinson 

 ‘affectieve psychose’ → stemmingsstoornis (depressie of manie) met stemmingscongruente 

psychotische kenmerken  

o depressie: waanideeën  

 vaak hypochondrisch van aard vb. “ik ben rot vanbinnen” 

 of te maken met ondergangs- of schuldgedachten 

o manie: waanideeën eerder vh grandiose type, kunnen bij momenten destructief karakter 

hebben 

 vb. denken dat ze wereld moeten redden 

 vb. waan van ongebreidelde koopkracht → sociale ravage bij manische pt 

o categorieel vs dimensioneel  

 discussie of er duidelijk categorisch onderscheid kan gemaakt w tss schizofrenie, 

schizoaffectieve en bipolaire stoornis 

 (gedeeltelijk) gemeenschappelijke genetische predispositie voor aaandoeningen 

 onderscheid klinisch soms moeilijk te maken 

 karakterisatie vh ziektebeeld en symptoomgerichte behandeling obv dimensionele 

indicatoren (psychose, negatieve symptomen, depressie, manie, cognitieve aantasting) 

w meer en meer gepropageerd 
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 ‘organische psychose’: psychotische verschijnselen waarbij er duidelijk oorzakelijk verband is 

met somatische afwijking 

o delirium 

o organisch hersenlijden (psychose tgv medische aandoening) 

 epilepsie  

 temporaal kwab – gustatorische en olfactorische hallucinaties 

 ictaal versus interictaal 

 ruimte-innemende processen 

 limbische encefalitis 

 ziekte van Creutzfeldt-Jacob 

 … 

o organische hallucinosis 

 vb. Charles-Bonnet syndroom: visuele hallucinaties tgv aantasting visueel systeem 

(glaucoom, seniele maculadegeneratie, …) waarbij realiteitstoetsing meestal intact is 

o psychose door lichamelijke aandoening 

 metabole ontregeling 

 hypothyroïdie 

 … 

 middelen gerelateerde psychose 

o alcohol- en drug-geïnduceerde psychose 

 acute intoxicatie: hallucinogenen (oa LSD), opiaten – heroïne, amfetamine-achtigen, 

cocaïne, … 

 vb. cocaïne: maniforme psychotische kenmerken soms gepaard met agressie 

 vb. heroïne: eerder gelukzaligheid en psychedelische ervaringen 

 cannabispsychose  

 cannabis kan effectieve psychose induceren 

 prognose: gereserveerd!! 

 ¾ recidief psychose → >50% daarvan evolueert naar schizofrenie spectrum 

 eens cannabis psychose geïnduceerd heeft: kans op chronische schizofrene 

stoornis dus erg toegenomen 

 dus niet zo onschuldig!!! 

 cannabis geeft ook kans op ontwikkelen amotivationeel syndroom 

o ontwenning 

o medicamenteus geïnduceerde psychose: alle medicamenten die inwerken op CZS vormen 

in min of meerdere mate risico 

 vnl anti-Parkinsonmiddelen vormt risico: stimuleren dopaminerge neurotransmissie 

 eerder uitzonderlijk: GM met anticholinerge werking, anti-E, cortisonepreparaten, … 

 andere ‘psychotische’ ervaringen 

o ikv persoonlijkheidsstoornissen: soms sprake van ‘micro’-psychotische episoden 

 vb. verregaande beschuldigingen of ontkenningen bij borderline persoonlijkheden 

 vb. hysteriforme presentaties bij histrionische types 

 vb. episodes uitgesproken transcedent denken bij schizotypische persoonlijkheidsproblemen 

 … 

o dissociatieve belevenissen: actieve controle over geestelijke en lichamelijke functioneren 

gaat verloren 

 vb. dissociatieve trances of fugues 

 vb. denken dat ze in contact staan met goden, … 

o … 

 

Diagnostisch beleid bij psychotische presentatie 

 anamnese 

o VG: ziektegeschiedenis en middelen 

o begeleidende symptomen: stemming, cognitie, gedrag, neurologische, somatische 

 KO, BD, temperatuur en pols, visus en gehoor 

 igv ‘niet pluis’ (late onset, veranderde presentatie, …) en eerste psychose →  steeds 

onderliggende oorzaak uitsluiten! 
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o uitgebreid labo: CoFo, ionogram en Ca, lever- en nierset, glycemie, schildklierfunctie, 

overweeg toxicologie, dosages GM, inflammatoire parameters, totaal eiwit, TSH, 

overweeg vitaminendosage, overweeg urinecultuur 

o beeldvorming van de hersenen  

 ter discussie: systematisch of op indicatie? 

o (EEG) 

 leg contact !! 

o hou rekening met gebrek aan ziekte-inzicht  

o zoek aansluiting bij lijdensdruk en hulpvraag  

o zoek gemeenschappelijke taal en probleemomschrijving 

 dus niet zomaar onderzoeken doen zonder contact te houden! 

 

Schizofrenie 

 

Inleiding 

 Kraepelin (1889): chronische ziekte met episodes van wanen en hallucinaties en trage 

cognitieve deterioratie: ‘dementia praecox’ 

o onderscheidde dit ziektebeeld van manisch-depressieve psychosen 

 Bleuler (1911): term ‘schizofrenie’ (< Gr.: schizo = gespleten; phrenos = geest) 

o wou hiermee schisma tss gedachten, emoties en gedrag beklemtonen 

o dus desintegratie vd geest! 

 

Prevalentie 

 prevalentiecijfers lopen wat uiteen 

o tss 3 – 10/1000 (België: 2,5) 

o vuistregel: 1/100 in loop van leven ontwikkeling schizofrenie 

 geringe geografische variatie 

 grootste risicoleeftijd tss 20 – 30 jaar 

 geslachtseffect? 

o iets vroeger bij mannen dan vrouwen 

o prevalentie M = V 

 op late leeftijd ontstaan 

o op hogere leeftijd ziet men doorgaans tweede piek in prevalentie maar onduidelijk of 

pathogenese psychotische stoornissen vglbaar is met die op jonge leeftijd 

o > 40 jaar: laat ontstane schizofrenie 

o > 60 jaar: very late onset schizophrenia like psychosis 

 

Diagnostische criteria en symptomen 

 men onderscheidt 4-tal symptoomdimensies die allen (in wisselende mate) bijdragen tot 

sociaal disfunctioneren  

o positieve symptomen: symptomen die vnl aanwezig zijn tijdens psychotische episoden: 

wanen, hallucinaties, desorganisatie vd spraak en vh gedrag 

 paranoïde-, betrekkings- en beïnvloedingswanen komen meest voor bij schizofrenie 

 vaak samen aanwezig tijdens psychotische opstoot 
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 vb. jongeman die denkt dat er grote samenzwering bestaat tegen hem, dat hij in vizier 

gehouden w door ‘zogezegd’ toevallige voorbijgangers, dat hij moet oppassen wat hij zegt 

omdat er minuscule microfoontjes in binnenoor zijn geïmplanteerd en dat zijn gedachten w 

gestuurd via onzichtbare stralen 

 hallucinaties  

 meestal auditief: stemmen w waargenomen die met of over pt spreken  

 geven commentaar of of opdrachten 

 commentaar vaak negatief, verwijtend 

 pt’en kunnen stemmen in hoofd horen of ze kunnen van buitenaf komen 

 olfactorische hallucinaties bij schizofrene pt’en  

 hangen vaak samen met idee dat er giftige gassen (vb. chloorgeur) van onder 

deuren komen of samenzweerders lijkenlucht of brandgeuren verspreiden 

 haptische of coënesthetische hallucinaties: vreemde gewaarwordingen in lichaam 

 vb. zinderingen ih hoofd tgv ingebouwde chips of handen die gevoeld w en 

lichaam in bepaalde richting duwen 

 desorganisatie van gedachten en handelen volgt uit gebrek aan normale sturing met 

vreemde associaties 

o negatieve symptomen: chronisch aanwezig bij schizofrene pt’en 

 nemen doorgaans toe naarmate ziekte vordert 

 symptomen hebben te maken met ‘niet’ aanwezig zijn van energie, interesse, 

motivatie (apathie en avolitie), zin, emoties, belangstelling in anderen, … 

 spraakarmoede: geen vloeiend denken en spreken 

 afgevlakt affect: verminderde emotionele expressie 

 avolitie: geen gedrevenheid en motivatie 

 anhedonie: geen emotionele respons 

 katatone remming: vertoont minder mimiek en beweegt langzamer 

 sociale teruggetrokkenheid: weinig sociaal gedrag 

 quid antipsychotica?  

 vroeger werd gedacht dat negatieve symptomen helemaal weg gingen 

 igv onderhoudsbehandeling: blijkt dat ze toch iets minder gemotiveerd, … zijn 

 hoewel positieve symptomen veel opvallender zijn: negatieve symptomen veel 

slechtere prognose  

 beste predictor van ongunstige outcome 

 lage levenskwaliteit 

 gerelateerd aan cognitieve disfunctie 

 beperkt sociaal functioneren 

 beperkt sociaal netwerk 

 meest belastend voor familie en verzorgers 

 beperkte subjectieve ervaring en lage kwaliteit van leven 

 owv negatieve symptomatologie ziet men na verloop van tijd soort ‘hospitalisme’ 

ontstaan: pt neemt rol van ‘chronisch psychiatrische pt’ op 

 pt past zich in geïnstitutionaliseerde zorg in (psychiatrisch ZH of psychiatrisch 

verzorgingstehuis) 

 pt stelt zich afhankelijk op en neemt geen verantwoordelijkheid meer 

o affectieve symptomen: zijn gevolg van verhoogde psychische kwetsbaarheid + 

lijdensdruk die ziekte met zich meebrengt 

 angst en spanning (soms met achtervolgingsgedachten) 

 dysforie en depressieve kenmerken 

 gevoelens van verdriet, waardeloosheid, hopeloosheid en suïcidegedachten 

 ook symptomen die overlappen met negatieve symptomen 

o cognitieve symptomen (w laatste jaren als kenmerk vd ziekte beschouwd) 

 meestal diffuse aantasting met 

 opvallende aandachtstekorten 

 verlaging vd verwerkingssnelheid 

 deficits in werkgeheugen en in mindere mate langetermijngeheugen 

 executieve disfunctie 
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 aantasting van sociaal cognitieve vaardigheden 

 op latere leeftijd: ‘defectueus’ beeld met cognitieve aantasting en negatieve 

symptomatologie tgv schizofrenie moeilijk te differentiëren van ‘deficitair’ beeld tgv 

beginnende dementie 

o ook belang comorbiditeit 

 schizofrenie: DSM-IV-criteria 

o karakteristieke symptomen  

 2 of meer  

 hallucinaties 

 wanen 

 gedesorganiseerde spraak, gedrag 

 voorkomen van negatieve symptomen 

 kenmerkt schizofrenie tov andere pychotische stoornissen 

 wil zeggen dat ze ‘uitgeblust’ zijn 

 gedurende 1 maand (of minder igv effectieve behandeling) 

 één symptoom volstaat als  

 bizare waan  

 auditieve hallucinatie ovv commentariërende stemmen op gedrag of gedachten of 2 

of meer converserende stemmen 

o sociaal en professioneel disfunctioneren 

o disfunctioneren en symptomen > 6 maanden aanwezig 

o uitsluiten van schizo-affectieve pathologie of stemmingsstoornis 

o uitsluiten van druggebruik of somatische stoornis 

o indien pervasieve ontwikkelingsstoornis (vb. ASS): enkel als ook prominente wanen en 

hallucinaties 1 maand 

 subtypes → welke symptomen op voorgrond? 

o paranoïde type: preoccupatie met wanen of frequente gehoorshallucinaties 

o gedesorganiseerde type: onsamenhangende spraak, chaotisch gedrag, vlak affect 

o katatone type: motorische onbeweeglijkheid (verstarring), overmatige motorische 

activiteit, extreem negativisme, mutisme, vreemde bewegingen, echolalie of echopraxie 

o resttype: voortdurend symptomen in lichte vorm 

o ongedifferentieerde type: geen van bovenstaande 

 

Beloop: natuurlijk beloop bij schizofrenie 

 meestal begint ziekte rond adolescentie: eerste psychotische opstoot rond late adolescentie 

of jong volwassenheid 

 vanuit idee dat schizofrenie progressieve neuronale ontwikkelingsstoornis is: meer en meer 

onderzoek naar mogelijke afwijkingen in kindertijd 

o premorbied aantal tekenen aanwezig → 4-tal bronnen van informatie 

 kinderen van schizofrene moeders die at risk zijn →  bij 20 – 50% vd kinderen w 

abnormale ontwikkeling vastgesteld 

 motorische ontwikkeling 

 hypotoon, hypo-actief 

 verstoord patroon van bereiken ontwikkelingsmijlpalen 
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 soft neurological signs (gebrekkige motorische coördinatie) 

 cognitief functioneren: gebrekkige aandacht, informatieverwerking 

 geboortecohort onderzoeken 

 uitgestelde motorische ontwikkeling  

 abnormale ontwikkeling vd taal 

 schoolse problemen  

 solitair spel, sociaal minder vertrouwen, gezien als sociaal angstig 

 kijken naar childhood home movies: bevestigen abnormaal motorisch functioneren 

 retrospectieve herinnering: wijzen op zwakke sociale aanpassing 

o zeer sterke relatie tss aanwezigheid (lichte) positieve psychotische symptomen in 

kindertijd en ontwikkelen van schizofrenie of schizofreniforme stoornis als volwassene!! 

 eerste psychotische decompensatie w meestal vooraf gegaan door prodromale fase (2-tal 

jaren voordien) 

o veranderingen in perceptie, subjectieve ervaring, gedrag, affect en cognitie 

 geleidelijk veranderingen op vlak perceptie en aandacht 

 illusies 

 vluchtige hallucinaties 

 indruk dat dingen in omgeving veranderd zijn 

 veranderingen subjectieve ervaring 

 vervreemding zichzelf, omwereld 

 ongewone opvattingen 

 beïnvloeding 

 toenemende achterdocht 

 veranderingen in gedrag 

 toenemende sociale isolatie 

 verlies van interesse voor sociale interacties 

 achteruitgang in schoolse of professionele prestaties 

 vergoogde prikkelbaarheid, agressie 

 impuls disregulatie, druggebruik 

  veranderingen in affect 

 opvallende stemmingsschommelingen 

 depressie 

 angst 

 irritabiliteit 

 vermindering van energie of motivatie 

 … 

 veranderingen in cognitie (denkschema’s) 

 uiten van ongewone ervaringen 

 dingen/gebeurtenisen in de omgeving krijgen specifieke betekenis 

o affectieve symptomen (en in mindere mate andere prodromale symptomen) w 

gemakkelijk toegeschreven aan puberteit 

o prodromale fase → invloed op omgeving 

 ouders: vaak zeer beangstigend en frustrerend: maken zich zorgen over achteruitgang 

schoolse prestaties, sociale isolatie en vnl groeiende emotionele afstand vh kind 

 vrienden: voelen zich in steek gelaten door wantrouwen in hoofd vd betrokkene → 

frustratie keert zich tegen pt waardoor hij/zij vaak gepest w en verder geïsoleerd raakt 

 leerkrachten: ook onmacht → gedrag w toegeschreven aan gebrek aan motivatie en 

arrogantie 

 verloop en resultaat eerste psychotische episode 

o meeste eerste acute episoden w voorafgegaan door prodromale symptomen: op korte tijd 

dramatische toename vd symptomatologie 
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o occcasioneel: eerste psychotische episode acuut begin zonder merkbare prodromen 

o in deze fase w pt’en meestal gehospitaliseerd (evt via passage op spoedgevallen) 

 vaak w gedwongen opname geregeld 

 want pt weigert vrijwillige opname en arts van mening dat pt gevaar vormt voor 

zichzelf en omgeving 

 communicatie is moeilijk dan maar toch belangrijk om pt gerust te stellen, 

respecteren en in mate van mogelijke uitleg te geven over medisch handelen! 

 eerste psychotische episoden kunnen voor langere tijd onopgemerkt blijven omdat 

iemand zich isoleert ovv zichzelf opsluiten thuis, mijden van contact met buitenwereld 

en ontbreken van betrokken sociaal systeem 

 daarom: nut mobiele equipe → vroege detectie aan huis 

 vaak mensen die al lange tijd alleen leven, contact mijden 

o symptomen nemen met tijd dramatisch toe 

 in frequentie  

 in intensiteit 

o belangrijk: adequate behandeling bij (eerste) psychotische opstoot!! 

 want duur van onbehandelde psychose is bepalend voor klinische en globale outcome 

op lange termijn 

 daarom vroegtijdig proberen detecteren en pt’en verwijzen! 

 na eerste psychotische opstoot: meestal periode van progressie vd ziekte  

o deze fase duurt meerdere jaren en gaat gepaard met sterk verhogd risico op recidief 

o meestal sterke afname van globaal functioneren in deze fase 

o follow-up eerste episode schizofrene pt’en: 10 jaar follow-up 

 10% zonder psychotisch recidief, 15% niet in behandeling 

 gemiddeld aantal heropnamen 2,07 

 17% geen heropname 

 20% één heropname 

 27% 2 heropnamen 

 36% > 3 heropnamen 

 psychosociale prognose: 1,8 jaar op 10 jaar voltijds gewerkt 

 73% functioneert onder niveau 

 21% betaald werk 

 23% normale sociale contacten 

 31% enkel contacten binnen psychiatrische context 

 11% overleden door suïcide 

 na turbulente fase: ziekte stabiliseert meestal 

o recidieven wel mogelijk maar 

 minder frequent 

 minder opvallend qua expressie 

o niveau globaal functioneren (dat dan al beduidend lager is ivm normale personen): in 

deze fase weinig evolutief 

 met nodige onderhoudsbehandeling, structuur en readaptatieprogramma’s: 

functioneren kan in sommige gevallen in zekere mate verbeteren 

 

Risicofactoren 

 ong 70% vh risico op schizofrenie w bepaald door erfelijkheid 

o niet enkel met genetica op zich te maken maar ook met gen-omgevingsinteracties 

o belangrijke factor genetica → tweelingenconcordantie: 48% 

 genen die voorbeschikken tot schizofrenie kunnen slechts deel vh verhaal vertellen: 

meeste pt’en hebben geen verwanten met schizofrenie 

 risico bij kinderen van schizofrene ouders is 10 – 15%, bij broers en zussen rond 10% 

o genetica is complex: elk geïdentificeerd gen verhoogt risico eerder beperkt (OR ~2) 

 omgevingsfactoren 

o cannabis: verhoogt kans (x2) op psychotische stoornis 

 zeker bij individuen met zekere voorbeschiktheid 
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 risico hoger als jonger gestart of meer gebruik 

 ong 50% hiervan ontwikkelt schizofrenie 

o stedelijke omgeving 

 mss door gebrek aan gevoel van veiligheid? 

 anonimiteit, zintuiglijke overprikkeling en confrontatie met stedelijk geweld, diefstal, … 

o migranten  

 zeker indien lage etnische densiteit: vervreemding grootste 

o lage socio-economische situatie  

o zwangerschap / geboorte 

 verwikkelingen zwangerschap/geboorte vb. hypoxie of infecties 

 stress of ondervoeding bij moeder tijdens zws 

o hogere leeftijd vader (niet helemaal duidelijk of dit zo is) 

o hoge graad van ‘expressed emotions’ 

 personen die opgroeien in milieu waar veel vijandigheid / agressie / kritische houding 

of zelfs overbescherming (ontwikkeling eigen persoonlijkheid tegengehouden) is 

 

Pathogenese 

 hoe schizofrenie precies ontstaat blijft groot mysterie → sowieso multifactorieel! 

 mss defectieus ego? 

o vb. als je in puberteit bent waar je je wil losmaken van huis → als je dan met defectieus 

ego zit, kan stress ervoor zorgen dat je op dat moment gaat disfunctioneren → acuut 

psychotisch beeld 

 model met nu beschikbare gegevens 

o centrale gedachte: schizofrenie is progressieve ontwikkelingsstoornis die tot stand komt 

door interactie tss 

 genetische voorbeschiktheid 

 omgevingsfactoren (pre- en postnataal) 

o zowel vroege als latere hersenontwikkeling zouden hierbij verkeerd lopen 

 zeer vroege hersenontwikkeling: neuronale migratiestoornis bij aanleg vd hersenen → 

cytoarchitacturale afwijkingen 

 latere ontwikkeling 

 onderdrukte groei vd witte stof →  ‘mis-wiring’ en abnormale connectiviteit tss 

corticale regio’s onderling en tss (frontale) cortex en subcorticale kernen 

 beeldvormingsstudies vd witte stof (diffusion tensor imaging met MRI) steunen 

deze hypothese 

 tijdens puberteit: in hersenen synaptische reorganisatie met selectie synaptische 

contacten (‘synaptic pruning’): verloopt gestoord bij schizofrenie 

 kan verklaren waarom ziekte meestal eerst manifesteert tijdens late 

adolescentie, vroege volwassenheid 

 ook abnormaal groot verlies van neuronen (grijze stof)  

 vnl frontale en temporale cortex 
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 verlies van neuronen leidt tot vergrote ventrikels 

 abnormale hersenontwikkeling leidt tot 2 (vermoedelijk) cruciale afwijkingen 

 disfunctioneren van hersennetwerken met vnl belangrijke hypofrontaliteit 

 werkt abnormale integratie van ervaringen en gedachten in hand 

 gaat gepaard met verminderd vermogen om irregulariteiten in gedachtengang te 

detecteren en corrigeren 

 episodisch te hoge vrijzetting dopamine in mesolimbisch systeem 

 mesolimbische dopaminevrijzetting neemt toe als nieuwe stimuli of beloningen w 

aangeboden die niet onmiddellijk verwacht w (onzekere omgeving) 

 normaal: stimuli die gepaard gaan met verhoogde mesolimbische DA-vrijzetting 

lichten ahw op uit grote grijze massa die ons continu bereiken via zintuigen 

 we w erdoor aangesproken en betrekken ze op ons 

 we voelen ons gemotiveerd om ze te integreren in onze leefwereld 

 schizofrenie: te hoge mesolimbische DA-vrijzetting →  omgekeerd proces: niet 

stimulus gedreven maar intern gedreven 

 externe zaken die in viezier komen krijgen bijzondere betekenis niet door 

aard vd stimuli maar door episodische DA vrijzetting 

 omgeving (objecten, personen, acties) maar ook eigen gedachten krijgen 

bijzondere betekenis (zie onder) 

o gevolgen hiervan 

 banale stimuli krijgen grote motivationele lading (salience, aberrant sense of novelty) 

 niets is toeval, er is geen buitenwereld meer die min of meer losstaat vd persoon: 

alles w betrokken op zichzelf 

 ontwikkeling soort waanzin (om motivationele lading te kaderen): pt probeert 

betekenis te verlenen aan vreemde ervaringen en bouwt verhaal op dat voor 

hem/haar verklaring kan bieden voor fenomenen 

 geen onderscheid meer tss externe wereld en subjectieve wanen (verlies van 

realiteitszin) 

 bijhorende gedragsveranderingen: sociale, relationele weerslag 

 verlies van vermogen om inner en outer speech te onderscheiden (hallucinaties) 

 excitotoxiciteit: iedere psychotische episode heeft neurotoxisch effect →  verdere 

(atypische) neurodegeneratie 

 leidt men af uit onderzoek 

 versneld verlies van cortex (grijze stof) tijdens en na acute psychose (eerste 

maanden) 

 progressie in verlies frontale cortex correleert met aantal psychotische episodes   

 oa door deze reden: vroegtijdige, adequate behandeling van groot belang! 

o pathogenese van hallucinaties 

 normaal: igv zelf-gegenereerde actie → automatisch signaal vd motorische cortex naar 

sensorische cortex: voorbereiden op inkomende informatie  

 ‘corrolary discharge’ gaat gepaard met onderdrukking vd activiteit in sensorische 

cortex → inkomend signaal w als zelf-gegenereerd gezien 

 zelfde principe is van toepassing tss regio’s die betrokken zijn bij taalproductie en 

taalperceptie (auditieve en associatiecortex) → inner en outer speech onderscheiden 

 auditieve hallucinaties: zowel activatie areas die betrokken zijn bij taalproductie (silent 

speech) als activatie vd auditieve cortex 

 deficit in ‘zelf’-monitoring w naar voor geschoven als funcamenteel psychologisch 

mechanisme bij auditieve hallucinaties 

 veronderstelling: stemmen ih hoofd (gedachten die kaderen in cognitieve 

structuren) w niet beschouwd als zelf-gegenereerd (door stoornis zelf-

monitoring) maar ervaren als afkomstig van externe bron 

 schizofrenie (disconnectiviteit): gestoorde ‘corrolary discharge’ → signaal komt niet 

op normale wijze toe → interne stemmen w ervaren als iets extern 
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 dopaminerge hypothese van schizofrenie: dopamine dysregulatie  

o mesolimbisch: verhoogde vrijzetting dopamine tijdens acute psychotische opstoot → 

positieve symptomen 

o gebrek dopamine mesofrontaal → negatieve symptomen 

 

Behandeling 

 

Multidimensionale behandeling van schizofrenie 

 omvat biologische, psychologische en sociale componenten 

o interventies die tot nu toe nut bewezen hebben bij pt’en met schizofrenie: antipsychotica, 

cognitieve gedragstherapie, psycho-educatie (pt en familie) en gezinsinterventies 

o re-integratie en rehabilitatieprogramma’s: erop gericht om persoonlijk en sociaal 

functioneren te verbeteren 

 vroegtijdige onderkenning en behandeling schizofrenie: cruciaal!!! 

o schade op psychologisch, sociaal en neurobiologisch vlak zo veel mogelijk beperken 

o vroegdetectie en interventie verbeteren: gespecialiseerde outreach teams → mensen op 

korte tijd leiden naar zorgaanbod aangepast aan zorgnood 

o na diagnose: gemeenschapsgerichte interventieteams  

 brug tss ZH en thuissituatie 

 verzekeren combinatie van geestelijke GHZ en sociale zorg 

 biologisch 

o antipsychotica 

 acute psychotische episode 

 profylactische onderhoudsbehandeling 

 vroeger werd dit altijd gedaan 

 nu w getwijfeld of dit altijd nodig is bij alle pt’en 

o adjuvante middelen: antidepressiva, benzodiazepinen, stemmingsstabilisatoren 

 psychologisch 

o individuele psychotherapeutische begeleiding, ondersteuning 

 wel nodige afstand bewaren tov psychoticus + privacy respecteren!! 

 want heeft vaak gevoel dat hij/zij gemanipuleerd of geëxploiteerd w  

 dus niet ‘te vriendschappelijk’ of over-empathische houding 

 tegelijkertijd heel belangrijk familie en omgeving te betrekken 

o educatieve programma’s 

o vaardigheidstraining (cognitief, sociaal, beroep) 

 sociaal → proberen terug sociaal actief te krijgen (helaas vaak geen al te groot succes) 

o familiale interventies 

o omvattende rehabilitatieprogramma’s 

 

Antipsychotica = hoeksteen vd behandeling bij schizofrenie! 

 in eerste instantie taak vd arts 

 ontwikkelingen in behandeling van schizofrenie 

o vroeger werden pt’en gewoon vastgebonden 

o ECT = grote doorbraak geweest 

o jaren ’50: ontwikkeling chloorpromazine 
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 werd ontwikkeld om nevenwerkingen anesthetica na operatie – anesthesie opvangen 

 men zag dat pt’en minder postoperatieve agitatie en hallucinatoire belevingen hadden 

o dan andere typische antipsychotica  

o hierna: atypische antipsychotica 

 D2-antagonisten (typische antipsychotica): hoge affiniteit voor D2-receptoren en werken vrij 

selectief op deze receptor 

o schematische voorstelling vd effecten op dopaminerge banen 

 wenselijke effecten: verbetering positieve symptomen (mesolimbisch) 

 igv > 60% bezetting nigrostriataal: ontwikkeling EPS 

 tubero-infundibilair: hyperprolactinemie 

 mesocorticaal: verdere reductie DA-activiteit →  secundaire negatieve, cognitieve en 

affectieve symptomen 

o therapeutische range moeten we bewaren in range waar wel antipsychotisch effect is 

maar waar geen EPS gaat ontwikkelen 

o nevenwerkingen typische antipsychotica 

 early dysphoric response  

 eerste dagen na behandeling 

 resultaat van verminderd welbevinden (oa tgv NIDS) → voorspelt lage compliance 

 want pt’en voelen zich zo vervreemd in lichaam, in eigen (mentaal) functioneren 

 dus goed opvolgen!! 

 Neuroleptic Induced Deficit Syndrome (NIDS) 

 “Mentale Neveneffecten van neuroleptica” = geen algemeen aanvaarde definitie  

 effect op affectieve, cognitieve en beroepsmatige functies 

 symptomen: pt’en ervaren soort mechanische klem, chemische dwangbuis 

 sedatie 

 gevoel van vertraging 

 gebrek aan motivatie, gebrek aan initiatief 

 onmogelijkheid zich te concentreren 

 afwezigheid van emotionele respons 

 onverschilligheid tegenover omgeving 

 dysforie 

 … 

 “neuroleptisatie”: chemische dwangbuis → secundair negatieve symptomen 
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 block vd nigrostriatale baan → neurologische nevenwerkingen: extrapyramidaal 

 A: dystone reacties (vroegtijdig) 

 ongecoördineerde spastische bewegingen van spiergroepen (vb. borstkas, tong, 

gezicht, …) met evt onnatuurlijke stand lichaamsdeel 

 behandeling: anticholinerge medicatie 

 B: akathisie: motorische rusteloosheid, bewegingsdrag, niet meer kunnen stilzitten 

 pacing  

 kan resulteren in insomnia 

 C: akinesie = verminderde spierbewegingen 

 D: rigiditeit 

 grove spierbewegingen  

 verlies van gezichtsuitdrukking 

 E:  tremors 

 fijne bewegingen (shaking) vd extremiteiten (“pill-rolling”) 

 rabbit syndrome 

 Pisa syndrome (zeldzaam) 

 F: tardieve dyskinesieën = gevreesde nevenwerking op lange termijn!! 

 = bewegingen (vaak met tong of mond) die oncontroleerbaar zijn 

 orofaciale dyskinesieën: smakken, kauwbewegingen, … 

 niet altijd te vermijden 

 bij gevoelige mensen soms al redelijk snel 

 afbouw antipsychotica gaat soms gepaard met verergering vd tardieve 

dyskinesieën maar op langere termijn is dit wel aangewezen strategie 

 block tubero-infindibulaire baan → stijging prolactinespiegels 

 mannen: galactorree, gynaecomastie, verminderd seksueel functioneren, 

verminderde fertiliteit 

 vrouwen: galactorree, amenorree, verminderde botdensiteit, verhoogd risico op 

borstkanker 

 maligne neuroleptisch syndroom = medische urgentie!! 

 symptomen: koorts, rigiditeit, veranderde bewustzijnstoestand, agitatie, autonome 

verschijnselen (hevig transpireren) 

 laboratorium: sterke stijging van CPK’s (creatininefosfokinasen) tgv spierafbraak, 

gestegen leukocytose 

 0,02 tot 2,4% 

 snel en dramatisch verloop → vaak fatale afloop: 20 – 30% mortaliteit 

 medische urgentie → behandeling 

 opname op ICU 

 stoppen DA blokkers 

 toedienen van spierrelaxantia 

 ondersteunen vitale functies 

 andere neveneffecten door inwerking op andere receptoren 

 α-adrenerge receptoren 

 orthostatische hypotensie (frequent!) → oudere pt’en: vallen 

 seksuele disfunctie 
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 histaminerge receptoren 

 sedatie 

 gewichtstoename 

 oudere pt’en: vallen 

 ACh receptoren 

 mictieproblemen 

 constipatie 

 droge mond 

 verwardheid 

 gezichtsproblemen 

 cave 

 glaucoom 

 prostaatproblemen 

 nu zijn er atypische antipsychotica 

o vb. clozapine, risperidone, olanzapine, quetiapine, aripiprazole, … 

o waarom ‘atypisch’? 

 farmacologisch 

 typische antipsychotica = neuroleptica = DA-antagonisten 

 atypische antipsychotica: DA-antagonisten “+” 

 werken niet enkel als DA-antagonisten maar werken ook nog op andere manier 

(dus minder selectief) 

 of partiëel D2-agonisten 

 chemisch: niet één groep 

 chronologisch: tijdstip van introductie  

 “SGA”: second generation, novel generation, … 

 klinisch realistisch: minder DA-gerelateerde nevenwerkingen bij therapeutische dosis  

 minder EPS (en TD) 

 minder cognitieve nevenwerkingen  

 minder secundaire negatieve symptomen  

 minder hyperprolactinemie 

 klinisch optimistisch 

 werkzaam bij therapieresistente schizofrenie 

 effectiever (acuut en hervalpreventie): efficiëntie + therapietrouw 

 breder spectrum: affectieve, negatieve en cognitieve symptomen 

 neuroprotectief (versus neurotoxisch) 

 voorkeur patiënt 

o schematische voorstelling vd effecten van atypische antipsychotica op D-banen banen 

 5-HT2A-receptorantagonisme →  presynaptische 5-HT2A-receptoractivatie inhibeert 

vrijzetting DA oa mesocorticaal → minder DA-gerelateerde nevenwerkingen 

o nevenwerkingen 
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 kleiner risico voor tardieve dyskinesie: jaarlijkse incidentie tardieve dyskinesie (%) 

 meer risico op andere neveneffecten 

 gewichtsstijging 

 seksuele disfunctie 

 hematologische neveneffecten 

 clozapine: risico op acute leukemie! 

 QT-verlenging 

 metabole stoornissen 

 dysglycemie, diabetes mellitus 

 dyslipidemie 

 metabool syndroom 

 mortaliteit en risico op CVA verhoogd bij dementie 

 

Conclusie: probeer eens af te bouwen 
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Alcohol- en drugsgerelateerde stoornissen 

Prof. Claes 

 

Diagnose 

 

Wat is verslaving? 

 is dit nu ziekte of gedrag? 

 “verslaving” in geschiedenis 

o verslaving aan psycho-actieve substanties = iets van alle tijden 

o elk tijdvak en elke cultuur kijkt anders tegen verslaving aan 

 verslaafde is zwak, schuldig, zondig 

 verslaafde is ziek 

 verslaving is soort neurose 

 stoornis in ontwikkeling vd persoonlijkheid 

 evt genetische aandoening 

 verslavende product is schuld vb. drooglegging jaren ’30 in Amerika; “war on drugs” 

 

Wat is ‘problematisch gebruik’?  

 afhankelijkheid (verslaving): medisch-psychiatrische definitie 

o afhankelijkheid van middelen (DSM-IV): patroon van onaangepast gebruik van middel dat 

significante beperkingen of lijden veroorzaakt zoals in periode van 12 maanden blijkt uit 

drie of meer vd volgende 

 tolerantie / gewenning 

 behoefte aan steeds meer vh middel om intoxicatie of gewenste effect te bereiken 

 duidelijk verminderd effect bij continueren van zelfde hoeveelheid 

 onthoudingsverschijnselen 

 voor middel karakteristieke ontwenningssyndroom 

 middel (of nauw verwante stof) w gebruikt om ontwenningsverschijnselen tegen te 

gaan 

 opmerking: zijn zeer ernstig bij bepaalde middelen 

 alcohol (en benzodiazepines) →  pt neemt ’s ochtends om 6u eerste pint om 

ontwenningsverschijnselen tegen te gaan 

 heroïne 

 gebruik in grotere hoeveelheden of gedurende langere tijd dan bedoeld 

 wens of pogingen zonder succes om gebruik van middel te verminderen of in hand te 

houden 

 blijven gebruiken ondanks gerelateerde lichamelijke / psychische symptomen 

 veel tijd besteden aan activiteiten die nodig zijn om aan middel te komen, aan gebruik 

ervan of aan bijkomen vd gevolgen ervan 

 verminderen / stoppen van belangrijke activiteiten 

o soms heel simpele vragenlijsten vb. CAGE vragenlijst (screeningstool) 

 cut down: “hebt u ooit drang gevoeld om minder te drinken?” 

 annoyed: “hebt u het ooit moeilijk met kritiek op uw drinken?” 

 guilty: “hebt u zich ooit schuldig gevoeld omwille van uw drinkgedrag?” 
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 eye opener: “hebt u ooit alcohol gedronken ’s morgens om echt wakker te worden?” 

 misbruik → functionele, maatschappelijke definitie 

o patroon van onaangepast gebruik van middel dat significante beperkingen of lijden 

veroorzaakt, zoals in periode van 12 m blijkt uit ten minste één vd volgende 

 herhaaldelijk gebruik zodat belangrijke verplichtingen (werk, school, thuis) niet meer 

voldaan w 

 herhaaldelijk gebruik in situaties waarin dit fysiek gevaarlijk is 

 herhaaldelijk in aanraking komen met justitie in verband met het middel 

 voortdurend gebruik ondanks aanhoudende of terugkerende problemen op sociaal of 

intermenselijk terrein 

o nooit voldaan aan criteria van afhankelijkheid van middel uit specifieke groep van 

middelen 

 ongezond gebruik: gebruik dat niet per definitie problematisch is maar wel gezondheid in 

gevaar brengt 

o definitie uit (preventieve) gezondheidszorg: geen afhankelijkheid of misbruik maar 

ongezond gebruik (vb. sommige pt’en met alcoholische levercirrose) 

 vb. ’s middags 2 glazen wijn, ’s avonds aperitief, dan bij het eten nog 2 glazen en dan 

bij de tv nog 2 Duvels, … 

o cf. normen WHO: max 2 units/d voor vrouw; 3 units/d voor man met in week ook 

minstens 1 dag geen alcohol 

 

DSM-5 

 verschillen met DSM IV 

o onderscheid tss afhankelijkheid en misbruik valt weg → algemeen: use disorder 

o criterium aanraking met gerecht valt weg; criterium craving komt erbij 

 per substantie: duidelijke aanduiding van 

o X use disorder 

o X intoxication 

o X withdrawal 

 voordeel: zekere aanduiding van ernstgraad ahv aantal symptomen (uit lijst van 11) 

o 0 – 1: geen diagnose 

o 2 – 3: mild 

o 4 – 5: moderate 

o ≥ 6: ernstig 

 substance-related and addictive disorders → onderscheid tss 

o substance-related disorder 

 alcohol-related disorders 

 caffeine-related disorders 

 cannabis-related disorders 

 … 

o non-substance related disorders: gambling 

 

Epidemiologie 

 alcohol- en benzogebruik in België 

o 84% vd volwassen bevolking gebruikt alcohol 

 63% wekelijks 

 10% dagelijks 

 7% gemiddeld meer dan 3 eenheden/d 

o 32% overmatig alcoholgebruik (>6 op één dag) in afgelopen jaar 

 18% maandelijks 

 10% wekelijks 

o benzodiazepines 

 als slaapmiddel: 7 % 

 als kalmeermiddel overdag: 4% 

 gebruik illegale drugs in België 
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o cannabis: 2 – 3% (waarvan 1/3 dagelijks) 

o ecstacy/cocaïne: 10% in uitgangsmilieu, 0,3 – 0,5% vd populatie 

o heroïne en –derivaten: zeldzamer (ong 0,3%) 

 

Neurobiologie: ontwikkeling van verslavingsgedrag → vss fasen  

 fase 1 = initiatie 

o exploratief gedrag waarin vss elementen meespelen 

 gevoeligheid voor ‘peer pressure’ 

 anticiperend genieten van ‘kicks’ 

 ervaren van belonend effect vh middel 

 verband met temperamentfactor ‘novelty seeking’ 

o betrokken neurobiologische systemen: brain reward system (ventraal-tegmentaal gebied, 

nc. accumbens, dopaminesysteem) → bepalen hoe gevoelig je bent voor bepaalde zaken 

 hypofunctie dopaminerg systeem: verhoging risico op ‘exploratief gedrag’ met drugs 

 prefrontale cortex speelt rol: behaviorele inhibitie 

 fase 2: continuering 

o overmatig gebruik bestendigt zich 

o vaak toch obv onderliggende psychologische kwetsbaarheid 

 vb. gebruik middel → pt voelt zich beter, w vlotter in omgang, … 

o belangrijke veranderingen in hersenen oiv gebruik verslavend middel 

o andere hersensystemen w betrokken 

 corticotroop releasing hormoon (CRH) = aandrijver vd HPA-as en vh AZS 

 glutamaat en GABA neurotransmissie 

 neurotransmissie tussen basale kernen (nc. accumbens, amygdala) en orbito-

frontale cortex 

 belangrijk in angstcircuits 

 fase 3: onthouding 

 

Gebruik / overdosering / ontwenning 

 

DSM-5: per substantie duidelijke aanduiding 

 nicotine 

o gebruik: / 

o overdosering: misselijkheid, speekselvloed, buikpijn, braken, diarree, hoofdpijn, 

duizeligheid 

o onthouding: dysforie, somberheid, slapeloosheid, prikkelbaarheid, angst, verhoogde 

eetlust 

 alcohol/benzodiazepines 

o gebruik: dubbele tong, coördinatiestoornissen, onzekere gang, nystagmus, onaangepast 

gedrag 

o overdosering: stupor, coma 

o onthouding 

 6 – 10 uur na laatste inname 
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 fijnmazige tremor, misselijkheid, hartkloppingen, zweten, angst, prikkelbaarheid, 

orthostatische hypotensie 

 is NIET zelfde als delirium 

 verwikkelingen van alcoholontwenning 

 delirium tremens 

 48 – 72u na laatste inname! 

 bewustzijnsschommelingen 

 desoriëntatie, geheugenstoornissen 

 grove tremor (itt ontwenning is fijne tremor) 

 tachycardie, zweten, verhoogde BD, ionenstoornissen (potentieel lethaal!) 

 visuele hallucinaties (beangstigend) 

 onrustig, geagiteerd gedrag 

 behandeling: opname altijd geïndiceerd!! (urgent!) 

 intensieve follow-up vitale parameters 

 vocht 

 vitaminen 

 antipsychotica en/of benzodiazepines IV 

 epileptische insulten 

 verwikkelingen van alcoholisme 

 Wernicke: door vit B1-deficiëntie (thiamine) 

 tijdens verslaving w alcohol door lichaam gebruikt om thiamine te voorzien maar 

moment dat je stopt: acuut B1-deficit 

 acute verwardheid 

 ataxie 

 stoornissen van oogmotiliteit 

 irreversibele schade!! 

 behandeling: hoge dosissen vit B1 parenteraal (altijd bij stop alcohol!!) 

 evolutie: 60% gaat over in syndroom van Korsakov 

 syndroom van Korsakov 

 desoriëntatie (vnl in tijd) 

 geheugenstoornissen 

 confabulaties 

 polyneuritis 

 organische hallucinose 

 hallucinaties (beschuldigende stemmen) 

 helder bewustzijn, geen andere symptomen van delier 

 48u na stoppen met drinken; kan ook later 

 cannabis (pot, weed, grass) 

o gebruik: conjunctivale roodheid, meer eetlust, droge mond, milde euforie, tachycardie, 

verhoogde perceptie, psychose 

o overdosering: dissociatie, angst, psychose 

 psychose uitlokken = voornaamste probleem van cannabis!! 

 vb. betrekkingswanen, hallucinaties 

 bij meeste mensen gaat dit na enkele dagen over maar bij aantal mensen kan dit 

episode van meer systematische ziekte (shizofrenie) uitlokken 

o onthouding: misselijkheid, malaise, hoofdpijn 

 meeste pt’en kunnen ermee stoppen (zelfs zonder problemen) 

 cocaïne (coke, snow, crack) 

o algemeen 

 neusschot kan kapot gerookt w 

 risicogroep: vnl mensen met veel geld 

o gebruik: euforie, verhoogd zelfgevoel, veel energie, angst, achterdocht, agressie, grote 

pupillen 

o overdosering (gevaarlijk!!): verwardheid, psychose, epileptisch insult, hartinfarct, 

cerebrovasculair lijden, potentieel lethaal 
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o onthouding: dysforie, angst, moeheid, prikkelbaarheid, slapeloosheid 

 onthouding over het algemeen niet erg groot probleem (zelfs igv dagelijks gebruik) 

o (crack: met ammonium opgeschoonde cocaïne die ofwel gerookt w met zogenaamde basepijp ofwel 

op aluminiumfolie w gerookt (chinezen) zoals heroïne) 

 ecstasy (MSMA, XTC, X, hug, beans, love drug), amfetamines 

o gebruik: activerend → tachycardie, grote pupillen, droge mond, meer praten, over-alert, 

meer energie, (milde) psychose 

o overdosering 

 verwardheid, ernstige psychose, hyperthermie, deshydratatie, hyponatriëmie 

 kan lethaal zijn maar redelijk zeldzaam 

o onthouding vrij mild en onschuldig: somberheid, angst, vermoeidheid 

 methamfetamine (meth, crystal meth, ice) 

o inname: euforie, meer energie, meer alert, snelle pols, hogere bloeddruk, zweten, grote 

pupillen 

o overdosis (gevaarlijk!!!): psychose, rhabdomyolyse, neurotoxiciteit, hersenbloedingen, 

overlijden 

o onttrekking: geen energie meer, dysforie, apathie 

 morfine / heroïne (smack, H, ska, junk) 

o morfine → risicogroep: dokters, verplegers, … 

o heroïne 

 risicogroep: pt’en aan rand vd maatschappij, sukkelaars 

 gebruik 

 eerst euforie (‘rush’) 

 daarna schommelend bewustzijn, onduidelijke spraak, bradycardie, slaperigheid, 

nauwe pupillen 

 overdosering: sufheid, ademdepressie, coma, dood, pinpoint pupillen 

 onthouding: problematisch!! 

 bijzonder onaangenaam of zelfs ondragelijk (“cold turkey”): prikkelbaarheid, 

dysforie, koorts, misselijkheid, braken, spierpijn, kippenvel, diarree, geeuwen, 

slapeloosheid, tachycardie, wijde pupillen 

 maar niet gevaarlijk 

 

Onderzoek 

 klinisch onderzoek 

o alcohol-indicatoren 

 erythema palmare 

 hepatosplenomegalie 

 perifere neuropathie 

 bloeddrukstijging 

o nicotine: bloeddrukstijging 

o cannabis: rode sclerae 

o cocaïne 

 bloeddrukstijging 

 schade aan neustussenschot 

 wijde pupillen 

o XTC: wijde pupillen 

o nauwe pupillen: heroïne 

o IV druggebruik 

 steekplaatsen en littekens op huid 

 HIV+ 

 labo-onderzoek 

o opsporen van alcohol, drugs 

 nodig?  

 soms helpend voor pt’en die afkicken: weten dat urine gecontroleerd gaat worden 

 niet als ouders dit vragen ofzo (niet tegen wil pt) 

 speeksel, bloed: uren tot dagen 
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 urine: dagen (cannabis: zelfs weken) 

 haar: weken tot maanden 

o tekens van alcohol bij bloedonderzoek 

 MCV: macrocytair 

 ASAT, ALAT, γ-GT 

 

Behandeling 

 

Crisisinterventie  

 bij alcohol 

o 3 doelstellingen 

 ontwenning veilig laten verlopen 

 delirium vermijden: benzodiazepines PO 

 vb. clorazepaat (Tranxene) = langwerkend 

 soms in hoge dosis 

 langwerkend: langere potentiëring en minder verslavingspotentieel 

 geleidelijk afbouwen over ong 5 dagen 

 neurologische verwikkelingen vermijden: vit B1 (thiamine) PO of IM 

 dehydratatie verhelpen 

 alcoholgebruik stopzetten 

 begin maken met motivationeel proces 

o thuis of in ziekenhuis? → best opname wanneer 

 jarenlang dagelijks drinken van ’s morgens tot ’s avonds 

 periodiek destructief gebruik 

 polytoxicomanie 

 hoofdtrauma met verandering vh bewustzijn 

 slechte zelfzorg, ondervoeding 

 verwikkelingen (delier, insulten) bij vorige pogingen tot stoppen 

 vorige ambulante pogingen gefaald 

 behandeling bij benzodiazepine-ontwenning 

o ontwenningssymptomen treden op enkele uren – dagen na laatste inname (afhankelijk 

van halfwaardetijd vh product) 

o aard van symptomen vergelijkbaar met alcoholonttrekking: ook insulten en delirium 

o als pt meerdere benzo’s combineert: overschakelen naar 1 product 

o langzaam afbouwen! 

 behandeling bij opiaat-ontwenning 

o substitutie met langwerkende μ-opioid-agonisten PO met afbouwschema over 2 – 3 weken 

 methadone = volledige agonist 

 buprenorfine (Subutex) = partiële agonist 

o symptomatische behandeling 

 bij autonome instabiliteit: clonidine (Catapressan®) 

 bij spierkrampen: diazepam (Valium®) 

 bij diarree: octreotide 

 antipsychotica (Haldol®) 

o uitzonderlijk: UltraRapid Opioid Detoxification (UROD) met naltrexon 

 

Langere termijn behandeling 

 algemeen 

o psychologische begeleiding is kern vd behandeling!! 

o farmacotherapie is in behandeling verslaving op langere termijn slechts hulpmiddel: enkel 

zinvol als ze ingekaderd w in psychologische begeleiding 

 farmacotherapie 

o hervalpreventie alcohol 

 disulfiram (Antabuse®) 

 werking: inhibitie aldehyde dehydrogenase → bij inname alcohol: ↑ acetaldehyde 
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 gelijktijdig gebruik alcohol + antabuse → zeer onaangename verschijnselen 

 klachten 

 rood gezicht 

 benauwdheid 

 bonzende hoofdpijn 

 misselijkheid 

 braken 

 versnelde hartslag 

 klachten binnen enkele minuten na inname alcohol 

 duur: 30 min – enkele uren; soms tot week na gebruik disulfiram 

 voorzichtigheid geboden bij 

 diabetes 

 angina pectoris 

 versnelde hartslag 

 slechte leverwerking 

 stoornis in nierfunctie 

 bijwerkingen 

 vermoeidheid, slaperigheid 

 hoofdpijn 

 maag-darmklachten 

 jeuk 

 huiduitslag 

 metaalachtige nasmaak 

 acamprosaat (Campral®) 

 chemische structuur lijkt op die van AZ-neurotransmitters vb. taurine en GABA 

 dierproeven lieten vermindering vd alcoholinname zien bij alcoholafhankelijke 

ratten maar in humane studies zwak effect 

 nalmefene (Selincro®) 

 is modulator vh opioïdsysteem met duidelijk μ-, δ-, en κ-receptorprofiel: vermindert 

genotservaring en craving 

 geïndiceerd voor reductie alcoholconsumptie bij volwassen pt’en met hoog 

risiconiveau van drankgebruik zonder onthoudingssymptomen 

 ook werkzaam bij andere verslavingen? (vb. gokken) 

 leidt tot vermindering alcoholconsumptie (in studies met ong 60%) wanneer 

ingenomen enkele uren voor gebruik 

o heroïne: voortgezette behandeling 

 langdurige behandeling met methadone (opioïd receptor agonist) 

 voortgezette behandeling met naltrexone 

 = opioid receptor antagonist → zorgt ervoor dat heroïne geen effect heeft 

 12 maanden of meer 

 cave: hypersensitiviteit vd opioïdreceptoren: gevaar voor fatale overdosering bij 

stoppen naltrexone en herval heroïnegebruik 

 psychologische begeleiding: 6 fasen van Prochaska & DiClemente (!!) 
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o fase 1: precontemplatie 

 persoon ziet geen verband tss middelengebruik en bestaande problemen 

 houding vd behandelaar 

 “vindt u het goed als we uw gebruik van … in kaart proberen te brengen?” 

 zo concreet en nauwkeurig mogelijk 

 niet oordelend, wel bezorgd 

 evt. registratie-opdracht meegeven 

 ‘onheilsboodschappen’ kunnen helpen om stap te zetten naar contemplatiefase, 

maar zijn op zich onvoldoende 

o fase 2: contemplatie 

 persoon is bereid mogelijk verband tss middelengebruik en bestaande problemen te 

overwegen 

 houding vd behandelaar 

 “vindt u het goed als we nadelen én voordelen van uw middelengebruik in kaart 

brengen”? 

 “hoe zou uw leven er kunnen uitzien zonder afhankelijkheid / misbruik?” 

o fase 3: beslissen en voorbereiden 

 persoon wil wat doen aan middelengebruik 

 houding vd behandelaar 

 concretiseren 

 “wat gaat u doen: stoppen of verminderen?” 

 “wat gaat u doen met relaties met andere gebruikers?” 

 “wat als u gebeld wordt door een dealer?” 

 “gaat u nog op café met vrienden?” 

 “wat doet u met de alcohol in huis?” 

 eventueel betrekken van derden 

 cave: geen oplossingen aanbieden in plaats vd pt!: eerder responsabiliseren 

o fase 4: uitvoeren 

 persoon vermindert middelengebruik daadwerkelijk 

 houding vd behandelaar 

 aanmoedigen 

 rekening houden met moeilijkheden / mislukkingen 

 in deze fase: frequente contacten!! 

o fase 5: continuering / herstel  

 pt slaagt er in om zijn abstinentie op stabiele manier verder te zetten 

 craving naar product vermindert 

 levensstijl w aangepast, contacten met gebruikers verminderen of verdwijnen, er komt 

ruimte voor andere activiteiten 

 MAAR  

 psychische kwetsbaarheid die bestond voorafgaand aan verslavingsprobleem (vb. 

angst, laag zelfbeeld, …) kan terug kop opsteken 

 bij stress / acute tegenslagen kan craving plots weer opduiken en tot herval leiden 

o fase 6: herval 

 persoon valt terug in excessief ongecontroleerd gebruik 

 houding vd behandelaar 

 bezorgd 

 niet wanhopig, gefrustreerd, boos 

 nadruk leggen op normaliteit van herval 

 in welke fase kunnen we terug starten? 

 

 

 

  



Ine Bollen    Psychiatrie | 2014 - 2015  

160 | P a g i n a  
 

ADHD: aandachtsdeficiëntie / hyperactiviteitsstoornis 

Prof. Danckaerts 

 

Inleiding 

 

Diagnose mentale stoornissen: ADHD sinds 2013 ondergebracht in neuro-ontwikkelingsstoornissen 

 niet meer bij disruptieve gedragsstoornissen 

 net als overige neuro-ontwikkelingsstoornissen: ADHD manifesteert zich in vroege 

ontwikkeling 

o vaak vóór kind naar school gaat 

o komt ook frequent voor met andere stoornissen uit groep 

 onderliggend: vnl ontwikkelingsneurologische etiologie 

o hoofdzakelijk op genetische basis! 

 

Controverse: media-aandacht overwegend negatief → steeds suggestie dat 

 teveel kinderen diagnose krijgen 

 teveel kinderen medicatie krijgen 

 medicatie niet nodig is: er betere manieren zijn om problemen aan te pakken 

 medicatie allerlei nefaste nevenwerkingen heeft 

 ouders en leerkrachten gemakkelijke weg kiezen 

 artsen beïnvloed zijn door geneesmiddelenindustrie 

 

Klinische symptomen 

 

ADHD = gedragsdiagnose!!! 

 dus w niet als ‘ziekte’ bekeken 

 los van etiologie: vaststelling dat sommige mensen bepaalde vaardigheden minder 

ontwikkelen → daardoor ernstige problemen 

 

Kenmerken ADHD: gegroepeerd in 2 dimensies (bifactor model) → in DSM-5: ieder 9 symptomen 

 aandachtsdeficiëntie 

o moeite met aandacht geven aan details → daardoor veel belangrijke dingen over hoofd 

zien en fouten maken 

o moeite om aandacht lang op iets te richten 

o moeilijk aanspreekbaar zijn doordat aandacht vaak elders w opgeslorpt 

o instructies of opdrachten niet opvolgen of afgewerkt krijgen owv gebrek aan aandachts-

sturing (tot activatie komen en taken afmaken lukt niet) 

o slordigheid en slechte organisatie 

o moeite om actieve denkinspanning te leveren → veel vermijdingsgedrag (+ uitstelgedrag) 

o vaak dingen kwijtspelen 

o gemakkelijk afgeleid door externe stimuli (activatie door irrelevante zaken) 

o vergeetachtig bij dagelijkse activiteiten 

 hyperactiviteit – impulsiviteit 

o niet kunnen stilzitten: wriemelen en wroeten met alle lichaamsdelen 

o niet kunnen blijven zitten op momenten waar dit verwacht w 

o rondlopen en overal opkruipen waar en wanneer dit niet gepast is 

o moeite om rustig te spelen of werken 

o vaak in overdrive 

o overdreven spraakzaam 

o voor zijn/haar beurt spreken 

o beurt niet kunnen afwachten 

o intrusief anderen storen 

 

Criteria 

 diagnostische criteria 
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o aantal criteria 

 ieder vd dimensies: minstens 6/9 symptomen aanwezig in mate die niet past bij 

(ontwikkelings)leeftijd 

 vanaf 17 jaar volstaan 5 symptomen per dimensie 

o moet leiden tot schoolse of opvoedingsproblemen, sociale problemen of eigen lijden 

o problemen moeten op kinderleeftijd begonnen zijn: voor leeftijd 12 jaar 

o moeten herkenbaar zijn in minstens 2 levensomgevingen vh kind vb. thuis én op school 

o gedrag moet herkend w als persistent patroon dat kind in grote problemen brengt om aan 

gewone vereisten van leven op die leeftijd te voldoen 

o problemen mogen niet te wijten zijn aan verstandelijke beperking of andere neurologische 

of pyschiatrische stoornis (zie DD) 

 als aandachts- of hyperactiviteits/impulsiviteitskenmerken zich voordoen bovenop 

andere stoornis: bijkomend probleem ADHD kan uiteraard w herkend (~comorbiditeit) 

 obv aanwezigheid moeilijkheden binnen dimensies: vss presentatievormen ADHD 

onderscheiden 

o gecombineerde presentatie = minimum 6 van iedere dimensie 

o overwegend aandachtsdeficiënte presentatie (minimum 6 van die dimensie) 

o overwegend hyperactief-impulsieve presentatie (minimum 6 van die dimensie) 

 zorgvuldige toepassing criteria voorkomt dat te veel kinderen te laagdrempelig diagnose 

krijgen 

o gedragskenmerken van klinisch beeld ADHD bevinden zich op continuüm 

 ADHD onderscheidt zich van normaal gedrag op syndromaal kwantitatieve wijze (dus 

niet op kwalitatieve wijze) 

 daarom: streng hanteren criterium ‘disfunctioneren’ is belangrijk bij diagnose! 

o hulpvraag van ouders of leerkrachten kan bestaan bij kinderen en jongeren wiens 

aandachtsmoeilijkheden of impulsiviteit onder diagnostische grens liggen 

 ook dan kan opvoedingsadvies of advies naar leeraanpassingen op school aangereikt w 

 maar  

 zonder diagnostisch etiket ADHD 

 geen medicatie 

o prevalentie obv deze criteria 

 5 – 7% voor kinderen 6 – 12 jaar ; 2,7% voor jongeren 12 – 18 jaar 

 prevalentie NIET gestegen voorbije 30 jaar 

 herkenningsgraad is wel toegenomen voorbije decennia 

 in België: zowel onder- als overdiagnose → 10-voudig verschil in prevalentie van 

medicatiegebruik voor ADHD tss diverse provincies 

 prevalentie NIET afhankelijk van geografische locatie: studies uit alle werelddelen 

krijgen ong zelfde resultaten 

 

Comorbiditeit en risico’s 

 vb. depressie, autisme, verstandelijke handicap, leerstoornissen en hechtingsstoornis 

 ADHD blijkt vaker wél dan niet vergezeld te zijn van minstens 1 andere DSM-diagnose  

o heel frequent (> 50%): oppositionele-opstandige gedragsstoornis  

o frequent (< 50%): specifieke leerstoornissen, angststoornissen, coördinatiestoornis 

o minder frequent (< 20%): ticstoornissen, depressieve stoornis, ASS, mentale retardatie, 

normoverschrijdende gedragsstoornis (10 tot 20%) 

o specifieke leerstoornissen 

 QoL ligt 1,5 tot 2 SD onder norm 

 risico’s 

o nicotine-afhankelijkheid (roken): is soort ‘zelfmedicatie’ (maakt hun rustiger) 

o ontwikkelen van delinquentie en middelenmisbruik (risico w grotendeels bepaald door 

aanwezigheid vd comorbide normoverschrijdende gedragingen) 

o minder hoog diploma en minder hoog werkniveau 

o vroegere geslachtsgemeenschap, meer sekspartners, minder gebruik contraceptie en 

meer tienerzwangerschappen en SOA’s 
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o veel hoger risico op computerverslaving (V = M) 

o risico’s gerelateerd aan autorijden 

o belangrijkste risico: op antisociaal gedrag!! (ook familiale dysfunctie en 

gedragsproblemen als kind verhogen risico hierop) 

 

Etiologie 

 

ADHD = multicausale heterogene aandoening 

 heel wat omgevings- en genetische factoren kunnen risico op ADHD verhogen 

 mechanisme vd link tss risicofactoren en gedrag: niet helemaal ontrafeld 

 

Erfelijkheid 

 ADHD is hoog-erfelijk: gemiddelde erfelijkheidsschatting obv tweelingenstudies is 76% 

o dwz dat 75% vd verschillen tss ons in aandacht en impulsiviteit genetisch bepaald is 

 gen-associatieonderzoeken 

o vnl consistent verband met dopamine- en serotonine gerelateerde genen 

 totale variantie die door gekende associaties w verklaard: < 10% 

o soms w sterke verbanden gevonden tss specifieke genen en bepaalde subgroepen vb. 

aandachtsdeficiënte presentatie en HTR1B gen 

 gen-omgevingsinteracties spelen rol 

o vb. dopaminerge genen en materneel roken of alcoholgebruik tijdens zws, laag geboorte-

gewicht, psychosociale risico-omgeving 

o vb. serotonerge genen en ouderlijk conflict 

o rol blijft in totaliteit zeer klein 

 vroege ontwikkelingsinvloeden blijken eerder gekoppeld aan hyperactiviteit en latere aan 

aandachtstekort 

 prenatale stress zou mogelijk via epigenetische effecten verhoogd risico op ADHD kunnen 

teweeg brengen 

 groot deel vd erfelijke bepaaldheid blijft voorlopig ongeïdentificeerd 

 

Omgevingsfactoren 

 prenatale biologische factoren tijdens zwangerschap 

o maternaal roken 

o virale infecties 

o maternale anemie 

o blootstelling aan alcohol- of cocaïnegebruik door moeder 

o maternele stress of angst 

 perinatale factoren 

o stuitbevalling 

o laag geboortegewicht / prematuriteit 

o hypoxie – ischemie bij geboorte 

o te kleine hoofdomtrek 

 postnatale verbanden 

o verhoogd loodgehalte 

o jodium- en schildklierhormoondeficiëntie 

o kinderziekten vb. menignitis, andere virale infecties, encefalitis, frequente 

middenoorontstekingen, anemie, hartziekten, schildklieraandoeningen, epilepsie, auto-

immuun en metabole ziekten 

o hersentrauma 

o gebruik van medicatie 

o dieet: effect van  

 voedingsadditieven 

 glutenintolerantie en andere voedingsallergieën 

 ijzertekort 

 tekort aan vrije vetzuren 
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 vroege psychosociale factoren 

o ouderlijke stress tijdens eerste levensjaren 

o sociale deprivatie door institutionalisering 

 

Beeldvormend onderzoek vd hersenen: specifieke hersenstructuren vertonen kleiner volume  

 waar? 

o R orbitofronale cortex 

o nc. caudatus 

o cerebellum 

o meest consistente bevinding: verschillen in basale ganglia 

 grootste volumeverschillen bij jonge kinderen en kinderen die geen medicatie nemen 

o inhaalbeweging met ouder worden 

o normaliserend effect bij gebruik medicatie! 

 ontwikkelingsmatig: tijdstip van maximale cortexdikte bij ADHD gemiddeld 1,5 – 2 jaar 

vertraagd ivm normale ontwikkeling 

o thv prefrontale cortex zelfs drie jaar later 

o risicogen voor dunnere cortex en ADHD: DRD4 7-repeat (maar ook beter prognostisch om 

eruit te groeien) 

 klinisch belang 

o voortbestaan neuro-anatomische afwijkingen: geassocieerd aan persistentie ADHD-

symptomen 

o remissie gedragsbeeld: gepaard met normalisatie corticale hersenafwijkingen 

 

Neurofysiologie 

 EEG: overwicht aan trage hersengolven (θ zijn trage, β zijn snelle golven): verhoogde θ/β 

ratio → verwijst opnieuw naar immature corticale ontwikkeling 

 bij ERP-onderzoek (geëvokeerde potentialen) 

o prikkel geven → normale verwerking: zien, dan beoordelen en dan reactie (drukken op 

knop of niet) 

o pt’en met ADHD vertonen minder snelle reactiesnelheid en minder intensiteit vd 

reactiepotentiaal 

 kleinere N200: negatieve golf na 200 ms (gerelateerd aan signaaldetectie en 

stimulusoriëntatie) 

 kleinere P300: positieve golf na 300 ms (gerelateerd aan stimuluselevatie) 

 langere P300 latentietijd 

o wat betekent dit in dagelijkse leven? → minder activatie vd hersenen door dingen van 

buitenaf (dopamine-onderactivatie) → kinderen gaan zelf motivatie en arousal opkrikken 

 meer bewegen 

 andere prikkels kunnen aandacht wegkapen (competitie voor activatie) 

 Stroop test: woord dat altijd in andere kleur geprint is dan woord is → je moet zeggen welke 

kleur het is 

o dus leesreflex moet onderdrukt w 

o kinderen met ADHD kunnen dit niet goed: w meegesleept met meest krachtige stimulus → 

zijn dus ah lezen (geen onderdrukking) 

 bij functioneel onderzoek 

o verminderde activatie grotendeels zelfde regio’s waar structurele verschillen w gevonden 

o meer activiteit in ‘default-modus netwerk’: groep hersenregio’s die vnl sterk 

gecorreleerde hersenactiviteit vertonen tijdens rust 

 verminderde hersenactiviteit in ruststatus: minder connectiviteit  

 minder depolarisatie als hersenen moeten converteren naar ‘actieve status’ 

 neurofysiologie: besluit 

o zelfde hersenstructuren vertonen naast anatomische ook functionele verschillen 

o taakgerelateerde specifieke afwijkingen 

o elektrische signaalverwerking (informatieverwerkingsproces in hersenen) loopt 

verschillend tijdens taken en in rust 
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o eerder onderactivatie dan overactivatie 

 

Neurochemie: vss neurotransmittersystemen lijken betrokken bij ADHD 

 prominentie dopaminerge en noradrenerge systeem 

 wsl ook veranderde verhoudingen van serotonerge systeem en aspartaat, glutamaat- en 

cholinesystemen 

 ikv behandeling 

o stimulantia (vb. methylfenidaat en amfetamine) 

 blokkeren dopamine en noradrenaline-heropname in presynaptisch neuron 

 amfetamine stimuleert ook afgifte dopamine en noradrenaline in synaptische spleet 

o atomoxetine blokkeert NA transporter die in prefrontale cortex ook dopamine heropneemt 

o α2 -adrenerge agonisten (vb. clonidine en guanfacine) blijken ook effectief op ADHD-

symptomen 

 

Neurocognitie en neuropsychologie 

 deficit in richten of focussen vd aandacht, in verdelen of aanhouden van aandacht w NIET 

teruggevonden bij empirisch onderzoek ondanks feit dat klinische symptomen zich zo laten 

beschrijven 

 neuropsychologische modellen vertrekken nu vanuit meerdere, mogelijk te dissociëren 

onderliggende deficits met ieder neurologische representant + duiding van affectieve 

component 

o ‘coole’ executieve functies: verwerking pure cognitieve (abstracte) informatie 

 geassocieerd met dorsolaterale prefrontale cortico-striatale circuits 

 aandachtsproblemen mogelijk meer gekoppeld aan koude executieve functies 

o ‘hot’ executieve functies: meer affectief aansprekende informatieverwerking 

 geassocieerd met orbito- en mediaal prefrontale cortico-striatale circuits 

 hyperactiviteit-impulsiviteit mogelijk meer hieraan gekoppeld  

o tijdsverwerking 

 minder adequaat inschatten, aanvoelen en opvolgen van tijd  

 tijd lijkt ‘trager’ te gaan 

o presteren variabel afhankelijk van 

 externe factoren 

 duur van interstimulusinterval 

 externe stimulatie 

 … 

 intrinsieke variabelen 

 oscillatieritmen in neuronale activiteit 

 autonome zenuwactiviteit 

 beperkte neuropsychologische functies 

o inhibitiedeficit  

 minder mogelijk om prepotente respons te inhiberen (sterkste stimulus wint) 

 minder mogelijk om respons die al bezig is te stoppen 

 stoptest: eerst leren zo snel mogelijk reageren op letter ‘A’ en daarna mogen ze niet 

meer duwen als er na deze letter een geluidje komt → moeilijk 

 verklaart afleidbaarheid → gebrek aan remming op basale impulsen en te snel ingaan 

op op 1e zicht aantrekkelijke en voor hand liggende prikkels 

 daardoor maken ze “aandachtsfouten”: scannen informatie oppervlakkig en trappen 

daarbij in alle klaargelegde valkuilen 

 komen ongeremd en onbeleefd over omdat ze geen censuur kunnen laten gelden 

op primaire impulsen 

o gebrek aan executieve controle →  weinig planmatig, onsamenhangend en weinig 

doelgericht 

 denken niet vooruit of achteruit  

 houden weinig informatie vast over langere termijn 

 vergaren kennis eerder impliciet 
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 via activiteiten en ervaringen 

 doen veel minder gemakkelijk kennis op via studie of schoolwerk 

 geen innerlijk stemmetje dat hen waarschuwt als ze regels overtreden of dat hen helpt 

om alle tussenstapjes toe te passen bij oefeningen of bij dagelijkse routines 

 springen ahw van ene “hier en nu” beleving naar andere 

o motivationeel deficit: aversie voor uitstel → erg ongeduldige kinderen 

 lege tijd en wachten = voor hen ondraaglijke toestand  

 want 

 ongeduldig dus onaangename sensatie 

 verstoorde tijdsperspectief 

 vullen ze in met allerlei doelloze bijbewegingen en zelfactivatie  

 gebrek aan uitstelvermogen voor bekrachtiging → erg eisende wens tot onmiddellijke 

behoeftenbevrediging  

 teleurgestelde reacties als iets niet meteen kan 

 verklaart ook waarom ze erg moeilijk op voorhand kunnen werken terwijl ze vaak 

op laatste nippertje nog tot grote inspanning in staat zijn 

 kiezen voor kleinere, onmiddellijke bekrachtiging eerder dan grotere bekrachtiging met 

uitstel vb. Marshmallow test: als ze bepaalde tijd van het snoepje af kunnen blijven, 

krijgen ze er 2 (lukt niet goed) 

 effect van bekrachtiging dooft sneller uit 

o verstoorde tijdsperceptie 

 subjectieve tijdsaanvoelen: trager dan normale mensen (en meer fouten in inschatting 

naarmate tijdsduur vordert) 

 extreem verontwaardigde reacties bij moeten afronden aangename activiteiten en tot 

idee dat saaiere opdrachten onoverkomelijk lang zullen duren 

 grotere variabiliteit in basisfluctuaties van hersenactiviteit kan ten dele verklaren 

waarom mogelijkheden zo wisselend zijn in tijd  

 ouders beschrijven vaak dat “poortje” om informatie naar binnen te krijgen in hoofd 

van zoon/dochter “open en dicht” gaat en hoe wezenlijk verschillend 2 

toestandsbeelden zijn voor hen 

 soms kan op korte tijd veel werk verricht worden, op andere momenten w urenlang 

geprobeerd maar zonder enig resultaat 

 besluit neuropsychologie: meerdere onderliggende neurologische disfuncties geassocieerd 

aan ADHD 

o geen van allen is universeel voor alle kinderen met ADHD 

o geen van alle is specifiek voor ADHD 

o zoektocht naar unieke combinaties van gedrag / neuropsychologische disfunctie / 

hersenafwijking / genetica = endofenotypering 

 

Samengevat: ADHD = ontwikkelingsstoornis die gedragsresultante is van veel vss mogelijke 

trajecten waarbij genetische en vroege biologische risicofactoren interageren met 

omgevingsfactoren en zo aanleiding geven tot vss vormen zelfregulatiedeficits 

 

Diagnostiek 

 

Adviezen voor diagnostiek en behandeling van ADHD vd Hoge Gezondheidsraad: gebaseerd op vss 

invloedrijke internationale richtlijnen 

 

Symptomatologie en disfunctioneren 

 diagnose moet w gesteld door specialisten op gebied van ADHD in multidisciplinair verband 

met kwalificaties obv kennis en ervaring 

 systematische, gestructureerde symptoominventarisatie tijdens klinisch interview = 

hoeksteen vd diagnose 
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o om pervasiviteit symptomen in te schatten: informatie inwinnen rechtstreeks bij ouders 

en leerkrachten over context waarin zij kind daadwerkelijk kunnen observeren om 

gekende halo-effecten te vermijden 

o (semi-)gestructureerde interviews (vb. K-SADS) met interviewer-gebaseerde 

symptoombevraging mbv DSM criteria vormen betrouwbare leidraad (κ 0,91) 

o gedragsvragenlijsten kunnen hulp zijn bij in kaart brengen van probleemgedrag en bij 

inschatting van ernst 

 Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen (VvGK) w momenteel veel gebruikt in 

Nederland en Vlaanderen  

 bevat alle DSM-symptomen van ADHD en gedragsstoornissen  

 is beschikbaar in versie voor ouders en leerkrachten 

 Vlaamse normen beschikbaar: rekening houdend met geslacht, leeftijd en 

beoordelaar 

o bij bevragen ADHD-symptomen: oog hebben voor variabiliteit van symptomen ifv situatie  

 vb. symptomen zijn meest opmerkelijk in situaties waar weinig leiding w gegeven, 

weinig structuur w geboden, kind of jeugdige zelf tempo mag bepalen, er veel afleiding 

mogelijk is, er weinig interessante of nieuwe dingen te beleven vallen, er moet w 

gewacht of geduld moet w opgebracht, … 

 symptomen moeten leiden tot minstens matig schools, familiaal of sociaal disfunctioneren 

o verschillende functioneringsdomeinen moeten systematisch w opgelijst 

 functioneren binnen gezinsleven 

 leerbaarheid in opvoedingssituatie 

 schools functioneren (leren en gedrag)  

 sociaal functioneren (activiteiten, sociale relaties en aangepast sociaal gedrag) 

o NICE richtlijnen 

 “matige” ADHD = als symptomen leiden tot disfunctioneren in 2 settings (vb. thuis en op 

school) en 2 domeinen (vb. onmogelijkheid tot opbouwen positieve relaties met 

leeftijdsgenoten en onmogelijkheid om binnen redelijke termijn huiswerk gemaakt te krijgen)  

 “ernstige” ADHD = aanwezigheid van ADHD van gecombineerde type die leidt tot 

disfunctioneren in multipele domeinen in multipele settings 

 op algemene ernstschaal zoals C-GAS: jongere moet < 60 scoren voordat diagnostisch label 

kan w toegekend 

 naast diagnostiek vd specifieke ADHD-kenmerken en weerslag ervan op functioneren: vooral 

ook DD en diagnostiek van alle geassocieerde problemen en comorbiditeiten maken 

o ADHD-gedrag kan symptomatisch voorkomen bij  

 zintuiglijke stoornissen 

 epilepsie 

 specifieke stoornissen in frontale cortex (bloeding, infectie, neoplasma) 

 anemie  

 ernstig ijzertekort 

 endocrinologische en metabole stoornissen (hyper/hypothyroidie, feochromocytoom, G6PD-

deficiëntie, fenylketonurie, adrenoleukodystrofie, metachromatische leukodystrofie) 

 intoxicaties (lood, middelengebruik) 

 bijwerkingen van medicatie (vb. bronchodilatantia en anti-epileptica)  

o symptomen van concentratieproblemen en rusteloosheid kunnen zich ook voordoen ikv 

andere psychiatrische of ontwikkelingsstoornissen   

 dan: bijkomende diagnose ADHD als aan alle criteria is voldaan en symptomen niet 

geheel verklaard kunnen w door andere problematiek 

 owv hoge mate comorbiditeit: volledig kinderpsychiatrisch onderzoek noodzakelijk → 

anders w vaak grootste risicofactoren voor gehypothekeerde ontwikkeling gemist 

 

Gezinsdiagnostiek 

 ook opvoedingscontext moet in kaart w gebracht 

o ouders hebben vaak in loop van ontwikkeling hun opvoeding aangepast aan kind → veel 

compensatiegedragingen kunnen zijn opgetreden 
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o anderzijds: door veelvoud aan factoren kan opvoeding stevig uit hand zijn gelopen 

 ouders delen soms genetische (ook neurocognitieve en neurobiologische) afwijkingen  

 ouders gaan vaak hoog-emotioneel negatief reageren in hoop moeilijk stuurbaar 

gedrag van kind onder controle te krijgen 

 emoties die ouders tijdens ontwikkelingsverhaal vertolken = belangrijke observatiegegevens 

om draagkracht in te schatten en kwaliteit van huidige ouder-kind relatie te situeren 

 in verdere prognose van ADHD: belangrijke voorspellende factoren 

o ouder-kind relatie 

 ouderlijke agressie 

 ouder-kind conflicten 

 ouderlijke psychopathologie 

o (in)stabiliteit van de gezinscontext: gezinsconflicten, scheiding, separaties 

 

Onderzoek van het kind 

 zelfrapportering ADHD-symptomen bij kinderen en jongeren: niet zo betrouwbaar → 

gesprekken met kind: vnl bedoeld om  

o algemeen welbevinden in te schatten  

o zicht te krijgen op contactvaardigheden en internaliserende symptomatologie ifv DD en 

comorbiditeit 

 ook (neuro)psychologisch testonderzoek: in hoofdzaak gericht op DD informatie 

o intelligentieonderzoek en/of onderzoek vd leervorderingen: kan aangewezen zijn om 

leermoeilijkheden en/of specifieke leerstoornissen als oorzaak van concentratieproblemen 

bij schoolwerk (en andere cognitieve bezigheden) uit te sluiten 

o executieve functiedeficits, aversie voor uitstel en verstoorde tijdsperceptie zijn duidelijk 

geassocieerd aan ADHD 

 maar zijn niet noodzakelijk noch specifiek voor diagnose 

 in kaart brengen van deze vaardigheden: enkel nuttig ifv opstellen van sterkte-zwakte 

profiel dat verder aanleiding moet geven tot handelingsgerichte adviezen 

 algemeen lichamelijk onderzoek: aangewezen → aandacht voor  

o zintuiglijke functies 

o motorische coördinatie 

o eventuele stigmata van genetische of congenitale syndromen 

o neurologische (on)rijpheid  

o groeiparameters 

 technische onderzoeken: enkel als er specifieke aanleiding toe is (vb. EEG, chromosomaal 

onderzoek, audiogram, Woodlamp, …) 

 

Behandeling 

 

Behandelplan moet  

 vertrekken vanuit oorspronkelijke hulpvraag  

 gericht zijn op verbeteren van functioneren → hierbij kan ingegrepen w op meerdere niveaus 

o symptomatologie 

o comorbiditeit 

o steun vd omgeving 

o onderwijssituatie 

o verwachtingsniveau tav jongere 

o … 

 

Psycho-educatie 

 gezonde balans vinden tss draagkracht en draaglast voor jongere en opvoedings- en 

onderwijsomgeving  

o goed bevragen wat ieders opvattingen zijn over oorzaken en controlemogelijkheden van 

moeilijkheden →  misvattingen detecteren en ondervangen met uitleg over 

wetenschappelijke bevindingen over ADHD 
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o plaats die kinderen innemen op continuüm van zelfsturingsvermogen 

 grotendeels genetisch bepaald 

 met tijd: verbetering mogelijk → behandeling kan hierin potentiërende rol spelen 

 volwassenen: uitleg over afgestemde manier van stimuleren en bijsturen  

o acceptatie vd “onrijpe” ontwikkeling vh kind met bijhorende aanpassing van 

verwachtingspatroon = 1e fundamentele stap 

o opvoedingshandvatten die best begeleid worden ingeoefend  

 tolerantie en begrip voor eigen aard van jongere 

 bieden van structuur 

 regelmaat en veel herhaling 

 één opdracht tegelijk geven 

 niet teveel maar ook niet te weinig prikkelen 

 rekening houden met korte spanningsboog 

 stap-voor-stap werken 

 gedoseerd werken aan concrete verbeterpunten 

o inzicht in “anders-gevoeligheid” aan beloning van sommige van deze kinderen (waarbij 

uitgestelde beloningen sterk gediskwalificeerd w) kan ouders helpen om vol te houden in 

meer langdurig en meer repetitief proces van positieve monitoring van kind 

 vervolgens: toelichting over behandelingsmogelijkheden  

o inclusief empirie, effectiviteit, risico’s, … 

o ouders en leerkrachten verwachten nog vaak dat kind met ADHD zelf zal moeten “leren” 

om gedrag aan te passen en dat therapeut dat zal bijbrengen 

 efficaciteit van “zelfregulatietrainingen” = nihil! (zeker als geïsoleerde behandeling) 

 

Eerste keuze therapie 

 kinderen < 6 jaar 

o steeds eerst gedragsinterventie 

 op deze jonge leeftijd: nog meer effect gedragsinterventie 

 medicatie minder effectief en met meer nevenwerkingen gepaard  

o farmacotherapie? 

 enige indicaties 

 gevaarsituaties: gedrag dat hoog risico inhoudt (vb. levensgevaarljke impulsiviteit), 

dreiging tot mishandeling of volledige ontwikkelingsstop 

 als na meerdere maanden intensieve oudertraining weinig vorderingen w gemaakt 

 voorzichtige titratie en monitoring 

 vanaf 6 jaar 

o onderscheid obv ernst en pervasiviteit van gedragsbeeld 

 milde tot matige ADHD: eerst nog proberen via gedragsinterventies of andere niet-

farmacologische therapieën 

 ernstige ADHD: onmiddellijke start van medicatie  

o meta-analyse alle directe vergelijkingen tss gedrags- en medicamenteuze behandeling: 

gevarieerd beeld naargelang outcome 

 medicatie: grotere invloed op gedragsaspecten (ADHD en oppositioneel gedrag) dan 

psychosociale behandeling  

 gecombineerde aanpak voegt hierbij weinig toe  

 sociale vaardigheden: effecten gelijk voor elk type behandeling 

 effecten op schoolse vaardigheden klein en niet significant ongeacht type therapie 

 adolescenten > 12 – 13 jaar: minder onderzoeksevidentie voor psychosociale interventies 

 huidig geldende richtlijnen houden nog weinig rekening met invloedrijke recente meta-

analyse (2014) 

o toont aan dat er weinig impact is van gedragsinterventies en cognitieve trainingen op 

ADHD-gedrag als verwachtingseffecten (en placebo-effecten) in rekening gebracht w 

o gedragsinterventies blijven wel aangewezen want wel objectief positief effect op  

 comorbide gedragsproblemen  

 positieve en negatieve ouder-kind interacties 
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Farmacotherapie 

 stimulantia: meestal 1e keuze bij opstart psychofarmaca voor ADHD 

o contra-indicaties  

 glaucoom  

 risico op schizofrenie 

 relatieve contra-indicaties  

 epilepsie 

 schildklierlijden 

 (familiaal risico op) ernstige cardiovasculaire pathologie  

 verslavingsrisico 

o gerichte (familiale) anamnese is noodzakelijk 

o goede medicamenteuze opvolging  

 titrering met vss doseringen voor keuze optimale dosis 

 controle van effect obv symptoommeting 

 frequente medicatiecontroles (liever 1x/1 – 2 maanden dan 2x/jaar) 

 monitoring van gewicht, lengte, bloeddruk en hartritme 

 combineren van medicatiecontrole met psycho-educatie  

 geven van opvoedingsadviezen en opvoedingsondersteuning 

 frequent rechtstreeks (telefonisch) contact tss behandelaar en leerkracht 

 gestandaardiseerd uitvragen van mogelijke bijwerkingen 

 geneesmiddelen 

o GM geïndiceerd in België voor behandeling ADHD  

 methylfenidaat en atomoxetine 

 nabije toekomst: mss ook lisdexamfetamine en guanfacine  

 dextro-amfetamine (dexamfetamine) kan magistraal w voorgeschreven 

 clonidine en TCA’s (nortriptyline en imipramine): in zeldzame gevallen off-label 

o rechtstreeks vergelijkend onderzoek: aangetoond dat methylfenidaat en atomoxetine 

zowel gedeelde als unieke neurofysiologische effecten bewerkstelligen thv hersenen → 

wijst op partieel divergente werkingsmechanismen 

o Europa: consensus dat methylfenidaat geldt als eerste keuze 

 kan gestart w met kortwerkende of langwerkende preparaten 

 voordeel vd kortwerkende: nauwkeurige titratie over verloop van dag naargelang 

individuele noden 

 voordeel van langwerkende: eenvoudiger toedieningsschema → ↑ therapietrouw  

 gemiddelde effectgrootte (= aantal standaardeviaties verbeterd dan placebogroep op 

gemeten schaal ADHD-symptomen) op symptoomgedrag  

 wat hoger bevonden voor amfetamines dan voor methylfenidaat  

 atomoxetine: iets minder effectief dan methylfenidaat in aparte meta-analyse 

(significant) maar bij directe vergelijkingen niet significant verschillend  

 1e keuze voor methylfenidaat heeft te maken met  

 flexibiliteit van toediening: vele vormen en doseringen 

 transparante farmacokinetiek: plasmaconcentratie lineair verbonden met effect 

 korte werkingsduur → medicatievrije momenten kunnen ad hoc bepaald w 

 lager gevaar voor misbruik in vergelijking met dexamfetamine 

o atomoxetine w als evt. eerste keuze aangeraden igv  

 comorbide angst- of ticproblemen (omdat stimulantia die soms kunnen verergeren) 

 risico op misbruik  

 ernstige inslaapproblemen  

 ouders sterk weigerachtig tov stimulantia  

 24-uurs effect erg noodzakelijk 

 praktisch gebruik 

o start met lage dosis methylfenidaat 

 startdosis 2 à 3x 5 mg/dag (bij kleuters 2,5 mg/dosis)  

 op geleide vd respons: verhogen tot maximaal 60 mg/dag  
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 bij adolescenten soms onvoldoende → max 100 mg/d of 2 mg/kg/d (afhankelijk van 

wat eerst w bereikt)  

 werkzame dosering niet rechtstreeks af te leiden van lichaamsgewicht maar stijgt 

met leeftijd tot in adolescentie 

o bij onvoldoende effect nadat werd verhoogd tot maximale dosis of bij optreden van 

bijwerkingen: dexamfetamine volgende keuze 

 startdosis komt overeen met helft van die van methylfenidaat  

 werkingsduur is gemiddeld 5 – 6 uur → w meestal 2x/d ingenomen 

o atomoxetine  

 startdosis 0,5 mg/kg/d → na 1 week op te bouwen tot 1,2 mg/kg/d (telkens in 1 dosis) 

 volledige effect kan na 6 – 8 weken w beoordeeld maar meestal al zichtbaar na 1 – 2 

weken 

 behandeling kan in principe niet onderbroken w tenzij over langere periode 

o clonidine 

 over enkele weken gradueel opbouwen tot dosis 3 – 5 microgram/kg/dag in 2 giften 

 effect kan beoordeeld w 6 weken na bereiken vd volledige dosis 

o medicatiebeleid moet goed opgevolgd w en jaarlijkse medicatiestop met herevaluatie 

gedragssymptomen en weerslag ervan op functioneren w aanbevolen 

 bijwerkingen 

o meeste bijwerkingen: mild en voorbijgaand of door dosisvermindering of andere 

aanpassingen te verhelpen 

o soms: stoppen en/of overstappen op ander middel nodig 

o stimulantia en atomoxetine  

 meest voorkomende klachten 

 eetlustvermindering  

 aanvankelijke maagdarm- en hoofdpijnklachten  

 lichte verhoging van hartfrequentie en bloeddruk →  controle van hartritme- en 

bloeddruk behoort tot routine monitoring 

 effect op slaap 

 stimulantia → soms inslaapproblemen 

 atomoxetine → enige slaperigheid  

o impact op groeiparameters  

 gemiddeld 1 cm per jaar gedurende 1e 2 – 3 jaar van behandeling 

 zorgvuldig in kaart brengen! 

 impact kan variabel zijn en lijkt in de loop van de jaren af te nemen 

 uiteindelijke lengte lijkt weinig gehypothekeerd 

 compenserende maatregelen dringen zich soms op 

 stimuleren van calorierijke voedselinname of snacks 

 tolereren van late avondmaaltijd  

 verlagen van dosis  

 ‘drug-holidays’ kunnen theoretisch compenseren maar niet altijd mogelijk als 

gedrag in vakanties te moeilijk is 

o slaapstoornissen: wsl zowel medicatie- als stoornisgerelateerd 

 afhankelijk van kind 

 sommige kinderen hebben voor bedtijd 6 – 8 uur medicatievrij interval nodig 

 anderen hebben geen last van medicatie 

 anderen slapen best in als medicatie nog in werking is 

 aantal onderzoeken: eerder normalisatie van slaappatroon bij methylfenidaatgebruik  

 aanpak slaapproblemen 

 eerste aanpak: gebruik van slaapdagboek, slaaphygiënische maatregelen en 

gedragstherapeutische technieken  

 aanpassing dosis en/of verandering van tijdstip van inname  

 als bovengaande onvoldoende 

 switch van stimulantium naar atomoxetine kan w overwogen 

 soms w melatonine ingesteld (0,05 mg/kg half uur voor slapengaan)  
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o zeldzame maar meer ernstige potentiële nevenwerkingen van medicatie bij ADHD  

 hart- en vaatlijden 

 bij hart- en vaataandoeningen op kinderleeftijd en zeker als risico op plotselinge 

hartdood is verhoogd (vb. congenitaal verlengd QT-syndroom): voorafgaand 

overleg en samenwerking met kindercardioloog nodig 

 af en toe extra hartslag is geen reden voor zorgen 

 cardiovasculair onderzoek: geïndiceerd igv 

 persisterende hartfrequentie > 110/minuut  

 uitstijgen (herhaaldelijk correct gemeten) systolische én diastolische bloeddruk 

boven 95e percentiel 

 ook bij clonidine: monitoring geboden maar dan ifv bradycardie en hypotensie 

 epilepsie en ADHD zijn bidirectioneel geassocieerd maar vrees dat ADHD-medicatie 

drempel voor epilepsie verlaagt = ongegrond 

 vermeende acute nevenwerkingen als plotse dood of psychotische inductie: overtreffen 

bij kinderen in behandeling voor ADHD normale incidentie NIET 

 atomoxetine (ikv zeldzame bijwerkingen) 

 screening op suïcidale gedachten  

 alertheid mbt evt leverfunctiestoornissen  

o niet-medicamenteus middelenmisbruik  

 geen evidentie dat behandeling met psychostimulantia risico op niet-medicamenteus 

middelenmisbruik doet toenemen 

 meta-analyse suggereert dat risico in adolescentie w gereduceerd door behandeling  

o igv comorbiditeit met andere psychiatrische toestandsbeelden (gedragsstoornissen, 

angststoornissen, depressie, autisme , verstandelijke beperking, …) 

 vaak andere afweging nodig bij eerste keuze behandeling  

 rekening houden met mogelijke interacties tss diverse psychofarmaca  

 

Niet-farmacologische behandeling 

 meta-analyse van RCT’s  

o in geblindeerde condities: enkel kleurstoffeneliminatie en supplementatie met vrije 

vetzuren klein gunstig effect op ADHD-symptomen 

o geen significante verbetering (behalve in niet-geblindeerde condities) van 

 cognitieve trainingen (aandachtstraining of werkgeheugentraining) 

 neurofeedbacktraining  

 gedragstherapeutische interventies  

o igv niet-geblindeerd: onderscheid met mogelijk verwachtingseffect (placebo) niet te 

maken 

o gedragsinterventies wel klein positief effect op  

 geassocieerde gedragsproblemen (!!!) 

 opvoedingsvaardigheden van ouders  

 gedragstherapeutische interventies thuis en op school 

o gedragsinterventies w via mediatietherapie toegepast (=aanleren aan ouders of 

leerkrachten) 

 vss Nederlandstalige protocollen voor oudertraining zijn beschikbaar 

 in Vlaanderen werd: “Toolkit ADHD” ontwikkeld = gedragsveranderingsprogramma dat 

kan uitgevoerd w als soort ‘spel’ tss leerkracht en leerling  

 erkend als “redelijke aanpassing” die van scholen mag verwacht w 

 ADHD: Aanmoedigen – Dagelijks oefenen – Hulpmiddelen gebruiken - Dispenseren 

o kennis van hersendisfuncties bij kinderen met ADHD helpt voor ouders en leerkrachten 

om gedrag en moeilijkheden te begrijpen → uitleg geven 

 globale neurofysiologische onderactivatie  

 maakt hen minder aanspreekbaar en verklaart waarom enige intensiteit, directheid 

en duidelijkheid nodig zijn om goed tot hen door te dringen 

 legt uit waarom ze zo wisselend presteren en waarom taken vooral fout lopen als ze 

aan eigen tempo w overgelaten 
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 inhibitiedeficit verklaart afleidbaarheid → gebrek aan remming op basale impulsen en 

te snel ingaan op op 1e zicht aantrekkelijke en voor hand liggende prikkels 

 gebrek aan executieve controle →  weinig planmatig, onsamenhangend en weinig 

doelgericht 

 aversie voor uitstel → erg ongeduldige kinderen 

 verstoorde tijdsperceptie 

    → zo kan vanuit cognitieve sterkte-zwakte analyse en symptoomanalyse in diagnostisch  

    onderzoek individueel palet van noden in plan van aanpak w opgesteld 

 individuele therapie: therapieën gericht op kind zelf tonen weinig evidentie voor effect op 

ADHD-gedrag 

o soms effect op direct aangeleerde vaardigheden maar niet op ADHD-symptomen  

 zelfregulatietrainingen (type “stop-denk-doe”) 

 neurofeedbacktrainingen 

 werkgeheugentrainingen 

 sociale vaardigheidstrainingen  

o momenteel: geëxperimenteerd met toepassing van serious games en planning- en 

organisatietrainingen gericht op geassocieerde symptomen 

 voedingsaanpassingen 

o toevoeging excessieve hoeveelheden artificiële kleurstoffen en bewaarmiddelen leidt tot 

toename hyperactiviteit  

 maar efficaciteit van kleurstoffen-eliminatiediëet = niet aangetoond  

o restrictieve eliminatiediëten waarbij gezocht w naar voedingsstoffen waarop kind met 

specifieke overgevoeligheid reageert tonen soms spectaculaire effecten 

 maar mogelijk: sterk verwachtingseffect 

o supplementatie met vrije vetzuren  

 betrouwbaar, weliswaar klein effect  

 kan als eerste proeftherapie bij minder ernstige vormen van ADHD w aangeraden 

 

Beloop en prognose 

 ADHD vertoont zowel stabiliteit als veranderbaarheid over jaren 

o van kinderen tss 6 – 12 jaar met diagnose  

 50 – 60% voldoet nog aan criteria in adolescentie  

 15% voldoet nog aan criteria op leeftijd 25 jaar  

o evolutie van syndroom: mogelijke verklaringen (blijft onduidelijk) 

 natuurlijke verbetering in significante proportie vd gevallen  

 symptomatologie verandert met leeftijd en criteria te weinig leeftijdssensitief  

 syndroom persisteert maar proportie van individuen met ADHD heeft compensatie-

mechanismen ontwikkeld → symptomen niet meer als problematisch ervaren  

 ADHD heeft bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen duidelijke negatieve invloed op 

onderwijs- en beroepsloopbaan 

 kinderen met ADHD vertonen verhoogde prevalentie van  

o psychopathologie 

o middelenmisbruik  

o suïcidaliteit en gelukte suïcides 

o risicovol rijgedrag, delinquentie  

o seksueel risicogedrag 

→ behandeling aangewezen in poging negatieve spiraal te doorbreken 

 behandeling verbetert prognose op vele terreinen maar meestal geen normalisatie  

 

Besluit 

 ADHD = valide diagnose (al is het onderliggend gedragsbeeld dimensioneel) 

o genetische en biologische associaties 

o duidelijke risicofactor in heden en toekomst 

o weinig responsief aan behandeling behalve farmacologisch 

 behandeling is multimethodisch owv weerslag op veel domeinen  
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Gedragsproblemen 

Prof. Danckaerts 

 

Inleiding: definitie van begrippen 

 gedrag is agressief als kinderen andere persoon of voorwerp schade toebrengen  

o fysieke en verbale agressie 

 duidelijkste schade bij fysieke agressie vb. duwen, stompen, tik geven, slaan, knijpen, 

schoppen, vechten, voorwerpen beschadigen en vernielen 

 verbale agressie: woorden die schade toebrengen vb. uitschelden, kwetsen, 

vernederen, bedreigen en pesten 

 fysieke en verbale vormen agressief gedrag roepen weerzin of aversie op → mogelijk 

gevolg: afwijzing door kinderen en uitstoting uit groep leeftijdgenoten 

o agressie kan zich ook in relationele vorm uiten vb. kwaadspreken over ander kind of kind 

onder druk zetten door dreigen de vriendschap te verbreken  

o onderscheid tussen reactief en proactief agressief gedrag  

 reactieve vorm  

 agressief gedrag: impulsieve of onbeheerste reactie op  

 frustratie 

 bedreiging (of gevoel van bedreiging) 

 uitdaging (of gevoel van uitdaging) 

 deze vorm agressief gedrag gaat gepaard met heftige emoties vb. angst of woede 

 proactieve vorm van agressief gedrag: beheerst, gecontroleerd 

 agressief gedrag ingezet om doel te bereiken 

 antisociaal gedrag  

o gedrag is antisociaal als  

 normen en rechten w overtreden vb. bij liegen is norm om waarheid te spreken, bij 

stelen is norm recht op eigen bezit 

 regels w overtreden vb. spijbelen 

o als door antisociaal gedrag wet w overtreden (vb. stelen of gebruik van alcohol): 

‘delinquent gedrag’  

 afhankelijk van leeftijd van kind 

 wetgeving tss landen verschilt onderling over op welke leeftijd antisociaal gedrag als 

delinquent w beschouwd 

 van belang: kenmerken van ongevoeligheid en emotieloosheid (callous-unemotional traits) → 

vormen affectieve dimensie van psychopathie  

o tekort aan schuldgevoel en spijt 

o tekort aan empathie 

o weinig bezorgd zijn om eigen prestaties  

o oppervlakkige of beperkte gevoelens  

 

Gedragsstoornis = patroon waarbij steeds weerkerend agressie en/of regelovertredend gedrag w 

gesteld, waarbij fundamentele rechten van anderen w geschonden 

 

Diagnostische kenmerken 

 

DSM-5: Disruptieve, impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen 

 Oppositioneel-Opstandige Stoornis 

 Periodiek explosieve stoornis 

 Normoverschrijdende gedragsstoornis 

 Antisociale persoonlijkheidsstoornis 

 Pyromanie 

 Kleptomanie 

 Andere gespecifieerde en ongespecifieerde gedragsstoornis 
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Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis (OOG) → zeggen altijd direct “nee” 

 stellen diagnose: ≥ 4 vd 8 symptomen gedurende zes maanden  

o DSM-IV-TR maakt geen onderscheid tss vss typen symptomen vd stoornis 

o onderzoek uitgevoerd na publicatie van  DSM-IV en DSM-IV-TR laat zien dat 8 

symptomen in aard van elkaar zijn te onderscheiden 

 groep van 5 gedragssymptomen die verwijst naar dwars en uitdagend gedrag 

 opstandig zijn: actief ongehoorzamen, weigeren 

 ruzie maken met volwassenen 

 anderen met opzet ergeren 

 anderen de schuld geven 

 ≥ 2x hatelijk en wraakzuchtig zijn (ze zijn van mening dat ze recht hebben om 

anderen iets aan te doen) 

 groep van 3 emotionele symptomen die verwijst naar boze stemming en problemen 

met emotieregulatie 

 vaak boos en ontevreden zijn 

 prikkelbaar zijn: lichtgeraakt, snel geërgerd 

 driftig zijn (verlies van kalmte, driftbuien) 

o ander onderzoek: ernstige symptoom ‘hatelijk en wraakzuchtig zijn’ hoort bij geen van 

beide symptoomclusters maar staat er los van 

 licht/matig/ernstig: in resp. 1/2/3 settings 

 is in relatie tot gezagsfiguren !!  

o itt periodieke explosieve stoornis = ook bij andere triggers 

 onderkennen van heterogene aard vd symptomen vd Oppositioneel-opstandige 

gedragsstoornis is van belang voor goed begrip vd aard vd stoornis 

o op grond vd 2 groepen symptomen kan Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis w 

beschouwd als gemengde stoornis van zowel gedrag als emotie 

o blijkt ook uit beloop: kinderen met deze stoornis lopen risico voor latere ontwikkeling van  

 normoverschrijdende gedragsstoornis  

 ontwikkeling hangt samen met cluster gedragssymptomen 

 angst- of stemmingsstoornis  

 ontwikkeling hangt samen met cluster emotionele symptomen 

 

Normoverschrijdende Gedragsstoornis (NOG) 

 stellen diagnose: in afgelopen 12 maanden regelovertredend, agressief gedrag waarbij 

fundamentele rechten van anderen w geschonden: ≥ 3 vd 15 symptomen zijn voorgekomen 

met van die 3 symptomen, minstens 1 het afgelopen half jaar  

o symptomen: meer eenduidig antisociaal van aard dan die vd Oppositioneel-opstandige 

gedragsstoornis 

o symptomen w opgedeeld in 4 groepen 

 agressie tav personen en dieren 

 pesten, intimideren, bedreigen 

 initieert vechtpartijen 

 gebruik van wapen 

 iemand bestelen, overvallen in confrontatie 

 wreed tov ander, dieren 

 dwingen tot seksuele activiteit 

 destructief tav eigendom 

 eigendommen beschadigen, vernielen 

 brandstichting om schade te berokkenen 

 bedrog, diefstal 

 inbraak (auto, huis, gebouw) 

 bedriegen, oplichten, liegen, misleiden (voor eigen financieel voordeel, …) 

 diefstal (winkel, huis) 

 ernstig regelovertredend gedrag 

 ’s nachts wegblijven < 13 jaar 



Ine Bollen    Psychiatrie | 2014 - 2015  

175 | P a g i n a  
 

 ≥ 2x thuis weglopen > 1 nacht 

 spijbelen < 13 jaar 

 specificatie: onderscheid gemaakt tss  

o type beginnend in kinderleeftijd (early starters / Normoverschrijdende gedragsstoornis 

met vroeg begin): begin vh voorkomen minstens 1 symptoom < 10 jaar 

o type beginnend in de adolescentie (late starters / Gedragsstoornis met laag begin): geen 

enkel symptoom heeft begin voor 10 jaar 

o onderscheid tss beide typen is van groot belang! 

 type met vroeg begin  

 sneller traject 

 meer life-course persistent 

 vertoont meer agressieve symptomen (meer gewelddadig, delinquent) 

 heeft meer comorbiditeit met  

 Aandachtstekort/hyperactiviteitsstoornis  

 taal- of leesstoornis 

 type met late begin: beter toegerust met sociale en schoolse vaardigheden 

 prognose van dit type is beter 

 meer kans op stop vertonen antisociaal gedrag na adolescentie (‘adolescence 

limited’) ivm groep met begin in kinderleeftijd (‘life-course persistent’)  

 MAAR ontwikkeling van deze kinderen in volwassenheid NIET probleemloos  

 ook deze groep verhoogd risico voor geweldpleging en voor psychiatrische 

stoornis in volwassenheid: oa stoornis middelengebruik  

 

Specificatie: met beperkte prosociale emoties (‘callous unemotional disorder’) → > 2 (persistent > 

1 jaar) van 

 gebrek aan berouw of schuldgevoel 

 onverschillig, kil, harteloos/gebrek aan empathie 

 onverschillig over school-/werkprestaties 

 vlak (deficiënt affect): oppervlakkige of onoprechte gevoelens 

o kunnen niet echt van iemand houden → enkel om te gebruiken 

 

Ontwikkelingsperspectief 

 longitudinaal onderzoek → gedragsstoornissen beginnen zich al in peutertijd te ontwikkelen 

o maar diagnosen w niet eerder dan leeftijd van 3 jaar gesteld  

 kinderen met Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis hebben verhoogd risico voor later 

ontwikkelen van Normoverschrijdende gedragsstoornis 

o kans kleiner dan eerder werd vermoed  

o omgekeerd: slechts bij kleine groep kinderen met Normoverschrijdende Gedragsstoornis 

kan eerder Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis w gediagnosticeerd  

 beloop beide stoornissen in vroege volwassenheid is verschillend 

o ontwikkeling van symptomen van Antisociale persoonlijkheidsstoornis in volwassenheid 

komt nagenoeg uitsluitend voor bij Normoverschrijdende gedragsstoornis  

o ontwikkeling angst- of stemmingsstoornis in volwassenheid: specifiek bij Oppositioneel-

opstandige gedragsstoornis  

 in loop van tijd: zowel stabiliteit van symptomen als verandering 

o met tijd nemen gemiddeld genomen symptomen af, ook zonder behandeling 

 correlatiecoëfficiënten tss symptomen vd gedragsstoornissen gemeten op 2 momenten 

bij follow-up van < 6 jaar: tss 0,42 en 0,62  

 correlatiecoëfficiënten tss symptomen gemeten op 2 momenten bij follow-up van 6 tot 

30 jaar: tss 0,20 en 0,40  

o stabiliteit diagnose Normoverschrijdende gedragsstoornis  

 over periode van 4 jaar: ongeveer helft vd jongens die tss 6 en 13 jaar waren 

gediagnosticeerd met Normoverschrijdende gedragsstoornis behouden diagnose  

 over periode van 30 jaar follow-up 
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 bij 31% vd jongens en bij 17% vd meisjes: diagnose sociopathische (of antisociale) 

persoonlijkheidsstoornis in volwassenheid  

 43% vd jongens en 12% vd meisjes: detentie in volwassenheid 

 

Epidemiologie 

 Oppositioneel-opstandig gedragsstoornis en Normoverschrijdende gedragsstoornis behoren 

tot meest voorkomende psychiatrische stoornissen op kinderleeftijd 

 prevalentiecijfers verschillen sterk tss onderzoeken 

o Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis: 1,5 – 4,5% 

o Normoverschrijdende gedragsstoornis: 0,5 – 1,5% 

 onderzoeken: jongens > meisjes (3-4:1)  

o Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis: meeste onderzoeken wijzen op wat hogere 

prevalentie bij jongens dan bij meisjes  

o Normoverschrijdende gedragsstoornis ook vaker bij jongens dan bij meisjes  

o meisjes vertonen meer relationele (uitsluiten, roddelen) en verbale agressie 

 leeftijd  

o leeftijd van aanvang vroeger bij Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis dan bij 

Normoverschrijdende gedragsstoornis 

o prevalentie Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis niet verschillend in adolescentie in 

vergelijking met kinderleeftijd 

o prevalentie van Normoverschrijdende gedragsstoornis stijgt in adolescentie  

 associaties: méér bij 

o lager IQ (IQ 60 – 80) 

 begrijpen nt dat voor maatschappelijk samenleven je rekening moet houden met 

anderen + hebben net wel genoeg verstand om strategieën te ontwikkelen  

 cave zwakbegaafdheid 

o leerstoornissen 

o ADHD 

o ouder-kind relatiestoornissen 

o gezinsproblemen 

o lagere socio-economische status (SES) 

o grootstedelijk milieu 

 

Etiologie en pathogenese 

  

Veel risicofactoren in samenspel bij etiologie vd gedragsstoornissen  

 bij Oppositioneel-opstandig gedragsstoornis en Normoverschrijdende gedragsstoornis van 

type beginnend in kinderleeftijd: kwetsbaarheden bij kind belangrijke rol 

 bij gedragsstoornissen beginnend in adolescentie: eerder combinatie van  

o heftige autoriteitsconflicten als gevolg van toenemende autonomiebehoefte vd adolescent  

o aansluiting bij groep leeftijdgenoten met lichte of ernstiger vormen van delinquentie  

o neurobiologische afwijkingen 

 

Gedragsstoornis: biologische disfunctie? 

 genetisch 

o 40% erfelijk bepaald 

 hoogst bij life-course persisters 

 meisjes = jongens 

 meer bij subgroep “beperkte prosociale emoties” 

 delinquentie als dusdanig: minder erfelijk bepaald 

 overlap met genetische bepaaldheid ADHD en Middelenmisbruik 

 genetisch defect? 

 moleculair genetisch: zwakke associaties met 

 serotoinine-genen 

 dopamine-genen 
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 MAO-A gen 

 Y-chromosoom: dubieus verband 

 XYY: oververtegenwoordigd bij delinquentie 

 maar andere aneuploïdie evenzeer! 

o 60% omgevingsbepaald 

 16% gedeelde omgevingseffecten (algemeen opvoedkundig) 

 43% niet-gedeelde (unieke) omgevingseffecten vb. wat kind heeft meegemaakt 

 biofysische risicofactoren? 

o geboortecomplicatie (OR x5) 

o roken tijdens zws (OR x5) 

o ondervoeding tijdens zws 

 structurele hersenafwijkingen? → kleine correlatie met structurele afwijkingen 

o frontolimbisch 

o kleinere amygdala 

 functionele beeldvorming 

o frontale onderactivatie 

o amygdala: inconsistent: gestegen en gedaald 

 neurotransmissie: enige associatie met 

o serotonine in CSV ↓ → impulsiviteit, woede 

o dopamine in serum ↓ → agressie 

 hormonaal 

o testosteron: wel invloed op agressiviteit bij volwassene maar niet bij kind 

o verlaagd cortisol bij stress en minder vrijzetting adrenaline → hypoactieve HPA-as? 

 blijven “cool” in situaties die normaal “angst” creëren 

 autonoom ZS: trager basishartritme 

 hypothesen: door ↓ hartritme en ↓ stressreactie 

o fearlessness theory 

o stimulation seeking theory 

 besluit: biologisch? 

o zowel in statistische bevindingen (structureel/basishartritme) als in dynamische 

bevindingen (functioneel/stress-respons) zijn er disfunctionele aanwijzingen 

o oorzaak of gevolg? 

 

Problemen tijdens zwangerschap (prenatale problemen) en bevalling (perinatale problemen)  

 vormen risico voor ontstaan van gedragsproblemen, agressief gedrag, delinquentie en 

gedragsstoornissen 

 problemen  

o virale infecties tijdens zwangerschap 

o roken en ander middelengebruik tijdens zwangerschap 

o laag geboortegewicht 

o zuurstofgebrek of andere complicaties tijdens bevalling  

 risicofactoren uit omgeving kunnen ongunstige effect vd pre- of perinatale factoren 

versterken 

 

Genetische factoren 

 aandeel erfelijkheid bij ontstaan antisociaal gedrag voor alle leeftijden bij elkaar: 41%  

o duidelijk lager dan bij ADHD of bij autisme 

o leeftijd heeft belang 

 adolescenten met Normoverschrijdende gedragsstoornis: gelijkaardige percentages  

 3- en 5-jarigen: aandeel erfelijkheid bij ontstaan agressief gedrag 69% resp. 82% 

  → rol van erfelijkheid groter bij jonge kinderen, rol omgeving lijkt toe te nemen bij ouder  

     w: met leeftijd w omgeving voor kind ruimer en dus ook kans op ongunstige invloed  

     ervan op antisociaal gedrag 

 gen-omgevingscorrelaties 
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o agressieve gedrag kind kan samenhangen met opvoeding gegeven door ouders omdat 

genetische factoren vd ouders aan beide ten grondslag liggen 

 ouders dragen vatbaarheid voor vb. agressief gedrag over op kind via hun genen 

 diezelfde ouderlijke genen kunnen ook ten grondslag liggen aan inadequate 

opvoedingsvaardigheden vb. impulsief en hard straffen 

o daardoor: niet zeker of inadequate opvoedingsvaardigheden belangrijke oorzakelijke rol 

vervullen in ontstaan agressief gedrag bij kind want genetische factoren bij ouders 

kunnen oorzakelijke samenhang vertroebelen  

 gen-omgevingsinteractie: als combinatie genetisch risico en omgevingsrisico resulteert in 

stoornis of ziekte maar niet voorkomen alleen van genetisch risico of omgevingsrisico alleen 

o dus bij gen-omgevingsinteractie ontwikkelen gedragsstoornissen zich niet bij alle kinderen 

die w blootgesteld aan ongunstige omgevingsfactor maar alleen bij hen die genetisch 

kwetsbaar zijn 

o werd aangetoond bij mishandeling in samenhang met polymorfisme (vaak voorkomende 

alternatieve vorm) voor gen dat monoamine oxidase A (MAO-A) codeert 

 MAO-A = enzym betrokken bij metabolisme dopamine, noradrenaline en serotonine 

 kinderen die werden mishandeld 

 alleen als genotype resulteerde in lage activiteit van MAO-A  

 later in adolescentie gedragsstoornissen  

 in volwassenheid agressieve persoonlijkheidskenmerken, symptomen van 

antisociale persoonlijkheidsstoornis en criminaliteit 

 bij kinderen die werden mishandeld maar die genotype hadden resulterend in hoge 

MAO-A-activiteit kwam ongunstige antisociale ontwikkeling niet voor! 

 

Neurobiologie 

 kinderen met gedragsstoornissen: afwijkingen in vss neurobiologische systemen 

o oa AZS, hypothalamus-hypofyse-bijnier as, neurotransmitters en hersencircuits 

o functies die systemen uitoefenen kunnen w geordend in 3 gebieden 

 verwerking van negatieve en straffende signalen 

 verwerking van positieve en belonende signalen 

 cognitieve controle 

o benadering biedt mogelijkheid om functioneren neurobiologische systemen te bekijken in 

samenhang met omgeving: positieve en negatieve signalen zijn afkomstig uit omgeving 

 verwerking negatieve en straffende signalen 

o normaal leren kinderen vanaf 2e levensjaar koppeling te maken tss ongewenst gedrag en 

straf of dreiging met straf  

 = ‘angstconditionering’  

 belangrijke bouwsteen voor ontwikkeling vh geweten 

 ouders keuren ongewenst gedrag af door  

 berispen 

 wijzen op negatieve gevolgen voor henzelf en anderen 

 dreigen met straf  

 daadwerkelijk straffen 

 negatieve signalen leiden bij kind tot angst, schuldgevoel en wroeging 

 als kinderen erover denken iets ongewenst te doen: w weerhouden door 

koppeling of associatie tss ongewenst gedrag en dreigende negatieve gevolgen 

 als ze toch zijn overgegaan tot ongewenste gedrag: koppeling tss ongewenst 

gedrag en negatieve gevolgen leidt tot schuldgevoel en wroeging 

o longitudinaal onderzoek: geringe angstconditionering is risicofactor voor later agressief 

gedrag en criminaliteit  

 geringe angstconditionering blijkt uit huidgeleidingsrespons op stimuli die angst 

oproepen 

 geringe angstconditionering gemeten op leeftijd van 3, 4, 5, 6 en 8 jaar vormt risico 

voor agressief gedrag op leeftijd van 8 jaar  
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 geringe angstconditionering gemeten op leeftijd 3 jaar vormt risico op crimineel 

gedrag op leeftijd van 23 jaar  

o amygdala  

 betrokken bij verwerking van negatieve stimuli, toekennen van betekenis aan stimuli 

en hiermee samenhangend angstconditionering 

 bij jeugdigen met gedragsstoornissen: in structureel beeldvormend 

hersenonderzoek werden geringere volumes vastgesteld vd amygdala  

 bij kinderen en jeugdigen met gedragsstoornissen: in functioneel beeldvormend 

hersenonderzoek werd ook geringere activiteit vd amygdala aangetoond bij 

verwerken negatieve, emotionele stimuli  

 vervult rol in op gang brengen fysiologische reactie op stress door activering vd 

hypothalamus-hypofyse-bijnier as 

 stress leidt tot verhoging vd cortisolspiegel 

 geringere gevoeligheid voor stress of negatieve signalen is kenmerkend voor 

kinderen met gedragsstoornissen 

 kinderen met gedragsstoornissen reageren op stress met geringere stijging 

cortisolspiegel dan kinderen zonder dergelijke problemen  

 belangrijk hierbij: kinderen met ADHD onderscheiden zich hierin NIET van hun 

leeftijdgenoten  

 ook bij jeugdigen met gedragsstoornissen: verminderde stijging cortisol bij 

stress 

o neurotransmitters 

 serotonine is betrokken bij gevoeligheid voor straffende en aversieve signalen 

 volwassenen met antisociaal gedrag: verminderde serotonerge functie 

 ook verminderde serotonerge functie bij kinderen met gedragsstoornissen MAAR op 

minder overtuigende wijze  

 woede-uitbarstingen kunnen w gepotentieerd door activering 5-HT2-receptoren en 

kunnen w geïnhibeerd door activering 5-HT1-receptoren  

 noradrenaline speelt rol in wijze waarop signalen van straf w ervaren 

 bij tekortschietende noradrenerge functie: straffende signalen krijgen niet gewenste 

emotionele betekenis 

 enkele onderzoeken hebben verminderde noradrenerge functie bij kinderen met 

gedragsstoornissen aangetoond  

 verwerking van positieve en belonende signalen 

o gunstige geval: omgeving zendt allerlei positieve signalen naar kind → w door kind als 

positief beleefd → gaat samen met prettig gevoel 

o als signalen in mindere mate als positief w herkend 

 kan leiden tot gevoel van ontevredenheid en verveling 

 dan zoeken kinderen en adolescenten spanningsvolle prikkels op (sensation-seeking) 

om zich prettiger te voelen 

 klieren 

 grenzen opzoeken van afgesproken regels  

 adolescentie in groepsverband: delinquent gedrag of middelengebruik en –misbruik 

 sociale leerdeficits (Quay) → ongevoelig voor consequenties (zie verder) 

o hartslag in rust hangt voor deel samen met verwerking belonende signalen 

 kinderen met gedragsstoornissen: geringere basale hartslag dan bij zich gunstig 

ontwikkelende leeftijdgenoten  

 longitudinaal onderzoek: opzoeken van spanning voor deel verklaart waarom jongens 

die met 11 jaar lage hartslag hebben met 16 jaar regelovertredend gedrag vertonen  

o zoeken spanning en opwinding zou kunnen w uitgelokt door algemeen onprettig of 

onbevredigend gevoel omdat alledaagse, sociale interacties als onvoldoende bevredigend 

en positief worden ervaren 

 jeugdigen met gedragsstoornissen zouden in delinquentie en middelenmisbruik 

bevrediging zoeken die ze niet vinden in gebruikelijke sociale interacties 

o amygdala speelt ook rol in verwerking positieve signalen 
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 structurele tekorten vd amygdala kunnen dus ook resulteren in tekortschietende 

verwerking positieve en belonende signalen → dus in maken vd koppeling tss gedrag 

en beloning 

 signalen van beloning w in orbitofrontale cortex verwerkt 

 kinderen met Normoverschrijdende gedragsstoornis: verminderd functioneren van 

orbitofrontale cortex in reactie op beloning  

 verminderd functioneren vd orbitofrontale cortex en amygdala zou kunnen 

resulteren in minder goede koppeling tss gedrag en beloning →  gevolg: sociale 

conditionering minder optimaal dus aanleren adequaat gedrag verloopt moeizamer 

o dopamine = neurotransmitter bij uitstek die rol speelt bij beloning 

 aanwijzingen dat agressie en antisociaal gedrag samenhangen met polymorfismen van 

genen van dopaminerge systeem 

 dopamine D4 receptor gen  

 gen voor COMT (enzym dat betrokken is bij metabolisme van dopamine)  

 indirect bewijs van verminderde dopaminerge functie: komt van onderzoek naar effect 

van psychostimulantia zoals methylfenidaat  

 kinderen met ADHD: verminderde dopaminerge functie door psychostimulantia 

(zoals methylfenidaat) versterkt → afname symptomen 

 ook agressief gedrag en symptomen vd gedragsstoornissen nemen af oiv 

methylfenidaat  

 beeldvormend hersenonderzoek: versterking dopaminerge functie leidt tot 

toename in motivatie om taak uit te voeren omdat taak aantrekkelijker wordt  

 gunstige effect op symptomen van gedragsstoornissen kan gevolg zijn van 

toename in waardering vd positieve signalen uit omgeving 

 ouders van kinderen die goed reageren op methylfenidaat rapporteren dat kind 

gewilliger is geworden 

 cognitieve controle 

o met leeftijd neemt aansturen vh denken, emoties en gedrag toe 

 aansturen gebeurt ahv vss executieve of cognitieve controlefuncties die w uitgevoerd 

door cerebrale cortex 

 met rijping cerebrale cortex nemen mogelijkheden van kinderen en jeugdigen toe om 

gedrag in veranderende situaties beter aan te passen 

o neuropsychologisch onderzoek  

 richt zich op functies die betrokken zijn bij adequaat oplossen van problemen vb. 

planning, werkgeheugen, onderdrukken of inhiberen van inadequate oplossingen, 

flexibel zoeken van alternatieve oplossingen en kiezen van gepaste oplossing 

 al op kleuterleeftijd vertonen kinderen met gedragsstoornissen inhibitietekorten: 

komen nog sterker naar voor als beloning en straf in geding zijn 

 moeite om gedrag dat oiv beloning eenmaal op gang is gebracht te stoppen in 

reactie op signalen van straf 

 kinderen gaan door met vertonen vh beloonde gedrag, ze kunnen niet stoppen 

 = “respons perseveratie”  

 respons perseveratie kan ertoe leiden dat personen moeite hebben met loskomen 

van oplossingen die weliswaar op korte termijn veel winst opleveren maar op 

langere termijn ook veel verlies 

 gevolg: problemen kunnen ontstaan in affectieve besluitvorming = snel nemen 

beslissingen obv intuïtie welke oplossing meeste winst oplevert op korte termijn 

terwijl ook rekening w gehouden met verlies op lange termijn 

 als afweging onvoldoende gebeurt: risicovolle beslissingen w genomen die in 

adolescentie kunnen leiden tot middelenafhankelijkheid of verslaving  

o beeldvormend hersenonderzoek bij adolescenten met Normoverschrijdende 

gedragsstoornis  

 structurele tekorten in orbitofrontale cortex, temporale gebied, amygdala en 

hippocampus  
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 functioneel beeldvormend onderzoek laat zien dat (tgv niet optimale verwerking van 

negatieve signalen op corticaal niveau) kinderen met gedragsstoornissen moeite 

hebben met bijsturen gedrag als ze terugkoppeling uit omgeving ontvangen 

 kinderen met gedragsstoornissen laten verminderd functioneren zien van  

 cingulate cortex als negatieve beelden w getoond  

 temporo-parietale gebieden als terugkoppeling w gegeven op inhibitiefouten  

 problemen in regulatie van emoties kunnen hiermee samenhangen 

 ventromediale prefrontale cortex functioneert minder goed bij jeugdigen met 

gedragsstoornissen en psychopathische kenmerken tijdens uitvoeren van taak 

waarbij straffende signalen w gegeven na maken van fouten  

 verwerking belonende signalen in orbitofrontale cortex verloopt verstoord bij 

kinderen met Normoverschrijdende gedragsstoornis en kinderen met één van beide 

gedragsstoornissen en psychopathische kenmerken  

 problemen in verwerking belonende signalen kunnen leiden tot  

 foute verwachtingen van beloningen  

 frustratie resulterend in reactieve agressie vb. prikkelbaarheid en driftbuien  

 ook problemen in cognitieve flexibiliteit: minder goed functioneren temporo-

parietale en occipitale gebieden tijdens taak voor cognitieve flexibiliteit  

 samengevat: neurobiologisch onderzoek bij kinderen en jeugdigen met gedragsstoornissen 

laat zien dat vss gebieden vd hersenen niet optimaal functioneren 

o gevolg: sociale leerprocessen belemmerd 

 koppeling tss gedrag en positieve dan wel negatieve gevolgen minder goed → aanleren 

van adequaat sociaal gedrag en afleren van inadequaat sociaal gedrag belemmerd 

 defect BIS (behavioural inhibition system) bij negatieve consequenties = negatieve 

consequenties hebben minder effect 

 defect BAS (behavioural activation system) bij positieve consequenties = 

beloningen hebben minder effect 

 probleemoplossing niet optimaal door stoornissen in aandacht, inhibitie, cognitieve 

flexibiliteit en besluitvorming → belemmering vh leren gebruik maken vd cognitieve 

aan- en bijsturing van gedrag als ze gedrag aan steeds wisselende omgeving moeten 

aanpassen 

 

Cognitieve disfuncties? 

 niet-specifieke neuropsychologische associaties 

o verbaal lager begaafd 

o difficult temperament 

o impulsieve cognitieve denkstijl 

o korte aandachtspanne 

o verminderd empatisch vermogen 

 intelligentie en taal 

o lage intelligentie = risicofactor voor ontwikkeling antisociaal gedrag 

 longitudinaal onderzoek: lage intelligentie, die samenhing met antisociaal gedrag op 

leeftijd 5 jaar → hoger niveau antisociaal gedrag met 7 jaar  

 verband ook nadat kinderen met ADHD w uitgesloten (is weliswaar bijkomende 

risicofactor hiervoor!) 

o ook vertraagde taalontwikkeling = risicofactor voor gedragsproblemen 

 samenhang gevonden tss achterstand in taalontwikkeling op (zeer) jonge leeftijd met 

geregistreerde criminaliteit in volwassenheid 

 sociale cognities  

o kinderen hebben dagelijks met sociale problemen te maken vb. niet w uitgenodigd op 

feestje, door ander kind w geduwd of verliezen bij spel 

 voor oplossen problemen: kinderen moeten beschikken over reeks sociaal cognitieve 

vaardigheden  

 oppikken informatie uit omgeving 

 juist interpreteren vd informatie 
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 duidelijk krijgen wat in situatie belangrijk doel is 

 bedenken vss oplossingen voor probleem 

 beslissen welke vd vss oplossingen meest handige is  

 uitvoeren vd oplossing 

 situaties van benadeling en competitie zijn voor kinderen met gedragsstoornissen 

groot probleem  

o kinderen met gedragsstoornissen: verschillen van zich gunstig ontwikkelende kinderen in 

probleemoplossende vaardigheden (Dodge) 

 richten aandacht op minder informatie  

 kennen aan anderen vaak vijandige intentie toe terwijl daar geen grond voor is  

 als ze w benadeeld: kinderen met gedragsstoornissen niet geneigd om te denken 

dat dit mss per ongeluk is gebeurd  

 overheersen van anderen en wraak nemen zijn kenmerkende doelen van kinderen 

met agressief gedrag  

 voor sociale problemen bedenken kinderen met gedragsstoornissen minder 

oplossingen 

 achten zichzelf (ivm leeftijdgenoten) beter in staat om agressieve oplossing uit te 

voeren  

 als ze keuze krijgen tss vss typen oplossingen: kiezen vaker agressieve oplossing 

o longitudinale onderzoeken: kenmerkende sociaal probleemoplossende vaardigheden 

spelen rol in in stand houden vh probleemgedrag zowel bij jonge kinderen, bij kinderen in 

de schoolleeftijd als bij jeugdigen 

 

Empathie 

 = vermogen om te kunnen meevoelen met gevoel van ander vb. gevoel van verdriet of pijn, 

maar ook gevoel van blijdschap 

o meeleven met ander kan leiden tot prosociaal gedrag: gedrag waarbij ander w 

bevoordeeld vb. troosten van ander kind dat verdriet heeft 

o kan zowel neiging tot vertonen antisociaal of agressief gedrag als doorgaan met dit 

gedrag afremmen 

 kinderen met gedragsstoornissen: geringer empathisch functioneren aangetoond ivm 

leeftijdsgenoten (zowel op schoolleeftijd als in adolescentie) 

 

4-fasenmodel van ontwikkeling  

 gezin en opvoeding 

o heel systematisch en grondig onderzocht: interacties tss kinderen met gedragsproblemen 

en hun ouders, broers of zussen 

o vd volgende kenmerken vd opvoeding werd aangetoond dat zij rol spelen in ontwikkeling 

gedragsstoornissen 

 onduidelijkheid in geven van opdrachten 

 inconsequent omgaan met ongewenst gedrag vh kind 

 hard straffen 

 onvoldoende direct toezicht van jonge kinderen  

 onvoldoende op hoogte zijn van doen en laten van oudere kinderen  
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o slechte hechting: afwezigheid van of onvoorspelbaar zorggedrag heeft ernstige impact op 

gedrag van kinderen 

 hoe? 

 via “early social learning” / blauwdruk / modeling 

 sociale leertheorie (Bandura): modeling = kind kopieert letterlijk gedrag dat het 

ziet in omgeving 

 via invloed op ontwikkeling serotoninerg systeem? 

 via structurele ontwikkelingsdefecten? 

 via impact op cortisol stress-systeem 

 kinderen waarbij hechting niet gelukt is: weten niet of ze mensen kunnen vertrouwen 

→ compensatie: ongevoeligheid ontwikkelen 

o kenmerkend voor gezinnen: dwingende, aversieve interactiepatronen →  ene gezinslid 

reageert met negatief/aversief gedrag op negatief/aversief gedrag andere gezinslid  

 vb. in plaats van tegen etenstijd naar zoon toe te lopen en hem op vriendelijke toon te vragen 

zijn speelgoed op te ruimen, roept moeder van op afstand dat hij toch ziet dat het tijd is om 

speelgoed op te ruimen en dat hij dat nu ook meteen moet doen, waarop haar zoon antwoordt: 

“Nee, ik ben nog even bezig.” Vanwege oplopende ergernis escaleert aversieve interactie waarbij 

moeder snauwend opdracht herhaalt, kind moeder uitscheldt en moeder uiteindelijk aan kortste 

eind trekt, namelijk zwicht voor verzet vh kind en speelgoed zelf opruimt. 

 leerprincipe ‘negatieve bekrachtiging’ afkomstig uit operante leertheorie → verklaring 

waarom kans groot is dat kind verzet tegen moeder in toekomst opnieuw zal vertonen 

 ieder gedrag dat ertoe leidt dat negatieve prikkel w weggenomen = negatieve 

bekrachtiger 

 dit voorbeeld: brutale verzet vh kind is negatieve bekrachtiger  

 want voor kind is opdracht om op te ruimen onaangename prikkel die door verzetsgedrag 

w weggenomen want moeder ruimt uiteindelijk zelf op → verzet heeft gewerkt, het werd 

ongewild bekrachtigd en zal in toekomst vaker voorkomen 

 op korte termijn lijkt conflict tss moeder en kind opgelost maar op lange termijn leidt het 

alleen tot toename opstandig gedrag 

 coërcieve interactiepatronen: niet enkel simplistische modeling maar meer complexe 

‘sociale leersystemen’ spelen zich af 

 wederzijdse dwang: door negatieve bekrachtiging 

 gebrek aan monitoring 

 modelling: agressieve reacties 

 disciplinaire inconsistentie 

 inconsistente regels en afspraken 

 te strenge straffen, te weinig positieve reacties 

 permissiviteit  

 gebrek aan betrokkenheid – aversieve reacties 

o kans dat zich dwingende interactiepatronen (ipv positieve) ontwikkelen tss ouders en kind 

neemt toe als ouders antisociaal gedrag vertonen, middelen misbruiken, depressief zijn, 

elkaar onderling weinig steunen en/of veel stress ervaren  

 want voor geven van opdrachten op uitnodigende wijze, vasthouden aan opdracht, 

negeren mild ongewenst gedrag en geven milde straffen na uitgesproken ongewenst 

gedrag: aantal voorwaarden nodig 

 positieve instelling hebben 

 innerlijke rust bewaren 

 voldoende innerlijke kracht in zichzelf ervaren  

 elkaar wederzijds steunen 

 igv depressiviteit bij ouders en conflicten tss ouders: aan voorwaarden w niet voldaan 

 ook niet aan voorwaarden voldaan als ouders zelf innerlijk onrustig zijn en geneigd zijn 

impulsief te reageren owv (kenmerken van) ADHD  

 ook stress veroorzaakt door financiële problemen en krappe woonruimte heeft 

negatieve invloed op opvoedkundig functioneren van ouders  

o tgv hierboven besproken opvoedingskenmerken: verhoogd risico voor ontwikkeling van 

gedesorganiseerde ipv veilige gehechtheid 

 leeftijdgenoten (peers) 
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o rol leeftijdgenoten kan vss vormen aannemen  

 dwingende interactiepatronen kunnen zich ook in contact met hen manifesteren: als 

leeftijdgenoten zwichten voor aversieve gedrag w ongewenste gedrag ook in contact 

met hen bekrachtigd  

o kinderen met zich ontwikkelende of gediagnosticeerde gedragsstoornissen w vaak door 

andere kinderen afgewezen vanwege aversie die hun storende gedrag oproept 

 uitstoting op zich (onafhankelijk vd gedragsproblemen die eraan ten grondslag liggen) 

draagt vanaf leeftijd 6 jaar bij tot verdere ontwikkeling gedragsproblemen 

 uitstoting uit groep leeftijdgenoten leidt er ook toe dat kinderen zich adequate sociale 

vaardigheden minder eigen maken 

o vnl in adolescentie: risico van aansluiting bij (pre)delinquente groep leeftijdgenoten 

 daar w praten over regeloverschrijdend en delinquent gedrag positief bekrachtigd  

 = “deviancy training”  

 nadelige gevolgen 

 gebruik van geweld 

 toename van delinquent gedrag  

 begin van middelengebruik  

 deviancy training of van elkaar leren vd verkeerde dingen te doen kan er ook toe 

leiden dat behandelingen negatief effect hebben 

 als jeugdigen met antisociaal in groepsverband w behandeld bestaat risico dat 

behandeling averechts of iatrogeen effect heeft  

 risico van toename van delinquent gedrag doet zich ook voor als jeugdigen in justitiële 

inrichting w geplaatst  

 school en buurt 

o kans dat agressief gedrag op leeftijd 6 jaar in loop der jaren aanhoudt: ↑ naarmate meer 

kinderen met gelijkaardige agressieve gedragsproblemen in klas zitten  

 agressief gedrag komt vaak voor in grote stadscholen gelegen in buurten met sociaal-

economisch benadeelde gezinnen 

 naarmate kinderen hieraan langer w blootgesteld: eigen niveau agressief gedrag stijgt 

o in sommige buurten w kinderen meer blootgesteld aan geweld dan in andere 

 worden blootgesteld aan geweld leidt vanaf 6 jaar tot  

 toename van agressief gedrag 

 toename van goedpraten agressief gedrag 

 toename van agressieve fantasieën 

 op einde schoolleeftijd: normatieve denken over geweld (goedpraten) speelt rol in 

voorkomen van agressief gedrag  

o opvoeding w negatief beïnvloed door buurtkenmerken  

 vb. armoede, gevaar en geringe publieke voorzieningen (bescherming door politie, 

ophalen van vuilnis, openbaar vervoer, kwaliteit van scholen) 

 armoede, gevaar en ontevredenheid over publieke voorzieningen → gevolgen 

 minder ouderlijke warmte 

 inconsequentie bij opvoeden  

 verbaal of fysiek agressieve interacties met kinderen 

 als ouders dagelijks w geconfronteerd met chronische stress die buurtkenmerken 

oproepen: energie op om ook nog eens opvoeding te geven die w gekenmerkt door 

warmte en consequentie  

 

Cave: identificatie met label “probleemjongere”! 

 mensen tov jongere  

o negatieve verwachtingen 

o negatieve reacties 

o negatieve consequenties 

 jongere: identificeert “ik ben de probleemjongere” 

o “ze verwachten van mij niets meer” 

o “als ik iets goed doe, wordt het toch niet gezien” 
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o “ik zoek anderen die dit ook vinden” 

o “ik doe mijn best niet meer” 

o … 

 hierdoor: uitsluiten en wegsturen → viscieuze cirkel! 

 

Behandeling 

 

Biopsychosociaal model → aangrijpingspunten voor therapie 

 

Algemeen: behandeling 

 meest onderzocht maar globale resultaten nogal teleurstellend 

 moeilijk bereikbare groep 

 meest efficiënt in stadium ODD 

 hoe vroeger, hoe beter 

 

Farmacotherapie 

 geen prominente plaats! 

 medicatie: op alle leeftijden in aanmerking 

o maar met meer terughoudendheid gepast bij jonge kinderen 

o mogelijke bijwerkingen en onzekerheid over lange termijn effecten → bij sommige ouders 

en hulpverleners negatieve opstelling tav gebruik van psychofarmaca 

o pro en contra 

 diegenen die principieel weigeren medicatie in te zetten moeten zich realiseren wat 

kind w onthouden als symptomen blijven voorkomen en leiden tot negatieve gevolgen 

 gevaarlijke situaties tgv impulsiviteit 

 verwijdering van school 

 afwijzing door leeftijdgenoten  

 voortdurend blootgesteld w aan kritiek 

 farmacotherapie mag ook niet lichtvaardig worden ingezet 

 er moet altijd sprake zijn van uitgesproken nadelige gevolgen vd symptomen 

 medicatie nooit als enige behandelingsmethode  

 methylfenidaat = eerste keuze middel 

o bevordert dopaminerge neurotransmissie: blokkeert dopaminetransporter →  meer 

dopamine in synaps beschikbaar → verbeterde dopaminerge neurotransmissie  

o effect methylfenidaat op symptomen vd gedragsstoornissen  

 igv comorbiditeit met ADHD: overtuigend aangetoond bij kinderen vanaf 3 jaar  

 effect op symptomen van beide gedragsstoornissen is groot   

 ook igv geen diagnose van ADHD w gesteld maar er komen wel symptomen van deze 

stoornis voor: methylfenidaat effect op symptomen vd gedragsstoornissen  

 ook kinderen met Normoverschrijdende gedragsstoornis waarbij geen ADHD 

gediagnosticeerd is: duidelijk effect methylfenidaat op antisociaal gedrag 
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o methylfenidaat ook geadviseerd als 1e keuzemiddel als psychotherapeutische methoden 

niet effectief blijken voor behandeling Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis  

 bij comorbiditeit met ADHD: atomoxetine = tweede keuzemiddel 

o bevordert noradrenerge neurotransmissie door blokkeren vd noradrenalinetransporter  

o resultaten van onderzoek naar effect atomoxetine op symptomen vd gedragsstoornissen 

zijn niet eensluidend  

o bij afwezigheid effect methylfenidaat of als middelen sterke bijwerkingen uitlokken: 

atomoxetine overwegen 

 bij agressief gedrag: risperidon (Risperdal®) of ander atypische antipsychoticum (in praktijk 

ook aripiprazole (Abilify®)) in aanmerking  

o effect van risperidon op agressief gedrag werd aangetoond  

o enkel officiële indicatie bij kinderen en adolescenten met ernstige gedragsstoornis en met 

minder dan gemiddeld intellectueel functioneren 

o grote terughoudendheid met deze middelen is gepast vanwege  

 risico voor gewichtstoename  

 onzekerheid over mogelijke lange termijn gevolgen 

 oa verhoogd risico voor CV ziekten en diabetes  

 systematische monitoring van somatische complicaties met regelmatige 

bloedcontroles is aangewezen 

 

Gedragstherapeutische oudertraining in opvoedingsvaardigheden 

 meeste effectieve behandelingsmethode voor kinderen: gedragstherapeutische oudertraining 

in opvoedingsvaardigheden 

o meta-analyse → gemiddelde effect ligt in gebied vh matige effect  

o behandelingsmethode beoogt gedrag vd kinderen in alledaagse leefsituatie te beïnvloeden 

door verbeteren vd opvoedingsvaardigheden vd ouders 

 nadruk op positieve bekrachtiging van goed gedrag door ouders 

 terugschroeven coërcieve patronen 

 adequate negatieve consequenties 

o gedragstherapeutische training 

 individueel of in groepsverband  

 rust ouders toe met vaardigheden om probleemgedrag van kind te doen afnemen en 

gewenste gedrag te doen toenemen 

 misverstand te denken dat het hier gaat om ‘oudercursus’ 

o volstaat immers niet dat ouders kennis nemen van nieuwe inzichten in opvoeding of tips 

ontvangen hoe met bepaald gedrag om te gaan 

o voor veranderen vaak lang bestaande patronen van interactie tss kinderen met 

gedragsstoornissen en ouders: inzicht en kennis onvoldoende → enkel door veel oefening 

maken ouders zich nieuwe vaardigheden eigen die langzamerhand deel gaan uitmaken 

van opvoedingsrepertoire 

 nieuwe opvoedingsvaardigheden 

o specifiek prijzen 

o gebruik maken van beloningskaart 

o negeren van ongewenst gedrag  

o toepassen van time-out 

 toepassen vd nieuwe opvoedingsvaardigheden: moeilijker bij kinderen met 

gedragsstoornissen dan bij kinderen met milde gedragsproblemen 

 leren formuleren probleemgedrag (vb. hard schreeuwen) in positieve tegendeel (zachtjes 

praten) is vaardigheid die ouders zich niet gemakkelijk eigen maken 

o maar cruciaal dat dit hen lukt want hierdoor kunnen ouders aandacht richten op doen 

toenemen van gewenst gedrag ipv doen afnemen van ongewenst gedrag 

 veel oefening in rollenspelen is nodig om vaardigheden in vingers te krijgen 

o bij leren toepassen vd vaardigheden thuis stuiten ouders op allerlei problemen die ze 

inbrengen i/d therapiesessies 

o vss oudertrainingen ontwikkeld met aangetoond effect 
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 Parent Management Training Oregon (PMTO) 

 Incredible Years  

 Parent-Child Interaction Therapy (PCIT)  

 Positive Parenting Program (Triple-P) 

 belang vd ouders 

o liefde en hechting: aanvaard w in hartelijke relatie 

o superviseren en opvolgen: observatie, communicatie, voorbeeldfunctie 

o leiding uitoefenen 

 onderhandelen + stellen van grenzen 

 familieregels en waarden 

o model en raadgever: informatie, argumenten, ondersteuning, stimulatie 

o betrekken in gemeenschap: activiteiten in gezin in gemeenschap 

 

Cognitief gedragstherapeutische trainingen in sociale probleemoplossing 

 leeftijd 8 jaar: cognitieve rijpheid voldoende ontwikkeld om gebruik te maken van cognitief 

gedragstherapeutische trainingen in sociale probleemoplossing 

 cognitief gedragstherapeutische trainingen zijn gebaseerd op eerder besproken problemen 

van kinderen in sociale probleemoplossing en emotieregulatie 

o indien aanwijzingen voor problemen 

 training sociale cognities 

 intenties van anderen adequater beoordelen 

 vss oplossingen bedenken 

 korte en lange termijngevolgen van oplossingen bedenken  

 meest gepast oplossing kiezen en uitvoeren 

 emoties bij anderen en zichzelf herkennen (empathietraining!): vnl gevoel boosheid 

 stressbeheer, conflictbeheer: boosheid beter beheersen 

 eigenwaardegevoel analyseren 

o individueel of in groepsverband 

o meta-analyse van CGT bij kinderen en jeugdigen (tot 18 jaar) met antisociaal gedrag → 

gemiddelde effect voor groep kinderen van 6 tot 12 jaar is kleiner  

 owv beperkte effect bij kinderen: CGT meestal aangeboden in samenhang met  

 oudertrainingen in opvoedingsvaardigheden  

 of oudersessies waarin ouders leren hoe kinderen te stimuleren om cognitieve 

vaardigheden in leven van alledag toe te passen 

 combinatiebehandeling is arbeidsintensief → alleen aangewezen bij meer ernstige en 

hardnekkige vormen van gedragsstoornissen 

 Coping Power Program (in Nederland bekend als Minder Boos en Opstandig): 

voorbeeld van dergelijke combinatiebehandeling 

 

Gezins- en systeemtheoretische methoden 

 vanaf 13 jaar: problematiek als regel meer gecompliceerd 

o negatieve invloed leeftijdgenoten en dreigende schooluitval: grotere rol dan voorheen 

o psychopathologie kan zich ook uiten in middelengebruik, middelenmisbruik en delicten 

o ook specifieke aandacht nodig voor motiveren van adolescenten vanwege sterke 

autonomiebehoefte die kenmerkend is voor deze levensfase 

 als probleemgedrag al jarenlang bestaat kan motivatie om deel te nemen aan 

behandeling ook bij ouders beperkt zijn 

 veel inventiviteit nodig om jeugdigen en ouders te motiveren om gedrags-

veranderingen tot stand te brengen 

 nut/doel gedragstherapeutische gezinstherapie 

o meer onderlinge steun en nabijheid 

o minder disfunctionele communicatie 

 gezinstherapie heeft op dit gebied veel ervaring opgedaan  

 meerdere sociale contexten zijn betrokken bij voorkomen vd symptomen  

o interventies mee gebaseerd op systeemtheoretische methoden 
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 w aangevuld met  

 cognitief gedragstherapeutische methoden  

 methoden afkomstig uit gedragstherapeutische oudertrainingen  

 doel: gedragsveranderingen in gezin en op school bereiken 

o effect van gezins- en systeeminterventies bij zeer moeilijk te behandelen groep jeugdigen 

met gedragsstoornissen, delinquentie en middelenmisbruik is beperkt 

o voorbeelden van programma’s  

 Multisystemic Therapy  

 Functional Family Therapy  

 Multidimensional Treatment Foster Care 

 

Multisysteemtherapie: ecologisch gerichte eclectische therapie tav ouders, jongere, school, 

buurt, leeftijdsgenoten 

 behandelaars moeten met school samenwerken 

o symptomen gedragsstoornissen verstoren andere kinderen en belasten leerkrachten → 

hiermee gepaard gaande gevoelens van ergernis alleen al maken ontwikkeling van 

specifieke aanpak noodzakelijk en vaak urgent 

o school kan ook w gezien als kans voor kinderen met deze stoornissen om adequater 

gedrag aan te leren 

 voor zich eigen maken adequate sociale vaardigheden: veel oefening nodig → school 

biedt hiertoe unieke mogelijkheden owv hoeveelheid tijd die kinderen er doorbrengen 

 voor aanpak op school vh individuele kind met 1 vd gedragsstoornissen: afstemming nodig 

op behandeling die plaatsvindt binnen hulpverlening 

o hoge prioriteit voor 

 formuleren gemeenschappelijke doelen 

 deels integreren van methoden 

 uitstippelen van tijdspad voor bereiken van doelen en evaluatie  

o samenwerking tss school en hulpverlening 

 intensief → vergt veel initiatief vd betrokken leerkrachten, ouders en behandelaars  

 belang is groot!  

 met oog op afname van probleemgedrag 

 met oog op vermijden schooluitval en behalen van diploma’s door kinderen 

 interventies bij kinderen met gedragsstoornissen moeten w gezien in context van 

schoolbrede aanpak van gedragsproblemen vb. door ‘Positive Behavior Supports’  

o ipv te reageren met sancties op ongewenst gedrag (voortdurend achter feiten aanlopen): 

proactieve opstelling 

 omgeving inrichten die gewenst leer- en sociaal gedrag uitlokt en bekrachtigt → 

voorkomen ongewenst gedrag 

 belangrijk middel: herbenoemen van ongewenste gedragingen in gewenste vormen 

van gedrag → gedragsdoelen die leerlingen horen te halen 

o drie niveaus van interventie (te visualiseren als piramide) 

 basis vd piramide: aanpak die geldt voor alle leerlingen 

 middendeel: interventies die specifiek gericht zijn op matige gedragsproblemen die bij 

10 – 15% vd leerlingen voorkomen 

 top vd piramide: interventies voor ernstige problemen die bij 3 – 5% vd leerlingen 

voorkomen (zoals bij leerlingen met 1 vd gediagnosticeerde gedragsstoornissen) 

 

Beloop en prognose 

 stabiliteit en veranderbaarheid van symptomen en persistentie van stoornissen w negatief 

beïnvloed door  

o vroege aanvang (voor 11 jaar) 

o veel gedragsproblemen 

o grote verscheidenheid aan gedragsproblemen 

o voorkomen van gedragsproblemen in meerdere situaties 

o agressieve gedragsproblemen 
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o comorbiditeit met ADHD 

o lage intelligentie  

o kenmerken van ongevoeligheid en emotieloosheid  

 2 soorten continuïteit 

o homotypische continuïteit: continuïteit met zelfde stoornis of zelfde groep stoornissen  

 vb. in volwassenheid is er voor kinderen met gedragsstoornissen verhoogde kans voor 

ontwikkeling van stoornis in middelengebruik en antisociale persoonlijkheidsstoornis 

o heterotypische continuïteit: continuïteit met andere stoornis of groep stoornissen  

 vb. in volwassenheid is er voor kinderen met gedragsstoornissen verhoogde kans voor 

ontwikkeling angststoornis en depressieve stoornis (vnl igv Oppositioneel-opstandige 

gedragsstoornis)  

 andere ongunstige uitkomsten in volwassenheid zijn  

o delinquentie 

o persoonlijkheidsstoornissen 

 vb. antisociaal spectrum: continuïteit +++ 

 ¼ ontwikkelt Antisociale Persoonlijkheidsstoornis 

 95% vd volwassenen met ASP: begin op kinderleeftijd 

o niet afmaken vd opleiding 

o werkeloosheid 

o vaak wisselen van baan 

o afhankelijkheid van sociale voorzieningen  

o middelenmisbruik 

o relatieproblemen → herhaalde echtscheidingen 

o zelfmoordneiging / poging / suïcide 

 

Conclusie 

 kinderen en jeugdigen met gedragsstoornissen zijn bedreigd in ontwikkeling 

 mogelijk ongunstige uitkomsten leiden tot  

o veel persoonlijk leed 

o benadeling van anderen  

o hoge kosten 

 lange termijn kosten voor onderwijs, GHZ, justitie en sociale voorzieningen: 10x hoger 

voor kinderen met gedragsstoornissen dan voor kinderen die zich gunstig ontwikkelen  

 ook al op leeftijd van 4 jaar zijn kosten van kinderen met gedragsproblemen hoger 

dan die zonder gedragsproblemen  

 vroege diagnostiek en hierop aansluitende behandeling is belangrijk  

o want bewijs dat kans voor ontwikkelen andere stoornis in externaliserende of 

internaliserende spectrum neemt af als symptomen vd Oppositioneel-opstandige 

gedragsstoornis dusdanig afnemen dat diagnose niet meer kan w gesteld 

o afname van symptomen kan w bereikt door gebruik te maken van methoden waarvan 

effect werd aangetoond 

 voorkomen en behandelen gedragsproblemen bij jongere is onmogelijk zonder minimale 

positieve attitude tov jongere (wat daden ook zijn geweest) 


