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Psychiatrie 

- 

Cursus Demyttenaere 

 

 

Examen 

- mondeling deel (mondeling met schriftelijke voorbereiding): bij Prof. Godderis of bij 

Prof. Demyttenaere 

- schriftelijk deel: kinderpsychiatrie (1 vraag)  1 kadertje (hier moet je alles 

inschrijven) 

 

Hoofdstuk 1: Diagnose en classificatie 

 

1) DIAGNOSE 

 

1.1. Inleiding 

 

Diagnose = dia (onderscheid) – gnose (kennis) 

- het onderscheid tussen normaal en pathologisch 

- het onderscheid tussen verschillende categorieën 

- ! idealiter zegt de diagnose iets over de etiopathogenese, de behandeling en de 

prognose! 

 

Een diagnose stellen is belangrijk, zodat er een behandeling mogelijk is.  

Het is echter moeilijk om tot een diagnose te komen in de psychiatrie, want er zijn geen 

zekerheidstesten, het is altijd tentatief. 

 

- De diagnoses in de psychiatrie zijn descriptief! 

o Verlies de medische achtergrond niet!  

o Gebruik een bepaalde diagnose pas als er voldaan is aan alle/bepaalde criteria 
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- Syndroomdiagnose 

o De volgenden ‘zaken’ moet men onderzoeken/nagaan om de diagnose te 

stellen.  

 Kernsymptomen 

 Facultatieve symptomen: minder specifiek, kan ook bij andere 

syndromen 

 Aantal symptomen, duur: vrij arbitrair gekozen, is niet 

wetenschappelijk onderbouwd 

 

- Etiopathogenese 

o Neurologisch/psychologisch 

Vb. HPA-as die verstoord is bij zowel depressieve patiënten als bij jonge vrouwen  

       die sexueel misbruikt waren (dit laat dus sporen achter!) 

 

 Predisponerende factoren 

 Luxerende (uitlokkende) factoren: vb. een relatiebreuk, een ontslag… 

Dit is zeer afhankelijk van persoon tot persoon. 

 Onderhoudende factoren 

 

- Somatische aandoening  psychiatrische aandoening 

o Hypothyroïdie  depressie 

o Hyperthyroïdie  angst(aanvallen) 

 

- Psychiatrische aandoening  somatische aandoening 

o Nieuwe generatie antipsychotica  metabool syndroom, diabetes 

o maar ook onbehandelde psychiatrische patiënten hebben hogere kans op 

diabetes 

o opmerking: enige fout die de firma’s van antipsychotica hebben gemaakt, is 

dat ze het mogelijke verband tussen het geneesmiddel en de ziekte (vb. 

diabetes mellitus) proberen te minimaliseren. 

 

- de psychiatrie heeft een goed diagnostisch systeem, maar er is vaak overlapping! 
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o comorbiditeit 

 Depressie – angststoornis (bij depressie heeft de minderheid van de 

patiënten ook een angststoornis, dus het is moeilijk om het allemaal in 

vakjes te stoppen!) 

 Alcoholmisbruik – psychosomatisch  

o Hoe meer comorbiditeit er is, hoe ernstiger het is en hoe meer chronische 

zorg er nodig is! 

 

- genetische factor 

o multifactorieel 

o Hard diseases (vb. schizofrenie) zijn zeer waarschijnlijk genetisch, maar ze 

kunnen ook ontstaan wanneer de rest van de familie er vrij van is.  

 

- Voorbeeld 

o Neurobiologische factoren 

 Kankerpatiënten hebben een zeer hoge prevalentie van depressie (niet 

op de acute momenten) 

 Als artsen begrijpen waarom iemand een depressie heeft, vinden ze het 

vaak geen depressie meer! 

 

o Psycho(sociale) factoren 

 Werkloosheid (ontslagen worden   kans op depressie stijgt) 

 Gescheiden zijn, eenzaamheid  kans op depressie stijgt 

 

Voorbeeld 1 

- een vrouw van 40 jaar die ernstig depressief is met suïcidale gedachten na het 

overlijden van haar 10-jarig kind.  

o Belangrijk hierbij: het overlijden van haar 10-jarig kind is niet dé enige 

uitlokkende factor! Je moet het hele plaatje bekijken! Niet enkel het 

probleem waarmee patiënt je als eerste vertelt.  

o Het kind was namelijk gehandicapt door een zeer zeldzame aandoening (een 

enzymatische aandoening met een speciaal dieet).  
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 De vrouw is arts  stopt met haar werk om voor het kind te kunnen 

zorgen  verwaarloost haar sociale contacten 

 Man is arts  trapt het af en laat haar in de steek, de scheiding met 

haar man verliep ‘troebel’ 

o De familiale anamnese is negatief. Steeds navragen omdat er misschien een 

familiale voorgeschiedenis is.  

 

Voorbeeld 2 

- man van 60 jaar met een hoge functie in een laboratorium. Man heeft een lumbago 

gekregen. In het bedrijf heersen er echter wat spanningen. Hij heeft nu een depressie 

o de luxerende factor = de lumbago (hiermee is het begonnen) 

o maar bleek dat hij bijna alleen voor zijn carrière heeft geleefd en dat hij nooit 

met zijn ouders is bezig geweest. Nu de zus had lang voor de ouders gezorgd, 

want ze waren dement, maar nu heeft zij borstkanker en moeten ze naar een 

home.  

o Heel de ‘betekenisgeving’ heeft hem de dieperik ingetrokken.  

 

Opmerking: een ernstige depressie op 60 + (leeftijd) is een risicofactor voor dementie.  

 

Voorbeeld 3 

- Een matig ernstig depressief syndroom met melancholische kenmerken bij een 

lichamelijk gezonde man met een belaste psychiatrische familieanamnese  en met 

narcistische persoonlijkheidstrekken. Dit beeld is reactief ontstaan na 

veranderingen op het werk en na een forse griep. Als gevolg hiervan zijn 

problemen ontstaan in de relatie en belemmeringen in het sociaal functioneren 

        

   predisponerend            luxerend        onderhoudend  

 

Neurobiologisch    depressies in de familie     griep                  geen 

 

Psychologisch       narcistische trekken   problemen op het werk     relatieproblemen 
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1.2 Indelingen 

 

1. Organisch versus functionele stoornissen 

- Organisch: aantoonbare hersenziekte  

- Functionele: verstoring door metabole of endocriene stoornis 

- ? : meer en meer neurobiologische basis voor psychiatrische stoornissen  

 

Vb. Schizofrenie = functioneel 

- men ziet nu echter ook dat er aantasting van de ventrikels (dus organisch) 

 

Vb. Depressie = functioneel 

- bij ernstige depressies ziet men echter ook organische afwijkingen 

o een hypoperfusie van de frontale cortex 

o een reductie van het hippocampaal volume 

- Laatste 10 jaar gevonden dat het toxisch is voor de hersenen indien onbehandeld, door 

de hoge cortisol spiegels (de afscheiding van cortisol stijgt bij depressie = 

neurotoxisch).  

- Het is toch voor de BDNF (brain derived neurotrophic factors), waardoor een daling 

van het volume van de hippocampus. 

 

 Het onderscheid tussen organisch en functioneel is dus niet absoluut! 

Vb. prolactine 

Normale spiegel is nu lager dan 40 jaar geleden. Vroeger vond men het normaal, sprak 

men niet van adenomen. Nu door scan: micro-adenomen gevonden, waardoor 

prolactine stijgt, wat wijst op een structurele verandering. Spiegel moet dus dalen! 

Structureel (organisch) – functioneel onderscheid is dus zeer moeilijk! 

 

- Hyperprolactinemie 

o Dit is de spiegel (prolactine in het bloed) waarboven je kans hebt op een adenoom thv 

de hypofyse 

o Er zijn bepaalde waarden hiervoor vastgesteld 
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o Maar: prolactine is ook stressgebonden en men heeft nu een gevoeligere techniek 

waarmee men micro-adenomen kan opsporen  de spiegel van prolactine die je nu 

moet behalen waarboven je een kans hebt op een adenoom verlaagd.  

 

     Vb. misbruik in kinderleeftijd 

 Laat sporen na, want endocrinologie is verstoord, waardoor dus ook  

 psychologisch verstoord. 

 

2. Psychotische versus neurotische stoornissen 

- Psychotisch: geen onderscheid meer kunnen maken tussen objectieve, externe 

werkelijkheid en de subjectieve. Geen realiteitsbesef meer. 

- ? : vervormingen van oordeel over realiteit of over eigen mogelijkheden 

 

- Psychotisch 

o Schizofrenie: wanen en hallucinaties 

 Eerste psychose veel suïcide (juist die breuk met de realiteit is zo 

vreselijk) 

o Breuk met de realiteit, er is geen “ik”-sturing meer. 

o Sommigen lijden eronder en anderen niet. 

o Beginnende dementie 

 Veel suïcide, want ze beseffen dat hun geheugen hun in de steek laat.  

 

- Neurotisch (frequent) 

o “problemen” hebben 

o Onvrijheid in handelen, denken en voelen doordat conflicten vrijheden 

beperken. 

 

  Vb. anorexia 

28 kg voor 1m50 en nog steeds overtuigd dat te dik. Is dit dan niet ook psychotisch of 

eerder neurotisch? 

 

Vb. Dwang  

dwangneurose, is neurotisch maar eigenlijk eerder psychotisch 

smetvrees 
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vb. Psychopaten 

 Geven toe aan hun driften (vb. het verkrachten van kinderen) 

 

3. Syndromale versus persoonlijkheidsstoornissen 

- Syndromale stoornissen: ontstaan plots op een bepaald moment na een tevoren 

gezonde toestand  

- Persoonlijkheidsstoornissen: van jongs af aan, altijd, constant aanwezig 

- ?: syndromale stoornissen beginnen jong en persoonlijkheidsstoornissen blijken 

minder stabiel dan vroeger gedacht (cfr. vroeger wel een beetje, maar nu veel erger) 

 

Vb. syndromaal: iemand die angst heeft om negatief beoordeeld te worden door vreemden, 

maar zich goed voelt bij haar vrienden. Als het echter wordt doorgetrokken naar de volledige 

persoonlijkheid, dan wordt het een persoonlijkheidsstoornis.  

 

2) CLASSIFICATIE 

 

2.1 Inleiding 

 

2.1.1 Nut van classificatie 

 

Uitgebreide diagnostische bevindingen reduceren tot een algemene categorie. Ook al is een 

diagnose zo individueel gekleurd, toch is een classificatie nodig, want je hebt groepen nodig 

om te vergelijken, anders is er nooit een neurobiologische vooruitgang mogelijk. We moeten 

wel aanvaarden dat deze classificatie voorlopig is en verre van perfect is! 

 

 

Hulp voor : 

- Pathofysiologische research 

- Keuze behandeling 

- Voorspellen verloop 
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o Vb. is dit enkel post-partum, of is het 1
e
 symptoom van schizofrenie, 

bipolaire stoornis? Het is ook voor partner en omgeving zeer belangrijk 

om dit te weten. 

- Communicatie tussen artsen faciliteren!  

o om de terminologie tussen artsen in verschillende landen duidelijk voor te 

stellen. 

  

2.1.2. Soorten classificaties 

 

- Descriptieve classificatie 

o gebaseerd op syndroomdiagnosen 

o enkel beschrijving, geen interpretatie 

 

- Categoriale of dimensionale classificatie  

o Categoriale: onderscheid tussen gezond en ziek  

o Dimensionale: onderscheid tussen verschillende psychiatrische stoornissen 

 

Opmerking: soms is dit onderscheid zeer duidelijk (categoriaal): dementie, schizofrenie,... 

- soms niet 

o depressie: eerder dimensionaal: 5 symptomen voor minstens 2 weken maar 

wat als er nu maar 4 symptomen zijn? 

o Boulemie: laatste 2 maanden minstens 2 keer per week een aanval, maar 

wat als maar 1 keer per week, ben je dan genezen?! 

 

Opmerking: depressie 

- Depressie is zeer ernstig. 

- Het is een zeer dure ziekte (arbeidsmarkt) en “depression kills”. Los van suïcide, 

hebben patiënten met depressie een lagere levensexpectantie en dit gaat meer op voor 

mannen dan voor vrouwen. Vrouwen sneller hulp zoeken voor behandeling van 

depressie?! 

- Vb. Acuut myocard infarct: 5 jaar overleving, grootste predictor is of al dan niet een 

depressie erna. Indien type A personaliteit (actief, ambitieus,...) en dan een AMI heeft 

dit een heel groot impact op deze persoon, waardoor hij meer kans heeft op 

depressie,een hogere mortaliteit,... 
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- Depressieve symptomen op baseline (x-as) en mortaliteit 

Differential mortalityDifferential mortality

• Community sample, women  67 years, 7 year period

Whooley et al 1998
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2.2. Toekomstige classificatiesysteem 

 

2.2.1. Genotype  

- symptoomgerelateerde, protectieve en farmacogenetische genen 

- nu: verschillen die niet groot genoeg zijn voor individuele waarde 

 

2.2.2. Neurobiologisch fenotype 

 

- neuro – anatomische, neurofunctionele en neurochemische afwijkingen, 

neuropsychologische disfuncties, emotionele disregulatie 

 

2.2.3. Psychologisch fenotype 

 

- cognitieve, affectieve en conatieve disfuncties 

 

2.2.4. Omgevingsfactoren 

 

- Predisponerende, luxerende en onderhoudende factoren  
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2.3. Huidige classificatiesystemen 

 

2.3.1. WHO 

- Internationale Classification of Diseases (ICD-10) 

Ook classificatie van alle somatische ziektebeelden 

 

2.3.2. APA (american psychiatric association) 

 

- Diagnostic and Statistical Manual (DSM-IV
TR 

)  (TR= text revised) 

o Alleen beschrijvend 

 Geen terminologie van psycho-analyse 

 Een saaie opsomming, consensus 

o Atheoretisch  

 Absoluut geen theorie, gewoon criteria 

o 16 hoofdgroepen 

o wordt binnen de psychiatrie het meest gebruikt 

- 5 assen 

 

- As I 

o syndromale stoornissen 

o vb. schizofrenie, depressie 

o medicatie = nuttig 

- As II 

o persoonlijkheidsstoornissen, verstandelijke handicap 

o Deze zijn continu aanwezig en zijn een risicofactor voor het krijgen van As 

I stoornissen. Ze zullen ook de uitkomst van een As I behandeling 

bemoeilijken. 

o vanaf jonge leeftijd aanwezig: vb. een persoonlijkheidsstoornis: vast 

patroon van denken, doen en handelen waar mensen zelf en anderen onder 

lijden  medicatie = weinig werkzaam 

o Stel dat 10% persoonlijkheidsstoornissen heeft, zal dit in psychiatrische OPC 25% 

zijn 

- As III 

o somatische aandoeningen 
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- As IV 

o psychosociale en omgevingsfactoren 

- As V 

o  hoogste niveau van aangepast functioneren het afgelopen jaar 

o GAF – score (global assessment function) = hoe goed of hoe slecht 

patiënten functioneren (van 0 tem 100) 

 

2.4. Kritiek op classificatie 

 

2.4.1 Uniciteit 

- Door een patiënt toe te wijzen tot een specifieke diagnostische categorie, is de hele uniciteit 

van de patiënt weggenomen. De diagnostiek en uniciteit van de patiënt moeten continu 

gebalanceerd worden. Dit moet je leren. 

 

- De etiquette die je op een patiënt plakt, houdt geen rekening met de complexiteit van het 

unieke individu. 

 

2.4.2 Afwijkend gedrag 

Door een patiënt toe te wijzen tot een specifieke diagnostische categorie, is het mogelijk 

om maatschappelijk afwijkend gedrag te “verantwoorden”, door te zeggen dat het een 

ziekte is. (gerecht  psychiatrie: het is een ziekte dus moet hij de gevangenis niet in) 

 

2.4.3 Niet passen  

Verschillende patiënten zullen niet mooi in 1 specifieke categorie passen, hebben 

symptomen van verschillende mogelijke diagnoses.  

Dit komt  

- door comorbiditeit van de patiënt 

- doordat er geen juiste afscheiding is tussen verschillende symptomen van de 

    verschillende syndromen. De aflijning is niet scherp. 

 

2.5. Caseness 

 

Een case is niet volledig idem als een syndroom, maar ze baten wel hulp bij de behandeling. 
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- Een psychiatrische diagnose hebben volgens een gangbaar classificatiesysteem 

o Wat doe je met menselijk leed dat net onder de lijn valt van een stoornis? 

- Zorgbehoefte? 

- Zorg zoeken? 

- Behandeling krijgen? 

 

2.6. Stigma 

 

- Bezorgdheid over gevaar! 

- Mensen met een mentale ziekte voelen zich anders dan de rest van ons 

- Het is moeilijk om tegen hen te praten 

- Een mentale ziekte kan niet genezen worden.  

- Het is een gebrek aan wil, zwak karakter en luiheid eerder dan een ziekte.  

 

- Maar helaas is het stigma waarschijnlijk meer aanwezig bij artsen dan in de algemene 

populatie!  

 

Als in dossier staat dat de patiënt een psychiatrische patiënt is, zal hij automatisch somatisch 

anders behandeld worden dan een psychiatrisch normale patiënt. 

 

Opmerking: psychiatrie komt in de praktijk frequent voor  maar er is nog steeds een stigma 

voor de psychiatrische patiënt 

 

- Vb. een vrouw met in het verleden zwangerschapsbraken (en psychiatrisch)  

vermagert hierdoor. Maar nu geraakt de vrouw echt in ademnood, maar men zegt: “dit 

is een hysterische crisis” omwille van de psychiatrische voorgeschiedenis. 

- Somatici verzorgen een psychiatrische patiënt altijd minder goed 

- Mensen die psychofarmaca nemen worden niet echt au sérieux genomen 

 

2.6.1. Maatschappij en psychiatrie: stigma 

 

- ambivalentie tegenover psychiatrie 

o “Let op met wat je zegt …” 

o … maar het meest gewild! 
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- Psychiatrie loopt het risico van (te) hoge verwachtingen 

o Gevaar 

o Justitie (gerecht) 

 Gedwongen opname 

 ‘toerekeningsvatbaar’ 

 

Depressie is zeer gestigmatiseerd bij een vierde van de huisartsen die beweren dat meer dan 

50% van hun depressieve patiënten depressie als een taboe beschouwen.   

Depression is very much stigmatised with a quarter of GPs claimiDepression is very much stigmatised with a quarter of GPs claiming that ng that 
over 50% of their depressed patients consider depression as a taover 50% of their depressed patients consider depression as a tabooboo

Q17. In your opinion, what proportion of your patients with depressive symptoms consider depression as a stigma/taboo?
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2.7. Hoofdredenen om patiënten met depressieve symptomen/depressie te verwijzen 
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Andere redenen voor verwijzing zijn: 

- patiënten reageren niet op behandeling: 83% 

- gevoel dat het een ernstige depressie is: 91% 

- Vermoeden van zelfmoordgedachten: 95% 

 

2.8. Waarom de diagnose van MDD (major depression disorder) gemist kan worden? 

- verwarring met een organische ziekte 

- onderschatten van de ernst/behandelbaarheid (of depressie kan behandeld worden) van 

depressie 

- falen in het ‘herkennen’ van de symptomen 

- Angst om een patiënt te kwetsen/verliezen!!! 

 

2.9. Welke factoren beïnvloeden het herkennen van MDD? 

- Factoren die het herkennen verhogen 

o Fysische ziekte co-morbiditeit 

• Geen: OR = 1.00 

• Mild: OR = 2.94 

• Serieus: OR = 5.04 

o Moeheid als een symptoom 

o Langer duren van een depressieve episode 

- Factoren die het herkennen verminderen 

o Wanneer de patiënt een depressieve gemoedstoestand verschillend beschrijft als 

de normale ervaring van verdrietigheid. 

 

2.10.Artsen hun attitudes tegenover depressie 

         GPs   PSY 

I feel comfortable with depressed pts’ needs   61% 78% 

Depression is a pts response which cannot be changed   30% 14% 

Working with depressed pts is heavy going   71% 45% 

Little to offer depressed  pts not responding   30%   9% 

Rewarding to look after depressed pts   56% 82% 

PsychoRx tends to be unsuccessful with depressed pts 44% 27% 

Depressed pts needing antidepressants  are better off  17% 36% 
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with a PSY than with a GP 

If psychoRx freely available, would be more beneficial  52% 22% 

than antidepressants for most patients 

  

2.11. Attitudes en adequate behandeling 

- lage dosis voorschrijvers: 

o gaan er meer mee akkoord dat psychotherapie succesvol is.  

o Hebben minder geloof in de biologische basis van depressie 

 

- Korte termijn voorschrijvers: 

o Gaan er meer niet mee akkoord dat er weinig mogelijkheden zijn voor 

patiënten die niet reageren op wat huisartsen doen (therapie slaat niet aan). 

o Gaan er minder mee akkoord dat het voldoening geeft om tijd door te brengen 

met depressieve patiënten 

o Verminderd gemak in het omgaan met depressieve patiënten 

 

Hoofdstuk 2: Anamnese en status mentalis 

 

 

Zie slides 
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Hoofdstuk 3: Geweld, suïcide en deliberate self-harm 

 

 

- Deliberate self – harm = bewust bedoelde self harm (zelfverwonding) 

- Meestal is een deliberate self – harm geen échte poging om te sterven, maar je 

moet het dus wel au sérieux nemen!!!  

 

- Maar toch is ELKE deliberate self-harm een risicofactor! 

o Patiënt die 6 pilletjes genomen heeft. Steeds nagaan of er een psychiatrisch 

probleem achter zit.  

o Een grondig mentaal onderzoek doen! 

 

- België scoort zeer slecht (Frankrijk, Hongarije ook). Het is heel prevalent in België. 

Nederland niet: hier is de psychologische hulp beter georganiseerd. 

- Een psycholoog en psychotherapeut = geen beschermde titel. Iedereen kan deze 

gebruiken 

o Kies iemand uit gedragstherapie 

o CCG: centra geestelijke gezondheidszorg 

 

DEEL 1: SUICIDE 

 

1) Suïcide : Inleiding 

 

- Suïcide is bij de tien meest voorkomende oorzaken van dood!!! 

- Voor elke suïcide die men doet, zijn er meer dan 30 niet – fatale episodes van self-

harm. (1 zelfmoord  30 pogingen) 

o Zeer frequent 

o Suïcidepoging = 20 x frequenter (veel zelfmoordpogingen) 

- Het aantal suïcides dat optreedt binnen het jaar na deliberate self-harm is 60-100 keer 

hoger 
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2) Homicide (= moord) 

 

- Prevalentie: 15% 

- 1 /3 van de mensen die een zelfmoord plegen, hebben vroeger psychiatrische 

problemen gehad. 

- 1/10 heeft problemen op het moment zelf (abnormale psychiatrische status op het 

moment van ‘misdrijf’ 

o 5% psychose 

o 5% depressie 

- contact met mentale gezondheidsprofessioneel (psycholoog, psychiater…) 

o lifetime (ooit in hun leven): 18% 

o binnenin de 12 maanden van het misdrijf: 6% 

- 1/10.000 van de behandelde patiënten begaat een moord 

- 15 keer hoger bij onbehandelde psychotische patiënten in hun eerste episode. 

- Homicide risico (risico – inschatting) 

o Risicofactoren: alleen voor  4  (welke van de 10.000 zouden een moord 

plegen?)  er moeten minstens 4 risicofactoren uit de lijst aanwezig zijn 

 Positieve symptomen 

 Comorbiede substantie misbruik, comorbiede depressie 

 Slachtoffer geweest van geweld of misbruik (abusus) 

 gedragsfactoren als kind (weglopen van huis, school, brandstichten…) 

 wreed zijn tegen mensen of dieren 

 voorgeschiedenis van fysisch geweld (cave: het vroegere gedrag 

bepaalt het gedrag in de toekomst) 

 verlegen / teruggetrokken 

 dingen verbergen, liegen… 

 onemotioneel 

 ouders zochten al hulp voor problemen 

o Het zijn risicofactoren maar geeft je geen enkele zekerheid 

 

3) Suïcidaliteit 

 

- Europese levensprevalentie van  
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o suïcidale ideatie (ideatie = het zien van een idee (denken aan zelfmoord)  

psychiatrisch onderzoek nodig) 

 7,8% 

o Zelfmoordpogingen 

 1,3%  

- Belgische levensprevalentie van 

o suïcidale ideatie 

 8,4% 

o zelfmoordpogingen 

 2,49% 

- aantal suïcides per jaar in België 

o 1800!!! (5 mensen per dag) 

  

- Lifetime- en jaarprevalenties en incidenties van suïcidaliteit 

 

    Jaarincidentie of -prevalentie 

Doodsgedachten langer dan 

twee weken 

  16 % 

Suïcidegedachten langer dan 

twee weken 

  3 % 

Zelf-destructief gedrag   1 % 

Suïcide   0,01 % 

 

- Epidemiologische verschillen tussen suïcides en zelfdestructief gedrag  

 

  Suïcides Zelfdestructief gedrag 

(deliberate self-harm) 

Leeftijd Nemen toe met de leeftijd 

(depressie ook) 

Vooral (16) 20 – 40 jaar oud 

Geslacht Meer mannen Meer vrouwen 

Sociale klasse Gelijk verdeeld Vooral lagere 

Seizoen Vooral voorjaar Hele jaar gelijk 
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Dag van de week Vooral begin van de week Hele week gelijk 

!Voorgeschiedenis 

en prognose!!! 

50% heeft eerdere 

suïcidepoging(en) gedaan 

Minstens 40% recidiveert, 

minstens 10% sterft door 

suïcide 

 

 

- Demografie 

o Aantallen hoger bij werklozen en bij onopgeleide arbeiders (hogere kans  

door o.a. psychische stoornissen, ontslagen worden) 

o Hoger aantallen bij volgende beroepsgroepen 

 Veeartsen (3x) 

 Apothekers 

 Boeren (2x) 

 Artsen (vooral vrouwelijke artsen) 

o Hebben ontkenning over het feit dat ze potentieel patiënt zijn 

o Zijn slechte patiënten! (wanneer ze iets voelen, stellen ze het 

lang uit) 

 

4) Suïcide bij dokters 

- geneesmiddelen ter beschikking (insuline, morfine…) 

- hoger aantal verslavingen (middelenmisbruik (alcohol)) 

- extra stress van het werk (meer stresserend) 

o toename van de paperassen/bureaucratie 

o status van het beroep is veranderd 

 arts – patiënt model = paternalistisch 

o verouderd! (lukt in acute situaties) 

o Nu voornamelijk mensen met een chronische aandoening 

begeleiden 

 symmetrische houding 

o match tussen jouw ideeën en de patiënt zijn ideeën 

o arts: know – how 

o patiënt: leefwereld 

 omgekeerd paternalisme 
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o blindelings uitvoeren wat de patiënt vraagt 

o patiënt treedt in discussie, zoekt allerlei dingen op op het 

internet 

 

- meer scheidingen 

- weerzin voor het zoeken van hulp voor depressieve aandoeningen 

- slechte therapietrouw (het zijn slechte patiënten!!!): als ze iets voelen, stellen ze het 

lang uit. 

- voorbeschikkende persoonlijkheden  

o een bepaald persoonlijkheidstype, vb. burgerlijk ingenieurs zijn andere types 

- vooral hoger bij anesthesisten, huisartsen en psychiaters 

- meer kans op depressie, burn out 

o narcistisch: kunnen meer, zijn beter dan de gemiddelde groep (na 7 jaar kunnen 

we meer) 

o laten zich uitputten door patiënten 

 

De juiste attitude voor artsen: maximale nabijheid met minimale distantie!!! 

 

4.1. Mentale gezondheid bij dokters 

 

Belgische enquête bij intensive care artsen (2009) 

- werktijd: 62 u /week  ongezond! 

- ik zou dezelfde job kiezen (77%) 

- Ik zal een intensive care arts zijn tot het einde van carrière (50%) 

- Ik heb genoeg tijd voor mijn familie (22%) 

- Ik heb een betekenisvol sociaal leven (48%) 

- Ik neem meer afstand tegenover mijn patiënten (33%) 

- CES-D depressie schaal: cut – off voor klinische depressie (8%)  8% is klinisch 

depressief  (het is een puntprevalentie (ben je nu depressief?), lifetime preventie bij 

normale mensen (ben je ooit in je leven depressief geweest?)) 

o Gevoelens van burn-out (13%) 

o In investeer te veel in mijn job (30%) 

o Ik geraak niet gestart in de morgen (11%) 
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o Ik heb een verstoorde slaap (slaapstoornis = predictor voor een 

psychiatrische aandoening) (20%) 

o Ik ben zelden/nooit gelukkig (23%) 

o Ik heb een goede hoop voor de toekomst (70%) 

o Ik voel me gelukkig (76%) 

 

5) Individuele psychiatrische en medische factoren 

 

- persoonlijkheidsstoornissen 

o 30-50% 

- Stemmingsstoornissen 

o 6% met een MDD zal sterven door zelfmoord 

- Alcoholmisbruik (7%) (7% van de mensen met alcoholmisbruik zullen zelfmoord 

pleegen) 

o Wanneer het fysische complicaties, huwelijksproblemen, moeilijkheden op 

werk veroorzaakt of als ze gearresteerd worden voor dronkenschap. 

- Drugmisbruik 

- Schizofrenie (7%) 

o Vroeg in het optreden van het de aandoening (herval, comorbide depressie, 

symptomen, professioneel falen)  

 

6) Sociale factoren 

 

- ‘anomic’ suïcide (Durkheim): 

o Ontbreken van banden met andere mensen en ze voelen zich niet langer deel 

van de maatschappij (op zichzelf, teruggetrokken = riscofactor) 

- Werkloosheid, armoede 

- Scheiding 

- Sociale fragmentatie 

- Cross-culturele variatie (vb. Religie) 

o Als religieus dan een duidelijk lagere kans op suïcide 

1. suïcide mag niet (werden tot voor kort niet begraven in de ker, mag in 

theorie – officieel – nog steeds niet) 
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2. religie: relicare = verbonden zijn (op een ander niveau verbonden zijn 

in een groter geheel) 

- Mediareportage van suïcide (als zelfmoord in de media komt, dan zijn er meer 

suïcides in het dagelijkse leven) 

 

7) Biologische factoren 

 

- serotoninerge paden:  

o Lager CSF 5-HIAA (hydroxy – inolazijnzuur): dit daalt in het CSV (bij 

lumbaalpunctie opgemerkt) 

o Lagere densiteit van 5-HT (serotonine) transporterssites (verlaging van de 

metaboliet voor serotonine) 

o Meer gerelateerd met verhoogde impulsiviteit en agressie 

 

 

 

 

 

- SSRI’: selectieve serotonine reuptake inhibitoren: blokkeren van de reuptake pompen, 

vb. Prozac ® 

 

8) Psychologische factoren 

 

- Wanhopigheid (hopeloosheid: geen hoop, geen lichpunt meer) 

- Impulsiviteit 

- dichotoon denken (zwart wit denken, geen grijswaarden, opmerking: tunnel denken 

(continu aan hetzelfde denken)) 

- cognitieve beperking  

- overgeneraliseerde autobiografisch geheugen  

- … allemaal beschikken ze voor om impulsief te reageren 
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9) Schatting van het suïcidale risico 

Hoe inschatten wat het suïcidaal risico is? 

 

- dokters attitude 

o wil om directe maar tactvolle onderzoeken te doen 

 Het is zeer belangrijk om de vraag te DURVEN stellen of de 

patiënt denkt aan suïcide!  men moet hiernaar durven vragen, want 

heel vaak wil de patiënt hierom vragen stellen, maar durft niet (zelfde 

probleem geldt voor seksuoloog) 

 je zal ze NIET op het idee brengen i.t.t. als ze erover kunnen praten = 

gevoel van opluchting. 

 Altijd 9 items bespreken! (ook het 9
de

) 

o alert zijn voor factoren die suïcide voorspellen 

 

- beoordeling van het risico 

o Het meest opvallende teken is een directe uitspraak van het plan!!!  

 2/3 van de patiënten die zelfmoord plegen, hebben die 2 weken 

daarvoor aan een hulpverlener verteld. Moet een patiënt hiervoor 

opgenomen worden?  is afhankelijk van de intensiteit  

o probleem: degene die heel vaak over suïcide praten!!! 

 

- Risicofactoren: 

o Aangehaalde wanhopigheid, vroegere zelfmoordpogingen (50% heeft een 

vroegere poging), sociale isolatie, oudere leeftijd, depressieve aandoening, 

alcoholafhankelijkheid, medicatie – afhankelijkheid, schizofrenie, chronische 

pijnziekte, epilepsie, abnormale persoonlijkheid 

 

10) Aanpak van suïcidale patiënten 

 

Wat doen als iemand ‘ja’ antwoord op ‘suïcidaliteit’?  

 

- Opname in ziekenhuis of outpatiënt 
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o Afhankelijk van de intensiteit, ernst van de geassocieerde psychiatrische 

ziekte, beschikbaarheid van sociale ondersteuning 

- Je telefoonnummer geven! 

- Crisis management (aanpak) team (mensen thuis begeleiden), betrouwbare 

familieleden (maar mensen niet te zwaar belasten, want als de patiënt dan zelfmoord 

pleegt krijgen ze een enorm schuldgevoel!) 

o Vb. outreach teams (zoals in Nederland en UK)  ze gaan ter plaatse. 

- Gedwongen opname? 

- Continue schatting van het suïcidale risico 

- Een afgesproken plan (waar patiënt mee akkoord gaat) voor een geschikte behandeling 

en steun 

- Veilige psychiatrische behandelingen (veilige psychiatrische middelen, vb. geen 

TCA’s geven in de eerste plaats   gemakkelijker een overdosis; slaapmiddelen zijn 

minder gevaarlijk) 

- ‘Kleine’ voorschriften (geen grote doos van 50 pillen bijvoorbeeld) 

- Betrekken van familieleden in het veilig bewaren van de tabletten (zodat ze geen 

overdosis zouden kunnen innemen) 

- Regelen van onmiddellijke toegang tot extra hulp 

 

10.1. Hoe bevragen van suïcidaliteit? 

 

In trechterstijl (eerst algemeen (brede vragen), dan specifieker)  voorbeeldvragen, 

voornamelijk de stijl is belangrijk 

 

- Is het leven voor u niet meer de moeite waard? 

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

- Denkt u wel eens: was ik maar dood? 

- Heeft u wel eens gedacht uzelf iets aan te doen? 

- Hoe vaak hebt u daar wel eens aan gedacht? 

- Hoe intens denkt u eraan om uw leven te beëindigen? 

- Komen er in uw gedachten ook bepaalde manieren van suïcide naar voren? 

- Wat roepen deze gedachten bij u op: angst, de neiging eraan toe te geven? 
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- Denkt u dat u uzelf niet in de hand zult kunnen houden? 

- Hebt u plannen gemaakt om er een eind aan te maken? 

- Hebt u voorbereidingen getroffen om een eind aan uw leven te maken? 

- Hebt u wel eens een poging gedaan om uw leven te beëindigen? 

- Zijn er omstandigheden die u tegenhouden om er een eind aan te maken? 

- Wat hoopt u te bereiken met uw dood? 

- Hoe denkt u dat uw omgeving op uw dood zal reageren? 

 

De patiënt aan een deskundig onderzoek onderwerpen 

- Wat was de patiënt zijn intentie? 

- Is hij nu van plan om te sterven? 

- Wat zijn de huidige problemen? 

- Is er een psychiatrische aandoening? 

- Welke behulpzame middelen zijn er beschikbaar? 

 

DEEL 2: DELIBERATE SELF-HARM  

 

- “Een bewust geworden zelfverwonding” 

- deliberate self-harm (geen poging om te sterven!) is een beter woord dan 

‘zelfmoordpoging’ of parasuïcide 

o deliberate zelfvergiftiging (90%)  

 paracetamol (hepatotoxisch) !!!, aspirine, antidepressiva, 

benzodiazipines, alcohol 

o deliberate zelfverwonding (10%): zichzelf willen verwonden 

 zelf in je lichaam snijden (polsen doorsnijden, voorarm  jezelf 

snijden, geeft een verlichtend/bevrijdend gevoel, ontlading) (8%), 

schieten, verdrinken, springen voor een trein… 

 diep en gevaarlijke wonden (mannen), zelfverminking (psychose), 

oppervlakkige wonden (vrouwen) 

 dikwijls voorafgegaan door een verhoogde spanning en irritabiliteit, 

handelen in een toestand van ‘doodsangst’ (“detachment”), en zijn erna 

beschaamd en walgen (van hun eigen) 
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 als arts is het moeilijk om mee om te gaan, want de 

verantwoordelijkheid ligt bij de patiënt, wat zeer lastis is. Het is vaak 

een ontlading van een psychologische opstoot. 

 

- steeds goed opletten met wat voor informatie je geeft aan de patiënt! 

o vb. een vrouw met borstkanker, arts zegt dat het komt door borstkanker  

vrouw vraagt zich af wat ze verkeerd heeft gedaan.  

 

- deliberate self-harm 

o komt meer voor bij jongeren (tot 25 jaar) 

o vrouw / man: 2/1 (maar nu ziet men dat er kleinere verschillen zijn) 

o tussen 1 in 200 en 1 in 40 plegen suïcide binnen 1 jaar 

o ongeveer 1 op 15 plegen suïcide binnen de 10 jaar 

o ongeveer 1 op 6 herhalen de deliberate self-harm binnen 1 jaar 

o ongeveer 1 op 4 herhalen de deliberate self-harm binnen de 4 jaar 

 

- redenen die gegeven worden voor deliberate self-harm 

o om te sterven 

o om te ontsnappen aan een ondraagbare angst/beklemming 

o om zich opgelucht te voelen 

o om het gedrag van anderen te veranderen 

o om hun wanhoop te tonen aan anderen 

o om de ontsnappen aan een situatie (stop: onbewuste toestand) 

o om hulp te krijgen 

o om andere mensen zich schuldig te laten voelen 

o wraak 

 

- Factoren die een hoge suïcidaal ‘plan’ (dus dat er veel kans is dat ze echt zelfmoord 

willen plegen) suggereren 

o Handeling (zelfmoord) verrichten in isolement 

o Gepland eerder dan impulsief 

o Gericht handelen zodat interventie onwaarschijnlijk wordt 

o Voorbereidingen nemen om ontdekking te vermijden 
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o Voorbereidingen maken in anticipatie op de dood (vb. een testament 

schrijven…) 

o Vooraf praten met anderen over het plan (jaren dreigen, maar het niet doen, je 

gelooft hem niet als patiënt het dan toch wil doen) 

o Hoe gevaarlijk was de methode? 

o Voorbereiding maken voor de handeling (de zelfmoord) 

o Heel hard met voorbedachte raden 

o Een afscheidsbrief achterlaten 

o Mogelijke helpers niet waarschuwen na de handeling 

o Bekentenis van de suïcidale poging 

 

- Wet van bescherming van de persoon met een geestesziekte 26 juni 1990 

o Sinds 1990 mogen psychiaters (artsen) hier niet meer over beslissen 

o Gedwongen opname (collocatie): 3 voorwaarden! 

1. geestesziekte: ? (er moet een geestesziekte zijn) 

 geestesziekte = een niet medisch psychiatrische term 

- psychotisch (dit is een geestesziekte) 

- iemand die zich tgv een verslaving door de drugs kapot 

maakt (‘dit is de wil’) 

 Tekst zegt allen wat geestesziekte niet is: ‘de onaangepastheid van 

de zedelijke, maatschappelijke, religieuze, politieke of andere 

waarden…’ 

2. zijn gezondheid en zijn veiligheid ernstig in gevaar brengend of een 

ernstige bedreiging vormen voor andermans leven of integriteit 

 wanneer wel en wanneer niet? 

3. geschikte behandeling wordt geweigerd 

 

o internering: bij misdaad 

 ‘toerekeningsvatbaar’: ?  

o Dit is geen psychiatrische term, niet medisch 

o Afhankelijk van de interpretatie 

 Psychotisch (niet toerekeningsvatbaar) 

 Psychopaat (wel toerekeningsvatbaar) 
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o Twee procedures 

 Spoedprocedure 

o Ambtshalve: enkel advies nodig van de psychiater, je hebt hier 

geen verzoek voor nodig 

o Op verzoek: op verzoek van de familie, huisarts, urgentie – arts 

… 

 gewone procedure 

o de vrederechter moet binnen de 10 dagen de patiënt zelf gaan 

zien 

o na 40 dagen kan dit verlengd worden 

o tot 2 jaar verlengd  er kan ook maximaal 1 jaar verplicht 

ambulante nazorg nodig zijn 
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Hoofdstuk 4: Mood disorders (stemmingsstoornissen) 

 

Criteria van depressie kennen = belangrijk!  

Maar van vb. een sociale stoornis gewoon weten wat het is.  

 

Mood disorders = depressie 

- Onderprescriptie  

- Overprescriptie 

o Als ze bij een arts over emotionele problemen praten 

o Als ze bij een arts over emotionele problemen klagen en ouder zijn, dan 

worden er gemakkelijk antidepressiva gegeven, maar daarom zijn de mensen 

nog niet depressief!  

o Er heerst een niet adequaat voorschrijfgedrag.  

 

3 factoren ivm antidepressiva 

- er worden er te veel en te snel AD voorgeschreven 

- Hoe ouder je bent, hoe gemakkelijker dat er AD worden voorgeschreven 

- Voor een echte depressie geeft meen een antidepressivum 

 

1) Inleiding 

 

1.1. From normal experience to pathology 

- Waar ligt de grens tussen zich ongelukkig voelen en een depressieve stoornis? 

- Die grens is niet haarscherp 

- Idem voor manie: vanaf wanneer is iemand uitgelaten (hypomaan zijn = verliefd zijn) 

tot overdreven (manie = overactief zijn, soms ook goed, dus waar ligt de grens?) 

 

From feeling unhappy  

 

to 
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Depressive disorders : 

Depressed mood 

Negative thinking 

Reduced energy 

Slowness 

 

 

 

From elated mood 

 

to 

 

Mania :  

Elevated / irritable mood 

Self-important ideas 

Overactivity 

Accelerated  tempo 

 

 

1.2. DEPRESSIE 

 

- Depressief zijn is  

o een reactie op de omgeving EN op zichzelf! (werk, familie…) 

 nooit enkel factoriele zaken, maar ook hoe je ze beleeft, hoe je ermee 

omgaat. (vroeger: exogene depressie: werd veroorzaakt door 

somatische elementen, zoals een schildklier die te traag werkt, 

pscyhogene depressie en een endogene depressie, die genetisch bepaald 

is.) 

o beschikken over hersenen die deze reactie voortbrengen 

 

- Depressie is dus het gevolg van (‘voorbeschikkende factoren’) 

o Ofwel elementen in de omgeving 

o Ofwel een ‘depressogene’ persoonlijkheid 
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o Ofwel hersenen meer voorbeschikt om met een depressieve respons te reageren 

(biologie)  

 

1.3. Waarom worden mensen depressief? (1) 

- Acute stress 

o Verlieservaring (met voorbeschikkende factoren) 

 Rouw 

 job verlies 

 “humiliation”, “entrapment” (gevoel van opgesloten te zitten, het 

gevoel hebben van dat je de dingen niet meester bent) 

 Vb. muis: forced swim test (test met AD bij muizen) 

 Muis in een bokaal met water, maar hij kan er niet uit. 

Hoe lang zal hij zwemmen voor hij zal opgeven? Met 

AD kan je die tijd verlengen 

 

 Vb. ratjes chronisch stresseren: (chronische stresstest) 

 “miles stress model” 

 Drinken normaal graag suikerwater 

 Nat stro geven, vibreren, lichtflitsen 

 Ze gaan nu minder suikerwater drinken (ze kunnen er 

niet meer van genieten = hopeloosheid) 

 + AD gaan ze meer suikerwater drinken = parameter 

 

 ‘depressogene’ ellementen Bij een scheiding: verlies van zelfwaarde = 

hij vindt iemand anders beter, verlaten worden. 

 

o Een eerste depressie wordt meestal voorafgegaan door een acute stressor  

 Kindling effect: minder en minder intensiteit nodig om een effect (een 

aanval) uit te lokken (je hebt eerst meestal een acute stressor (vb. je 

man die sterft), maar na 4à 5 episodes treedt een depressie ook op 

zonder zo’n stressor) 

 een depressie = een recidiverende aandoening met een verergerend 

verloop  er is steeds minder en minder nodig om een depressie uit te 
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lokken. Eenmaal je eens een depressie hebt gehad, is de kans zeer groot 

om er nog eens 1 te krijgen.  

 

- Chronische stress 

o “Overladen”: (overladen met verplichtingen) 

 job, kinderen, familie, sociale verplichtingen, … 

o Onopgeloste levensmoeilijkheden (“vastzitten”) 

 Ambivalentie 

 Kan niet leven met, maar ook niet zonder 

 ENTRAPMENT 

 Erin opgesloten zitten 

o “Te hard zijn best doen” 

 Perfectionistische persoonlijkheden, “niet in staat nee te zeggen” 

 Waarom? Hoog “ik-ideaal” 

 Idee van jezelf, hoe je bewust of onbewust zou willen zijn (‘wat 

wil je dat de anderen van je denken?’) tov jezelf en tov anderen 

o “Gepercipieerde stress”: gebeurtenissen worden zeer gemakkelijk als 

stresserend ervaren (neuroticisme) 

 Verschuiving in de aandachtsfuncties (is afhankelijk van hoe je je eigen 

leven aan het invullen bent) 

 

 Depressief: enkel negatieve dingen zien 

 Manie: enkel positieve dingen zien 

 Van alles wat je over hele dag of gewoon meemaakt wordt een fractie 

opgeslagen, maar dit is niet ad random (vb. de meerderheid bekijkt 

zwarten met meer respect nu Obama president is) 

 

o Hapering in de ontwikkeling van de persoonlijkheid op basis van traumatische 

ervaringen?  

 Vroegkinderlijke traumatische ervaringen kunnen hun biologische 

sporen nalaten 
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2) Unipolaire stemmingsstoornissen 

 

- unipolaire depressie: 2 x vrouwen > mannen (bipolair: vrouwen = mannen) 

o waarom? 

o Hormonaal?: prepubertair is er geen verschil 

o Rollenpatroon: Conflictueuze rol van de vrouw in de maatschappij 

o Type van de depressie zoals het in de definitie beschreven wordt, is meer 

degene die voorkomt bij vrouwen.  

o Mannen hebben een andere soort depressie: uit ze zich anders bij een man (vb. 

man meer irriteerbaarheid) 

 Maar wordt niet beschouwd als depressie 

 Irritabiliteit meer bij een man 

 

2.1. Depressie : cluster van symptomen 

Opmerking: 

- je depri voelen: ik voel me NU slecht, maar het gaat beter binnen een paar dagen 

- depressies zijn: het gaat gewoon niet meer 

 

- 1) Affect (doorheen alle lagen van het functioneren) 

o Affectieve symptomen: Dysphoric mood, pervasive sadness, irritability,  

verlies van interesse/plezier, angst 

 

- 2) Cognitie 

o Cognitieve symptomen = denkpatiorenen 

o Voor niets meer deugen, de wereld is de moeite niet, ik ga nooit iets bereiken, 

het gaat nooit beter worden, er de aandacht niet meer kunnen bijhouden (vb. 

geen boek meer kunnen lezen), minder kunnen onthouden.  

 

o Cognitive distortions (interpretations of themselves,  

their experiences, the world, and the future), impaired concentration, impaired 

decision-making, impaired memory 

 

- 3) Gedrag 
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o Psychomotorische veranderingen (agitation, retardation) 

 Alles gaat vertraagd (praten, handelen) 

 

- 4) Somatische veranderingen 

o Verlies van eetlust (ook atypische vorm ) + gewichtsverlies 

o Slaapstoornissen  

 Inslaap -  en doorslaapstoornissen en vroeg wakker worden 

 4 tot 5 maal wakker worden  slaaparchitectuur en slaap EEG zijn 

verstoord 

o Ze zijn altijd moe, hebben geen energie meer 

o Meer pijnklachten, vage somatische klachten 

 

- Alterations in appetite, weight, and sleep patterns; decreased energy and increased 

fatigue; dry mouth; constipation; headaches; variety of other chronic pains 

 

2.2. DUBBELE  DEPRESSIEVE  INHIBITIE  

 

- Gedachteninhoud : 

o Gevolg van de dominante investering van bepaalde gedachteninhouden 

waardoor andere gedachteninhouden niet meer kunnen geactiveerd worden 

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

 Verlies van ‘verbonden zijn met …’ of verlies van ‘ideaalbeeld van 

zichzelf’ 

 

- Psycho-motore vertraging : 

o Verwerking informatie, besluitvorming, gefigeerd zijn in denken, vertraagd 

tempo 

o vermoeidheid, verminderd geheugen, verminderde concentratie, vertraging in 

aanpakken en uitvoeren 
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2.3. Depressieve stoornissen 

(MDD en DD goed kennen!, deze zijn de belangrijkste! De andere zijn ter informatie) 

 

- Major depressive disorder (MDD) 

- Dysthymic disorder (DD) 

- Minor depressive disorder (MinD) ?     

- Mixed anxiety and depressive disorder (MAD)  

- Subsyndromal symptomatic depression  (SSD) ? 

 

- Als het éénmaal is uitgezwaaid in de andere richting (vb. manie) dan is het bipolair! 

- Demyttenaere heeft ook kritiek op de DSM, maar het is wel handig om tussen de 

verschillende landen te weten waarover men het heeft.  

 

2.4. ! DSM-IV criteria voor een major depressive disorder (MDD) 

 

- 5 van de 9 criteria moeten positief zijn en minstens 1 of 2!  

- Het moet minstens 2 weken lang aanslepen en er moet een klinisch significante 

vermindering zijn in het functioneren.  

o En het mag bijv. niet in een acute rouwfase zijn. Ook niet na een relatiebreuk 

- Waarom deze 9? Niet wetenschappelijk = kritiek! 

 

- At least 5 of the following symptoms have been present during the same 2-week 

period and represent a change from previous functioning; at least one of the symptoms 

is either (1) or (2) : 

 

1. Depressieve grondstemming (niet gelijk aan een depressief gevoel: wordt opgelost 

met een schouderklopje; bij een echte depressie voel je je niet beter, gaat niet over) 

 

2. verminderde interesse/plezier (anhedonie) 

 

3. gewichtsveranderingen 

- geen honger hebben, het smaakt niet 

- atypisch: gewichtstoename 

o snakken naar suikergoed = automedicatie (insulinepiek) 
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o Een groot aantal neutrale AZ gaan naar het spierweefsel 

o tryptofaan wordt minder opgenomen dan de andere AZ 

 er is dus relatief meer tryptofaan in het bloed tov de andere AZ 

 Tryptofaan wordt omgezet in serotonine 

- Toegenomen beschikbaarheid van serotonine thv receptor in de hersenen 

- Grote neutrale AZ competitie voor transporter in BBB 

 

4. slaapstoornissen 

5. Psychomotorische agitatie/retardatie 

6. vermoeidheid / verlies van energie 

7. gevoelens van waardeloosheid en excessieve of onaangepaste schuld 

8. Diminished ability to think or concentrate, or indecisiveness 

9. Recurrent thoughts of death / suicidal ideation  

 

- Klinisch significante vermindering van het functioneren 

o “Amerikaans symptomen opsomming”: kritiek  depressie is niet zwart of 

wit! 

- Not better accounted for by bereavement  

 

2.5. DSM-IV criteria for minor depressive disorder  

- Even lang, zelfde criteria, maar er minder nodig om het te hebben (je moet slechts 2 

van de 9 nodig hebben en één hiervan moet ook 1 of 2 zijn) (meer moet je hier niet 

van weten) 

 

- At least 2 (but less than 5) of the following symptoms have been present during the 

same 2-week period and represent a change from previous functioning; at least one of 

the symptoms is either (1) or (2) : 

1. Depressed mood 

2. Diminished interest / pleasure 

3. Weight changes 

4. Sleep disturbances 

5. Psychomotor agitation / retardation 

6. Fatigue / loss of energy 

7. Feelings of worthlessness or excessive or inappropriate guilt 
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8. Diminished ability to think or concentrate, or indecisiveness 

9. Recurrent thoughts of death / suicidal ideation  

 

- Clinically significant distress or impairment 

- Not better accounted for by bereavement  

 

2.6. DSM-IV criteria for dysthymic disorder  

- Dysthemie: 2 jaar lang minor depressief zijn  daar lijkt het op 

- Chronische minor depressie 

- Verhindert deze mensen duidelijk in het functioneren 

- Meer gezondheidseconomische kost: er zijn er meer, duurt langer voor ze hulp zoeken. 

- Het is maar een vaag begrip 

 

- Depressed mood for at least 2 years 

- Presence, while depresssed, of two (or more) of the following :  

o Poor appetite or overeating 

o Insomnia or hypersomnia 

o Low energy or fatigue 

o Low self-esteem 

o Poor concentration of difficulty making decisions 

o Feelings of hopelessness 

- Clinically significant distress or impairment in functioning  

 

2.7. DSM-IV criteria for mixed anxiety and depressive disorder  

 

- Een aantal angstsymptomen, maar niet voldoende voor een angststoornis 

- Een aantal depressieve symptomen, maar niet voldoende voor een depressie 

o 2 maal onder de drempel symptomatologie, wel combinatie van angst en 

depressie 

- Geen symptomen hiervan kennen, dit is genoeg! 

 

- Persistent or recurrent dysphoric mood lasting at least 1 month 

- accompanied by at least 1 month of 4 (or more) of the following symptoms : 

o Difficulty concentrating or mind going blank 



 38 

o Sleep disturbance 

o Fatigue or low energy  

o Irritability 

o Worry 

o Being easliy moved to tears 

o Hypervigilance 

o Anticipating the worst 

o Hopelessness (pervasive pessimism about the future 

o Low self-esteem or feelings of worthlessness 

 

- Clinically significant distress or impariment in social, occupational or other important 

areas of functioning 

- Criterira never been met for MDD, dysthymic disorder, PD or GAD 

 

2.8. Depressieve episode volgens DSM-IV 

 

- Specificaties van ernst 

o Mild/licht (een “milde” major depressie bestaat ook!): 5-6 kenmerken van de 9 

(bij DSM) 

o Matig: 7 kenmerken van de 9 

o ernstig zonder psychotische kenmerken (ernstig: 8 kenmerken van de 9) 

o ernstig met psychotische kenmerken 

 waanvoorstellingen + hallucinaties 

 stemmingscongruente psychose = waan is congruent (inhoudelijk) 

met de stemming 

 vb. zich slecht voelen en denken dat je bedrijf morgen failliet 

zal zijn 

 (stemmingsincongruent = schizofrenie) 

 Vb. radiostemmen die mij bevelen iets te doen  de inhoud van 

de wanen zijn niet in fase/overeenstemming met de stemming 

o gedeeltelijk in remissie 

o volledig in remissie 
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- Katatone kenmerken 

o Niet bewegen, als een mummie blijven liggen 

o Elektroconvulsieve therapie: beste behandelingsvorm 

o Nu geeft men ook erbij spierverslappers en verdoving 

 

- Melancholische (vitale) kenmerken 

o Pijn 

o Zich ’s morgens afschuwelijk voelen, ’s avonds zich beter voelen (door 

hypercortisolemie)  

 

- Atypische kenmerken 

o Dagschommeling: stemming verandert overdag en is het ergst ‘s ochtends 

o Hyperfagie: overmatige eetlust 

o Hypersomnie: overmatig slapen 

o Rejection sensitivity: zeer gevoelig voor negatieve opmerkingen van anderen 

 

- Begin postpartum 

o Is niet hetzelfde als post – partum blues (70% van de gevallen) 

 post – partum labiliteit (stemmingslabiliteit) 

 door hormonale veranderingen/ biologisch (= exogeen) 

 Dit zijn stemmingsfluctuaties, te emotioneel reageren, maximale piek 

rond de 3
e
 – 5

e
 dag na de bevalling 

o Postnatale depressie (10%) 

 2 – 3 maand later relatief meer atypische kenmerken 

 Tot 6 maand na de bevalling 

o Post-partum psychose (1 à 2 per 1000 bevallingen) 

 Psychose na een bevalling 

 kenmerken = mengeling van alles  

 kenmerken van een delirium, depressie, schizofrenie, psychose 

 

- Specificatie seizoenspatroon 

o zeldzaam 

o Winterdepressie: lichttherapie 
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2.9. Suicidal plans and suicidal attempts 

 

SuicidalSuicidal plans and plans and suicidalsuicidal

attemptsattempts

2,95

10,21

29,18

2,95 3,48

26,67

0

5

10

15

20

25

30

35

Mild MDE Moderate MDE Severe MDE

plans

attempts

mild : 5 – 6; moderate : 7; severe : 8-9 positive DSM items  

DSM criteria 

- mild: 5-6 symptomen aanwezig 

- matig: 7 

- ernstig 8- 9  

 

2.10. % of follow-up weeks spent at 4 severity levels - a prospective 12 year study – 

Een prospectief onderzoek 

- er is een sort golvend patroon van symptomatologie (dus niet: gezond – ziek – gezond 

– ziek…) 

- nu depressie 

o wekelijks niveau opvolgen 

o SSD = subsymptomen 

o Double depression = dsysthymie en depressie 

- Als je ooit depressief bent geweest en behandeld bent, and heb je 12 jaar later nog 

30% kans om een minor DD of MDD te hebben 

- ‘kritiek’ = ‘behandeld’: je weet niet hoe/wat 
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 First episode With previous 

episodes 

Double 

depression 

No symptoms    54% **    39%     33% 

SSDs    17%     18%     17% 

MinD     21%     26%     35% ** 

MDD     12%     17%      16% 

Judd et al 1998 

 

2.11. Depression Rating Scales : beoordelingsschalen 

- Om het verloop van de depressieve symptomen te meten 

- Welke schaal is het beste? Hangt af van de situatie! 

 

- Observer rating scales : (wordt door dokter ingevuld) 

o Arts moet vragen stellen en aan de hand daarvan een score geven. 

o Hamilton Depression Rating Scale (HDRS : HAMD) 

 Meer over slaap (angst) en lichamelijke symptomen 

o Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) 

 Zuiver depressie en minder somatisch 

 

- Self-rating scales : (patiënt vult het in) 

o Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 

 Geen diagnose, gewoon screening 

 Er zitten geen somatische klachten in. 

 Dit wordt gebruikt bij patieënten mét somatische krlachten, want vb. 

Een kankerpatiënt (kan niet goed slapen) en een depressieve patiënt 

(kan niet goed slapen)  dus zuiver psychologisch – emotioneel 

onderzoek (de emotionele klachten testen, want door de somatische 
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klachten zit je anders al meteen aan een depressie door overlap van 

symptomen) 

 

 Opmerking: artsen kijken over depressie heen bij een zware aandoening 

o Beck Depression Inventory (BDI) 

o Zung Depression Scale 

 

- Sheehan Disability Scale (SDS): mate van functioneren / dysfunctioneren in kaart 

brengen (zie verder) 

 

2.11.1. HRSD: observer rating scale 

Symtomen niet kennen!!! 

- Depressed mood 

- Guilt 

- Suicide 

- Insomnia,initial 

- Insomnia, middle 

- Insomnia, delayed 

- Work and interest 

- Retardation 

- Agitation 

 

- Anxiety, psychic 

- Anxiety, somatic 

- Somatic, GI 

- Somatic, general 

- Somatic genital 

- Hypochondriasis 

- Insight 

- Loss of weight 

 

2.11.2. MADRS : observer rating scale 

Symtomen niet kennen!!! 
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- Apparent sadness 

- Reported sadness 

- Inner tension 

- Reduced sleep 

- Reduced appetite 

 

 

- Concentration difficulties 

- Lassitude 

- Inability to feel 

- Pessimistic thoughts 

- Suicidal thoughts 

 

2.11.3. Sheehan Disability Scale (SDS) (Sheehan, 1983) 

Symtomen niet kennen!!! 

 

Sheehan Disability Scale (SDS) Sheehan Disability Scale (SDS) 

(Sheehan, 1983)(Sheehan, 1983)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Not at all
Mildly ExtremelyMarkedlyModerately

Work
The symptoms have disrupted your work:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Not at all
Mildly ExtremelyMarkedlyModerately

Social Life
The symptoms have disrupted your social life:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Not at all
Mildly ExtremelyMarkedlyModerately

Family Life/Home Responsibilities
The symptoms have disrupted your family life/home responsibilities:
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Physical Symptoms:  Physical Symptoms:  
Often the Chief Complaint of Depressed Patients in Primary CareOften the Chief Complaint of Depressed Patients in Primary Care

1. Simon GE, et al. N Engl J Med. 1999;341:1329-1335. 

2. Fava M. J Clin Psychiatry. 2002;63:305-307.

Patients with Major Depression (N=1146)

“…as many as 76% of patients suffering from depression were found to report 

somatic symptoms,…”2

Other

Physical 

Symptoms
1

69%

 

 

- 70% van de patiënten komt binnen met somatische klachten 

 

2.12. Many Physical Complaints Are Not Linked to an Identifiable Cause 

- Fysieke klachten zijn niet gelijk aan een identificeerbare oorzaak 

- De meeste klachten zijn niet somatisch. Maar hoe meer somatische, vage klachten er 

zijn, hoe groter de kans op een depressie! 

Many Physical Complaints Many Physical Complaints 

Are Not Linked to an Identifiable CauseAre Not Linked to an Identifiable Cause

Data from Kroenke K, Mangelsdorff AD. Am J Med. 1989;86(3):262-266.

Symptoms in Ambulatory Care Patients Over a 3-Year Period

0 2 4 6 8 10

No organic cause identified

Organic cause

Dizziness

Chest Pain

Fatigue

Headache

Edema

Back Pain

Dyspnea

Insomnia

Abdominal Pain

Numbness

No organic cause identified

Organic cause

% Incidence
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2.13. Presence of Unexplained Physical Symptoms is Correlated with Mood Disorders 

 

1. Kroenke K, et al. Arch Fam Med. 1994;3:774-779.

 As the number of physical 

complaints increases, so does the 

likelihood of a mood disorder.1

Presence ofPresence of Unexplained Physical Symptoms Unexplained Physical Symptoms 

is Correlated with Mood Disordersis Correlated with Mood Disorders
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3) Etiologie - pathogenese 

Wat is de genetische print? 

 

3.1. Heritabiliteit van psychiatrische aandoeningen (monozygote twin concordance) 

Vb. concordantie monozygote tweelingen 

- hoogste voor autisme (als 1 van de 2, dan de andere waarschijnlijk ook): bipolair, 

schizofrenie, ADHD, middelenmisbruik 

- schizofrenie en autisme zijn genetisch bepaald 
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3.2. Depressie en genetica 

- Risico op depressie is hoger bij eerstegraads verwanten van depressieve patiënten  

o als ouders een depressie hebben, dan heb je zelf ook meer kans op een 

depressie 

- Odds ratio = 2.84 (CI=2.31-3.49) (1) 

- Nature (genen) of  Nurture (door opvoeding: door vader/moederfiguur waardoor 

hechtings/bindingscapaciteit )? 

o  moeilijk!  

o Kan zowel het een als het ander zijn! 

 

3.3. Het Serotonine Transporter Gen Promotor Polymorfisme (5HTTLPR) 

- Het serotonine transporter gen  codeert voor een re – uptake pomp 

- korte (S) en lange vorm (L) 

- kan SS of LL zijn 

- als S dan verandert de expressie van de transporter  verminderde expressie van 

transporter  verminderde uptake van serotonine 

- L geeft een beetje minder angst/depressie (een klein verschil) 

- Welke allelen je hebt speelt een kleine rol in hoe angstig/depressief je je voelt 
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HetHet SerotonineSerotonine Transporter Gen Transporter Gen PromotorPromotor

PolymorfismePolymorfisme (5HTTLPR)(5HTTLPR)

“Korte vorm” leidt tot verminderde expressie van het gen and  5-HT 

reuptake

A
44-bp Deletion Or Insertion

5-HTTLPR

5'

5-HTTP

200 bp

3'

Exon I

B

 

 

55--HTTLPR en HTTLPR en ‘‘angstangst’’

NEO-PI-R = Neuroticism, Extraversion, Openness-Personality Inventory-Revised.

Lesch et al. Science. 1996;274:1527. 

Percent
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Subjects

0
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36 42 48 54 60 66 72 78

Long Form (N = 163)

Short Form (N = 342)

 

 

3.4. 5-HTTLPR, Levensgebeurtenissen en Majeure Depressie  

- Verband tussen genetische aanleg en levensgebeurtenissen 

o Hoe meer tegenslag je gehad hebt in je kindertijd, hoe meer de SS-variant 

aanleiding zal geven om depressief te worden. 

 

- als SS: geeft nauwelijks meer kans op depressie als er niet veel levensgebeurtenissen 

zijn in de kindertijd (tegenslagen) 
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- Maar als tegenslag + SS  wel verhoogde kans op depressie 

Caspi et al. Science. 2003; 301:386.

55--HTTLPR, HTTLPR, LevensgebeurtenissenLevensgebeurtenissen,,

en en MajeureMajeure DepressieDepressie

• Prospectieve cohort studie van 1037 individuen opgevolgd

gedurende meer dan 25 y

Probability

Of Major

depressie

Episode
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3.5. CRH (corticotroop relasing factor) hyperdrive and depressie 

 

- Hypothalamus  hypofyse  bijnier overactief (HPA) 

- Hyperactiviteit van de HLA –as  CRF neemt toe 

 

- Normaal is er een diurne cortisolsecretie (vooral ’s ochtends hoog) 

- Als proefpersonen (gezonde) dexamethasone krijgen ’s avonds  dan wordt de 

ochtendlijke piek gecoupeerd. 

- Dit zal niet lukken bij depressieve patiënten = non – suppressie 

- Dexamethasonetest = niet – diagnostisch, komt niet voor bij alle depressieve patiënten 

- Maar als de depressie én genezen dan kun je zo’n test doen 

o Als er non – suppressie aanwezig is  dan zal je geen recidief doen 

o Als er geen non – suppressie aanwezig is  dan heb je wel een verhoogde 

kans op recidief binnen de 6 maanden 

 Terwijl er dus klinisch geen verschil is tussen de 2! 

o Idem slaaparchitectuur: als ze een verstoord hypnogram hebben, dan een 

hogere kans op herval.  
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- Veel patiënten met majeure depressie heeft HPA as hyperactiviteit tijdens de depressie 

- HPA as hyperactiviteit wordt veroorzaakt door CRH hyperdrive 

- Als CRH hyperdrive blijft duren na klinische verbetering: grote kans op herval (4-6 x) 

 

3.6. Hoe ontstaat een “overactieve” HPA-as? 

 

- Chronische stress (chronisch hypercortisolemie = toxisch)  

 

o Entrapment 

o Bij proefdieren: 

 Forced Swimming Test 

o Bij mensen: 

 Blootgesteld aan blijvende spanning owv 

 Onhaalbare doelstellingen 

 Niet kunnen voldoen aan verwachtingen 

 

- Trauma op jonge leeftijd 

 vooral gewelddadig: misbruik, bedreiging, mishandeling… hebben 

wel invloed 

 vb. het overlijden van een ouder of een economische crisis heeft geen 

invloed 

 

o Dit is een belangrijke predictor voor depressie, maar ook voor rugklachten… 

o HPA as is tijdens de eerste levensjaren nog in ontwikkeling, zeer gevoelig voor 

hevige trauma’s 

o Experimenten bij ratten, honden, apen tonen blijvende hyperactiviteit van HPA 

as na trauma 

o Factor “onvoorspelbaarheid” speelt een belangrijke rol 

 

3.7. HPA en vroegtijdig trauma 

 

- Traumata blijven mensen verstoren 
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- Hein deed onderzoek naar misbruik van vrouwen en depressie of geen depressie en 

niet-misbruikte vrouwen. De vrouwen met en zonder depressie waren 

endocrinologisch nauw verwant.  de biologie is blijvend verstoord, maar niet 

iedereen wordt depressief! 

- Het ‘doorspekt’ alle systemen in het lichaam 

o Adrenaline, nordadrenaline, CRF, BDNF (brain derived neurotrofic factor) 

o BDNF doet neuronen vertakken 

o Cortisol  toxisch voor BDNF (reden waarom recurrente depressie 

(waarschijnlijk!): ook structurele veranderingen 

o Wordt een systemische aandoening! (adrenaline gaat naar overal)  vb. de 

pijngevoeligeheid neemt toe (door nordadrenaline, serotonine die gedaald zijn, 

want deze zijn beide anti - nociceptief), immuunsysteem (sneller virale 

aandoeningen)…  

 

- Verhoogde HPA as reactiviteit op psychosociale stress bij vrouwen met een 

geschiedenis van fysiek of seksueel misbruik als kind (1) 

- Verhoogde ACTH respons op exogeen toegediend CRF bij vrouwen met 

traumageschiedenis (2) 

- Vrouwen met voorgeschiedenis van fysiek/seksueel misbruik hebben kleiner volume 

van de linker hippocampus (3) 

o Toxiciteit / inhibitie neuroneogenese 
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Frontotemporale
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Ruggemerg
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3.8. Ontstaansmechanismen van depressie 

- dit verklaart waarom sommige mensen lang onmogelijke situaties volharden (vb. een 

tirannieke schoonfamilie) en dan plots niet meer kunnen en depressief worden 

- persoonlijkheid 

- balansmodel: als je in een warm, sociaal netwerk bent opgegroeid 

o ook al ben je zwaar genetisch voorbeschikt, krijg je toch geen depressie 

o  verklaart waarom sommige mensen bepaalde dingen wel aankunnen 

- het biopsychosociaal model (zegt alles en niets) 

o is complex! 

o Het heeft niets te maken met de absolute levels van mono – aminen (serotonine 

innemen bij een depressie: je wordt beter, verklaring hiervoor is dat serotonine 

andere processen in gang zet, maar serotonine is dus niet per se te laatg) 
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Ontstaansmechanismen van depressie Ontstaansmechanismen van depressie (vervolg)(vervolg)

Multifactorieel: samenspel van vele verschillende oorzaken

Voorbeschikkende, uitlokkende en onderhoudende factoren

Balansmodel:

Belasting  - Stress

ingrijpende levensgebeurtenis

verlieservaringen

conflicten

Kwetsbaarheid - Weerbaarheid

Sociale steun, relatie

Vroegkinderlijke ervaringen

Persoonlijkheid 

(kwetsbaar zelfwaardegevoel, perfectionisme, onveilig 

ambivalente hechting)

Erfelijkheid

 

 

3.9. Biologische hypothesen in het biopsychosociaal model 

 

- Monoamine hypothese: serotonine, noradrenaline en dopamine 

- (Neuro-)immunologische hypothese 

- Endocrinologische (neuroendocriene) hypothese  

- (HPA-as)Genetische factoren 

- Neurotrofische hypothese 
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Integratie van biologische en psychologische modellen?Integratie van biologische en psychologische modellen?

Voorbeeld van de pup-experimenten (Levine, 1969. Meaney, Science 1997)

2 w. oude puppies enkele min. 

weg van moeder

vocalisatie

grooming, verzorging

HPA-respons     op stressors 

stress-gebonden ziekten 

gedurende rest van leven !

 

 

3.10. Integratie van biologische en psychologische modellen? 

 

- Biologische veranderingen bij psychologische processen 

o bv. leerprocessen, psychotherapie 

- Psychologische veranderingen bij biologische ‘ingrepen’ 

o bv. Antidepressiva ! 

 

- depressieve patiënten behandelen met 

o medicatie/biologisch  ontstaan van biologische veranderingen 

o psychotherapie  zorgt ook voor biologische veranderingen!  

  Deze zijn niet gescheiden, kruisen mekaar continu!!! 
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Behandeling van depressie: final common pathway?Behandeling van depressie: final common pathway?

NA 5-HT ECT psychotherapie

second messenger signal transduction

fosforylatie van transcriptiefactoren

expressie van BDNF + receptorstress, 

cortico-

sterone

antidepressiva

celdifferentiatie celdood neuronale neogenese

aantal neuronen
sprouting 

arborisatie 

connectiviteit plasticiteit

 

 

3.11. Correlation between left hippocampal gray matter volumes and total days of MDD 

- Correlatie tussen volume van de hippocampus en het aantal dagen van een MDD!!  

o Hippocampusvolume van mensen die een zeer ernstige depressie hebben 

doorgemaakt in functie van het aantal jaren dat ze het hebben doorgemaakt 

o Wat is het kip, wat is het ei? 

 Depressie  kleine hippocampus 

 Depressie  kleine hippocampus 
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Correlation between left hippocampal gray matter Correlation between left hippocampal gray matter 

volumes and total days of MDDvolumes and total days of MDD
Sheline YI et al, 1996

 

 

4) Prognose 

 

4.1. Differential mortality : DEPRESSION “KILLS” ! 

 

- Suicide accounts for 16–19% of deaths in psychiatric samples and less than 1% in 

medical and community samples 

- Dus niet – suïcidale mortaliteit! 

- All deaths (review 1966–1996): 

o 51% positieve studies 

o 23% negatieve studies 

o 26% mixed studies 

- Depressie is gevaarlijker voor mannen dan voor vrouwen (mixed) 

 

4.2. Depressie en cardiale mortaliteit 

- Als je een cardiaal event hebt meegemaakt, heb je een hogere kans om een depressie 

te krijgen. 

- Patiënten die binnen de groep van de hartinfarcten erna een depressie hebben, dan is 

de 5 jaars overleving lager, zelfs als ze gecorrigeerd worden voor 

ritmegeleidingsstoornissen en dergelijke 
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- Idem voor CVA 
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Penninx BWJH et al., Arch Gen Psychiatry 2001 

4 4 yryr followfollow--up, N = 2847up, N = 2847

 

4.3. Depression in CVD (cardiovascular disease) 

Depression in CVD Depression in CVD 

Reduced SurvivalReduced Survival

• Post-MI: OR = 3.66

(95% CI = 1.68-7.99), P=.0011

Frasure-Smith et al.  JAMA.  1993;270:1819. Lesperance et al.  Circulation. 2002;105:1049.
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MD and stroke

 

 

4.4. Causal relationship between MD and IHD ?  

- Do depressed patients (without CVD) have a higher cardiovascular risk… 

- Do depressed patients with CVD have a decreased survival and an increased risk for 

further cardiovascular events… 

-  

- BECAUSE they are depressed ? 

- OR because  

o they have less exercise 

o are less compliant with therapy and diet 

o have more hypertension 

o smoke more 

o have more serious CVD 

 

4.5. Depressieve episode: de 5 R’s ! 

Opmerking: bij depressie neemt ook de niet – suïcidale mortaliteit toe, vb. de cardiovasculaire 

mortaliteit.  
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Kupfer – curve 

 

Binnen één episode van depressie zijn er verschillende fasen.  

1) niet depressief 

2) depressief (ernst neemt toe) 

3) behandeling 

- acuut (voor iedereen!) 

- continuatie (voor iedereen!) 

- maintance (behoud) 

 

Symptomatic Outcome :  

 

- Categorische definities: 

o Respons (R1) 

 50% beter dan bij het begin (dus 50% minder ziek zijn). Men bepaalt 

dit adhv schalen. Dit ontstaat na 6 à 8 weken bij een acute fase. 

o Remissie (R2) 

 In remissie zijn: geen symptomen meer hebben of nauwelijks 

 HAMD : 7 or less (2 wks to 6 m) (Hamilton scale  7) 

 MADRS  : 8 / 12 or less (2 wks to 6 m) (Mongomery scale  10) 

o Recovery (R3) 

Depression Outcome:
Response, Remission, Relapse, Recovery, Recurrence

Reprinted with permission from KupferReprinted with permission from Kupfer, 1991, 1991
WPA/PTDWPA/PTD EducationalEducational ProgramProgram on Depressiveon Depressive DisordersDisorders
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 Remissie gedurende vb. 6 maanden 

 Na 6 tot 9 maanden van de continuatiefase 

 Al een aantal maande gestabiliseerd zijn 

  

5) Verloop en outcome 

 

Relapse (R4) 

- hervallen 

- hervallen binnen 6 à 9 maanden na start van een behandeling (hervallen binnen 

dezelfde episode van depressie)  

 

Recurrence (R5) 

- later hervallen NIET binnen dezelfde episode (vb. 1,5 jaar later) 

- Readmissions 

o after 1 episode 46% 

o after 2 episodes 58% 

o after 3 episodes 63% 

o after 4 episodes 68% 

o after 5 episodes 70% 

 

opmerking: 1 episode duurt 9 maanden, want je moet doorbehandelen!!! Een depressieve 

patiënt moet OBLIGAAT 6 à 9 maanden behandeld worden! 

Maar in realiteit ziet men dat 50% stopt na 3 maanden. 

 

- maintance behandeling 

o langer doorbehandelen 

o niet bij iedereen 

o ‘profylaxe’: voorkomen van nieuwe episodes 

 3 depressies op 5 jaar tijd 

 Zeer moeilijke behandeling! 
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Depressie: resultaten van de behandeling 

 

- Tot 60-70% van de depressieve patiënten vertonen respons ( 50% daling in de 

HAM-D score na 6 à 8 weken  50% verbetering  RESPONDERS) op de 

behandeling, maar bereiken geen remissie (persisteren van emotionele en/of fysieke 

symptomen) 

- Ongeveer 30-40% van de depressieve patiënten bereiken remissie (score  7 op de 

HAM-D: complete behandeling) met eerste behandeling 

o Vb. 7 maanden lang een zelfde dosis antidepressivum geven. Maar dit 

antidepressivum werkt bijv. niet goed.  

o Je moet in begin agressief behandelen, want hoe langer de depressie blijft 

bestaan (omdat hij bijv. niet voldoende agressief of goed behandeld 

wordt), hoe moeilijk het wordt om deze depressie te kunnen behandelen!!! 

o Dus een patiënt moet zich beter voelen met een antidepressivum, niet een 

beetje beter!  want het zijn die laatste ‘gevoelens’ die belangrijk zijn voor al 

dan niet herval! 

o Dus: AGRESSIEF BEHANDELEN IN BEGIN VAN DE DEPRESSIE! 

o Er is geen verband tussen symptomen en functionele zaken (terug werken, 

sociaal zijn) 

  

Risks for non-remitted patients 

 

- Groter risico van herval en nieuwe episode 

- Minder uitlokkende factoren (stressful life events !!!!) : kindling effect 

- Blijvende verstoring van professioneel en sociaal functioneren 

- Minder goede respons op therapie (?) 

- Meer chronische vormen van depressie 

- Het interval tussen episodes wordt korter (cycle acceleration) 

- Depressie kan gepaard gaan met een verhoogde mortaliteit in het algemeen en 

verhoogde morbiditeit /mortaliteit door CVA6, diabetes, MI, CVD, CHF, HIV,etc 

- Blijvend risico op suïcide 
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Remission decreases risk of recurrenceRemission decreases risk of recurrence
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 “Diagnostic status” and outcome 

““Diagnostic statusDiagnostic status”” and outcomeand outcome
Weeks to first prospective relapse to any depressive episode 

(major, minor or dysthymic)

Judd et al 1998
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Blijven doorbehandelen tot er geen symptomen meer zijn!!! 
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Recurrent depression : from precipitated to spontaneous episodes (kindling effect) 

- bij het uitlokken van een nieuwe episode zijn er steeds minder en minder stresserende 

gebeurtenissen nodig.  

- Stresserende gebeurtenissen: life event (scheiding, werk kwijt, ruzie…)  bij de 

eerste episode zijn deze altijd aanwezig! Maar na 4 à 5 episodes zijn deze echter niet 

meer aanwezig. Er zijn op de duur geen uitlokkende factoren meer.  

 

Kendler KS, et al. Am J Psychiatry 2000;157(8):1243-1251.
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5) Biologische en psychologische behandelingsopties in depressie 

 

Types van hulpvragen (inschatten waarvoor een patiënt komt) 

- Psychologische hulpvraag :  PSYCHOTHERAPIE!!! 

o 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. 

“ik wil mijn gevoelens kwijt, ik wil erover kunnen praten” 

 

o Inzicht willen 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 



 63 

daarom hulp om de diepere oorzaken te leren kennen zodat ik kan 

veranderen 

 “Ik heb problemen met dat en dat. Ik zou hierin een inzicht willen 

krijgen, hoe komt dit? Bv. Ik heb altijd problemen met mannen, met 

mijn baas..  

 

- Klachtgerichte hulpvraag (hulp bij concrete klacht) 

o Ik heb alleen een 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   

 

o “wat moet ik doen om van mijn klachten vanaf te geraken?” Ze zijn niet 

geïnteresseerd om dieper in zichzelf te kijken.  

o Psychotherapie en geneesmiddelen! 

 

- Medische hulpvraag 

o Het heeft volgens mij te maken met mijn zenuwen en daarom heb ik een 

behandeling nodig; ik zou willen dat men mij pillen voorschrijft 

o Willen een geneesmiddel (hebben op het internet gezocht: ik heb wat 

serotonine nodig) 

 

- Relationele hulpvraag 

o Mijn probleem is eigenlijk een relatieprobleem (huwelijk, relatie met ouders, 

kinderen,…   

 

6) Biologische behandelingsopties in depressie 

 ANTIDEPRESSIVA 

 

6.1. PSYCHO-FARMACOLOGIE 

 

- Biochemisch perspectief 

o ‘ik heb te weinig serotonine’ 

 

- Neurobiologisch / psychobiologisch perspectief 
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o genen, expressie van genen, gebeurtenissen, stress, betekenissen, neuronale 

circuits, … (zowel de maatschappij, psychologische als biologische factoren 

spelen een rol) 

 

- Semantisch perspectief : betekenisgeving 

o niet los te zien  

 van betekenissen die we toekennen aan onze kennis over 

hersenstructuren, over ziektebeelden 

 van  attitude tegenover mentale ziekte, tegenover subjectiviteit versus 

objectiviteit  

 betekenis inname (psycho)farmaca  

 wat denk je als arts van antidepressiva? Van depressies?  dit 

zal je voorschrijfgedrag beïnvloeden.  

 

6.2. WEERSTANDEN  TEGEN  (farmaco)THERAPIE 

 

- meeste patiënten willen geen therapie 

o Weerstand tegen farmacotherapie 

 Ze willen eigenlijk geen antidepressiva!  

 Ze denken dat het gevaarlijk is, dat je eraan kunt verslaafd geraken en 

dat je persoonlijkheid erdoor veranderd. 

o Weerstand tegen psychotherapie 

 Hebben weerstand tegen verandering. Je moet hierbij in jezelf gaan 

kijken en hebben daarom schrik van psychotherapie. 

 

- ‘on prescrit sa représentation personnelle du psychotrope :  ‘l’échange’ !!! 

o Ziekte ‘genezen’ 

o Symptomen afzwakken  

o Binnen therapeutische strategie : 

 Verbeteren skills (son pouvoir d’aimer et de travailler), levenskwaliteit,    

 

- ‘le moi n’est plus maître en son propre demeure’ : 

o Biologische frustratie 

 Mijn biologie determineert ‘me’ gedeeltelijk 
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o Psychologische frustratie 

 Mijn psychologie (onbewust, achterliggende zaken in ons achterhoofd, 

waar we niet naar willen kijken….) determineert ‘me’ gedeeltelijk 

 

Opmerking: je geef je mening als arts over psychotherapie/farmacotherapie door aan je 

patiënt (indirect)! 

 

6.3. Vooraleer antidepressiva (AD) te starten: 10 vragen  

 

1. Heb ik de juiste diagnose ? Differentieel diagnose (DD) ? 

2. Bipolair of unipolair ? 

3. Onderliggende aandoening ? 

o vb. een postnatale depressie  ook denken aan hypothyroïdie of anemie! 

4. Co-morbiditeit ? 

5. Impact ? (inhibeert het ook het functioneren) 

6. Suïcidaliteit ? 

7. Behandeling (met AD) nodig – wenselijk ?  

 

- CAVE ‘psychiatriseren’:  

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

levensfaseproblematiek 

 

- niet iedereen die triest is, is depressief 

- je hebt ook normale neerslachtigheid ten gevolge een rouwperiode, een relatiebreuk. 

- Rouw en depressie liggen dicht bij elkaar. Maar bij rouw is misschien een luiserend 

oor beter.  

 

8. Sommige patiënten spelen soms dat ze depressief zijn. 

- Kan symptomatische behandeling volstaan ? 

 

9. Heeft depressie een ‘functie’ ? Secundaire ziektewinst, systemische aspecten 

10. Andere geneesmiddelen, aandoeningen ? 

11. Houding patiënt tegenover AD / psychotherapie ? Farmaco- en psycho-educatie 

(patiënt en omgeving, partner,…) 
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6.4. AD gesitueerd in de behandeling van depressie 

 

- Rol van de omgeving en ‘mantelzorg’ 

- Psychotherapie 

- Farmacotherapie 

- Technische therapieën: electroconvulsietherapie (ECT), (NVS, TMS) 

o Elektroconvulsietherapie (ECT): voor de zwaarste vorm van depressie is dit de 

beste behandeling! Het is levensreddend en werkt zeer snel! (maar het is onder 

verdoving, dus je moet geen schrik hebben dat je de schokken voelt) 

- Farmaco- en psycho-educatie  

 

6.5. Klassen van AD 

 

- (Mono-amine-oxidase (MAO) inhibitoren) 

o Kunnen aanleiding geven tot een antihypertensieve crisis (bij het eten van 

tyraminerijke voeding: bananen…) 

 

- Neurotransmittor  reuptake inhibitoren 

o Neurotransmitters verhogen ter hoogte van de synaps  (doordat de 

neurotransmitters langer ter hoogte van de synaptische spleet blijven)  

verbeteren van de symptomen (maar ze hebben niet te weinig 

neurotransmitters!) 

 Serotoninerg en noradrenerg  

 Deze worden het meest voorgeschreven 

 Duloxetine (Cymbalta ®), Venlafaxine (Efexor ®)… 

 Selectief serotoninerg: SSRI’s: fluoxetine (Prozac ®) 

 Selectief noradrenerg 

 Selectief dopaminerg 

 Sint-Janskruid 

 Een heel licht antidepressieve werking, maar NIET sterk. 

 Mensen hebben dit graag, omdat dit natuurlijk is (hibericum) 

 MAAR bij een echte depressie is het té weinig 
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 Omega 3 vetzuren 

 Onvoldoende aanwijzingen dat het efficiënt is 

 

Opmerking: binnenkort komt op markt (melatonine 1 – en 2 agonist met 5 HT2C 

antagonisme): Valdoxan ® 

 

 

Klassen van ADKlassen van AD: voorbeelden: voorbeelden

• Mono-amine-oxidase (MAO-A) inhibitoren

• Neurotransmittor reuptake inhibitoren

- Serotoninerg en noradrenerg

- Selectief serotoninerg: SSRI’s

- Selectief noradrenerg

- Sint-Janskruid

Moclobemide (Aurorix®)

 Venlafaxine (Efexor®), Mirtazapine 

(Remergon®), duloxetine (Cymbalta®)

 « Tricyclische » (TCA): clomipramine 

(Anafranil®), imipramine (Tofranil®), 

amitriptyline (Redomex®, Tryptizol®),

maprotiline (Ludiomil®), …

Fluoxetine (Prozac®), citalopram (Cipramil®), 

escitalopram (Sipralexa®), sertraline (Serlain®), 

paroxetine (Seroxat®), fluvoxamine (Floxyfral®)

Reboxetine (Edronax®)

Hypericum (Zibrine®, Hyperiplant®)

 

 

6.6. Keuze van een AD 

 

- Angststoornissen en OCD: SSRI’s, TCA 

o TCA (tricyclische antidepressiva)  

 (“Demyttenaere IS HIER TEGEN!!!!”) 

 zeer gevaarlijk voor een overdosis! (als je twee dozen neemt, doe je een 

hartstilstand) 

 zeer veel nevenwerkingen: droge mond, constipatie, verminderde 

concentratie (aandacht ), rijvaardigheid is gecompromitteerd.  

o SSRI’s 

 Sipralexa ®: escitalopram  
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 Beste nevenwerkingenprofiel 

 Goede efficiëntie 

 Remergon ® : mirtazapine 

 Zeer efficiënt, maar meer nevenwerkingen 

o Depressie + angststoornissen/OCD: iets serotoninerg! 

 

- Slaapstoornissen:  

o Trazolan  

 50 mg (lage dosis!) 

 in België wordt dit in lage dosis ook als slaapmiddel gebruikt 

 de dosis van 300 mg gebruikt men voor depressie, maar is geen goed 

antidepressiva 

o Lerivon 

o Remergon 

o TCA 

- Pijnsyndromen:  

o Redomex (= Tryptizol), Cymbalta (or other SNRI ?) 

o Antidepressiva hebben ook een analgetische werking die losstaat van de 

antidepressieve.  

- Seksuele disfuncties!: premature ejaculatie: SSRI’s 

o De meeste antidepressiva geven seksuele disfuncties, behalve: 

 Trazalon 

 Kaldosan 

 Remergon® 

o Daling van het libido, vertraagde ejaculatie of bemoeilijkt orgasme 

o Premature ejaculatie = geen controle over het moment van zaadlozing (‘te 

vroeg klaarkomen’)  

 De serotoninerge AD zijn zeer efficiënt 

- Depressie: 

o Eerste keuze  ??? 

o Keuze afhankelijk van type depressie, nevenwerkingsprofiel,  

tolerantie en vorige behandeling(en) ??? 

o Binnen die groep kan omgeschakeld of gecombineerd worden ??? 

o Tweede keuze: tricyclische AD, MAO-inhibitoren, augmentatietherapie 
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6.7. Ongewenste effecten van antidepressiva 

 

- Gedrags – of persoonlijkheidsveranderingen ? 

o Aan de persoonlijkheid verandert er niets! 

- Agressie ? 

o Je krijgt er geen agressie door! 

o Men ziet wel dat bij een depressie die gepaard gaat met veel agressie en 

irritatie dat bij het opstarten van het AD er een activatie is van de agressiviteit 

en dat er dus meer agressie is.  

 Men moet daarom of het AD traag opbouwen (eerste een halve dosis en 

dan erna pas de volle dosis) 

 Of wel ineens de volle dosis van het AD maar dan combineren met een 

benzodiazipine in begin. 

- Verslaving ? ….onttrekkingsverschijnselen 

o Antidepressiva GEVEN GEEN GEWENNING, VERSLAVING!!! 

- Nevenwerkingen (zeer zeldzaam: serotoninerg syndroom) 

o Seksuele nevenwerkingen! 

 

o SSRI’s: nausea, diarree, seksuele nevenwerkingen 

o TCA: sufheid (rijvaardigheid!), anticholinerg, gewichtstoename, seksuele 

nevenwerkingen, orthostatische hypotensie ….gevaar bij overdosis 

o Edronax (noradrenerg): droge mond, (nachtelijk) zweten, LUTS (moeilijk 

plassen), seksueel  

 dit komt door noradrenerge effecten, dus droge mond is niet altijd 

anticholinerg 

o Efexor, Cymbalta: nausea, diarree, seksueel, droge mond, soms BD verhoging 

o Remergon: sufheid, gewichtstoename (minder seksuele nevenwerkingen) 

o MAO-inhibitoren: orthostatische hypotensie, CAVE hypertensieve crisissen  

(tyraminerijke voeding) 

 

6.8. AD en veiligheid 

 

- AD en risico op suïcide 
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o Eerste we(e)k(en) na start van antidepressiva 

o Verlagen AD suïciderisico en –frequentie ? JA 

 Door antidepressiva vermindert de suïcideneiging 

o Bij kinderen ??? 

 Enkel als er een depressie is die gepaard gaat met veel angst/ 

irritabiliteit + jongeren, hierbij zijn er verhoogde suïcidale gedachten! 

 Nu staat er dus op de bijsluiter: patiënten < 25 aar hebben een verhoogd 

risico op suïcide 

 Hierdoor schrijven ze nu geen antidepressiva meer voor bij deze groep 

in Amerika  hierdoor gaat juist de suïcide  

 Het probleem is dat de firma’s nu geen testen meer willen doen met 

antidepressiva.  

o Belang van een goede arts-patiënt relatie ! 

 Suïcide is meestal het hoogst op moment van raadpleging.  

- Veiligheid bij normale dosering:SSRI veiliger dan TCA’s (cardiaal, rijvaardigheid) 

- Veiligheid bij overdosis: toxiciteit van AD: vooral tricyclische AD mogelijks dodelijk 

 

6.9. Waarom AD verkiezen boven kalmeermiddelen voor de behandeling van angst, spanning 

en slaapproblemen ? 

 

- Geen gewenning, tolerantie, geen paradoxale reacties  

- Geen rebound-slapeloosheid, geen ontwenning 

- Geen abusus - afhankelijkheid – verslaving 

- Goedkoper 

- Betere slaapkwaliteit, respecteert slaaparchitectuur 

- Bij langduriger gebruik minder risico op: 

o Geheugenstoornissen 

o Duizeligheid 

o Depressie, emotionele armoede, toegenomen angst 

o Concentratie- en coördinatiestoornissen 

 

6.10. Als er geen respons is  (na 6 à 8 weken) / remissie 

 

- Optimaliseren van de dosis 
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o De dosis verhogen vb. van venlafaxine, sertraline (van 50 mg naar 125 mg) 

- Combinatietherapie : vb. 

o SSRI + reboxetine (serotoninerg + noradrenerg) 

o venlafaxine + mirtazepine 

- augmentatie behandelingen : vb. 

o augmenteren = een stof toevoegen die de antidepressieve werking van het 

antidepressivum verhoogt, maar die stof is zelf geen antidepressivum. 

o De stof potentieert de werking van het antidepressivum: een lage dosis 

schildklierhormoon (T3), atypische antipsychotica of lithium 

 AD + atypische antipsychotica 

 Thyroïd hormoon augmentatie  

 Lithium augmentatie 

- Elektroconvulsieve therapie 

 

7) Psychologische behandelingsopties in depressie 

 

7.1. Psychologische behandelingsopties voor depressie 

 

- Cognitieve gedragstherapie 

- Interpersoonlijke psychotherapie 

- familietherapie 

- psycho – analytische therapie 

 

7.2. Psychodynamic  theory of depression 

 

- The field has reached consensus that it is not the mere occurrence of a negative life 

event but rather th person’s interpretation of the meaning of the evant and it’s 

significance in the context of its occurrence (Hammen 1995)  

- Cave : stressors that match the patient’s area of self definition are particularly risky : 

o In someone whose sense of self is defined mainly by social 

connectedness….loss 

o In someone whose sense of self is defined mainly by mastery or 

achievement…perceived failure at work 
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7.3. Psychodynamic theory of depression : Sidney Blatt’s theory   

- Anaclitic depression :  

o Feelings of helplessness, loneliness, and weakness related to chronic fears of 

being abandoned and unprotected 

o Individuals with this type of depression have longings to be nurtured, protected 

and loved 

o Vulnerability to disruptions in interpersonal relationships 

o Dysphoric feelings of abandonment, loss and loneliness 

 

 

- Introjective depression :  

o Feelings of unworthiness, failure, inferiority and guilt 

o Individuals with this type are highly self-criitcal and suffer from a chronic fear 

of criticism and disapproval from others, exceedingly perfectionistic and 

competitive and excessively driven to achieve in work and school 

o Vulnerability to disruptions of a positive and effective sense of self 

o Dysphoric feelings of guilt, failure and worthlessness and by a sense of loss of 

autonomy and control 

 

 

8) Bipolaire stemmingsstoornissen 

 

8.1. Bipolaire stoornis 

 

- Afwisseling tussen depressieve en manische (hypomanische) episodes 

- Wordt vaak miskend!  

- Lifetime risk : 0.3-1.5 % 

- Chronic nature 

- Geen verschil in prevalentie tussen de geslachten !!! 

o Mannen = vrouwen bij een bipolaire stoornis 

 Unipolaire depressie ( internaliserende stoornis: dingen op zichzelf 

betrekken) 
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 2 keer meer vrouwen in vergelijking met mannen (als vrouwen 

reproductie zijn) 

 Mannen = vrouwen (tijdens menopauze van vrouwen) 

 Angststoornissen ( internaliserende stoornis: dingen op zichzelf 

betrekken) 

 2 x vrouwen > mannen 

 OCD 

 Mannen = vrouwen 

 Vrouwen hebben meer internaliserende stoornissen (dingen op zichzelf 

betrekken)! 

 Mannen hebben meer externaliserende stoornissen (ze stellen zich 

minder vragen). Ze gaan meer bijv. middelen misbruiken, hebben last 

van agressiviteit. 

 Maar in het algemeen hebben mannen evenveel psychologische 

problemen als vrouwen. 

 

- Most time suffering spend at depressive level 

- Earlier onset of illness 

o Als iemand op jonge leeftijd met een depressie komt, steeds nagaan of er 

antecedenten zijn of er sprake is van overactiviteit? Of er ook een bipolaire 

stoornis in de familie is? 

o Ze zijn vaak wat hypertiem (‘hyperactief’). Ze hebben een beetje meer energie 

(wat in deze maatschappij een voordeel is). Als je ze dan echter medicatie 

geeft, breng je hen terug naar een normaal niveau van activiteit/energie. Vaak 

ervaren ze dit niveau als te weinig energie.  

 

- Highly comorbid with anxiety disorders and substance misuse 

- Higher genetic load than in unipolar depression  

- Insight is variably impaired !!!   

o ziekte – inzicht 

- Bipolaire I stoornis : minstens 1 manische fase 

- Bipolaire II stoornis: minstens 1 hypomanische fase (depressie) 
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o De familie heft een grotere tolerantie voor een depressieve fase dan voor een 

manische fase. Als de patiënt een manische fase doormaakt, gaat de familie 

sneller hulp zoeken (vb. 2 auto’s kopen, muziek keiluid, op de beurs 

speculeren…)  

 

8.2. Manische episode (DSM IV criteria) 

- Een periode met een expansieve stemming, een gejaagde stemming (negatief), > 1 

week ! 

- zeer grandioos (vinden zichzelf fantastisch) 

- bijna niet slapen 

- veel te veel praten 

- ideeënvlucht (men kanhun gedachten er niet bijhouden, ze kunnen geen redenering 

afmaken), zijn snel afgeleid 

- starten 100 dingen, maar werken er geen enkel af, gaan heel veel dingen kopen 

- hyperseksueel gedrag 

een  

- A distinct period of abnormally and persistently elevated, expansive or irritable mood, 

lasting at least 1 week (or any duration if hospitalization is necessary) 

- During the period of mood disturbance, 3 (or more) of the following symptoms have 

persisted (4 if the mood is only irritable) and have been present to a certain degree  

o Inflated self-esteem or grandiosity 

o Decreased need for sleep (eg feels rested after only 3 hours of sleep) 

o More talkative than usual or pressure to keep talking 

o Flight of ideas or subjective experience that thoughts are racing 

o Distractability (ie attention too easily drawn to unimportant or irrelevant 

external stimuli) 

o Increase in goal-directed activity (either socially, at work or school, or 

sexually), psychomotor agitation 

o Excessive involvement in pleasurable activities that have a high potential for 

painful consequences (eg engaging in unrestrained buying sprees, sexual 

indiscretions, or foolish business investments)  

- The mood disturbance is sufficiently severe to cause marked impaiment in 

occupational functioning or in usual social activities or relationships with others, or to 
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necessitate hospitalization to prevent harm to self or others, or there are psychotic 

features  

 

8.3. hypomanic episode (DSM IV criteria) 

 

- Een hypomanische periode is hetzelfde als een manische fase maar duurt 4 dagen (en 

niet meer dan 1 week).  

- A distinct period of abnormally and persistently elevated, expansive or irritable mood, 

lasting at least 4 days (or any duration if hospitalization is necessary) 

- During the period of mood disturbance, 3 (or more) of the following symptoms have 

persisted (4 if the mood is only irritable) and have been present to a certain degree  

o Inflated self-esteem or grandiosity 

o Decreased need for sleep (eg feels rested after only 3 hours of sleep) 

o More talkative than usual or pressure to keep talking 

o Flight of ideas or subjective experience that thoughts are racing 

o Distractability (ie attention too easily drawn to unimportant or irrelevant 

external stimuli) 

o Increase in goal-directed activity (either socially, at work or school, or 

sexually), psychomotor agitation 

o Excessive involvement in pleasurable activities that have a high potential for 

painful consequences (eg engaging in unrestrained buying sprees, sexual 

indiscretions, or foolish business investments)  

- The mood disturbance is not sufficiently severe to cause marked impaiment in 

occupational functioning or in usual social activities or relationships with others, or to 

necessitate hospitalization, and there are no psychotic features  

 

8.4. Soorten Bipolaire Stoornis 

 

- Bipolaire I stoornis 

o Minstens 1 manische fase 

- Bipolaire II stoornis 

o Minstens 1 hypomanische fase 

- Bipolaire III stoornis 
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o Nooit manisch geweest, tenzij door het innemen van AD. Er ontstaat een 

manische switch. (een bipolaire aanleg hebben onder AD) 

- Cyclothymie 

- ( normale stemming) 

 

 BIPOLAIR SPECTRUM 

 

 

8.5. Diagnostic Overview (DSM-IV-TR) 

 

CyclothymiaCyclothymia

≥≥ 2 years2 years

Mood states Mood states 

do not meet do not meet 

full criteria for full criteria for 

depressive, depressive, 

manic, or manic, or 

mixed episodemixed episode

DysthymiaDysthymia

Bipolar IIBipolar II

HypomaniaHypomania

≥≥ 4 days4 days

Never a manic Never a manic 

or mixed or mixed 

episode episode 

Recurrent Recurrent 

depressiondepression

Bipolar IBipolar I

Manic or Manic or 

mixed episodemixed episode

Obvious Obvious 

symptoms and symptoms and 

functional functional 

impairmentimpairment

Usually with Usually with 

recurrent recurrent 

depressiondepression

Diagnostic OverviewDiagnostic Overview

(DSM(DSM--IVIV--TR)TR)

 

 

8.6. Kenmerken Rapid Cycling 

- Rapid cycling wordt gekenmerkt door een hoge frequentie van bipolaire episodes 

- Diagnostische criteria: 4 of meer  episodes per jaar 

- Globale morbiditeit en incapaciteit neemt toe met aantal  episodes 

- Rapid cycling bipolaire stoornis zou minder goed beantwoorden aan medicatie 

- Vrouwen > mannen  

- Schildklierfunctie 

- Rol Antidepressiva? 
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8.7. Bipolar Symptoms Experienced in a Given Year  

6%
9%

32% 53%

Weeks asymptomatic

Weeks depressed

Weeks manic/hypomanic

Weeks cycling/mixed

Judd LL et al. Arch Gen Psychiatry. 2002;59:530-537.

Bipolar Symptoms Experienced in a Given Year Bipolar Symptoms Experienced in a Given Year 

• Depression is the most 

frequent symptom, 

followed by mania or 

hypomania, then rapid 

cycling or mixed 

episodes

• Patients in the Stanley 

Foundation Bipolar 

Network had a very 

similar pattern of 

symptoms 
[Post  et al, 2003]

N=146 12.8-y follow-up

 

 

8.8. Epidemiology of Bipolar & Unipolar Disorder 

Epidemiology of Bipolar & Epidemiology of Bipolar & UnipolarUnipolar DisorderDisorder

Oxford Textbook of PsychiatryOxford Textbook of Psychiatry

Bipolar Disorder Unipolar Disorder

about 2%

(3% to 5%)

5 - 10%

5% to 15%)

Sex ratio (M:F) 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
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8.9. Unipolaire vs Bipolaire Depressie 

UnipolaireUnipolaire vsvs BipolaireBipolaire DepressieDepressie

Kenmerk Unipolaire Depressie Bipolaire Depressie

Aard
Depressie

Duur 6-12 m, 
recurrentie in 2/3 pts

•Psychotische
depressie minder 

frequent

Duur 3-6 m , 
recurrentie in 95% of 

pts

•Psychotische
depressie grotere

frequentie

Suicidaliteit pogingen(3.5-25%) Hogere
suiciderisico(minstens

l25% TS;  tot 20% 
zelfmoorden)

Antidepressivu
m (AD) 
Respons

Manie wordt niet
uitgelokt

Non-respons of switch 
naar manie; multiple 
AD kuren onsuccesvol

 

Aard van de depressie 

- een bipolaire depressie is zeer moeilijk te behandelen 

o als je bijv. al 2 antidepressiva geprobeerd hebt en ze werken niet, moet je toch 

eens nagaan of er geen manische fase geweest is.  

- Een psychotische depressie ( schizofrenie) komt meer voor bij een bipolaire 

stoornis 

o Mood congruente wanen: de inhoud van de wanen zijn congruent met de 

stemming. Als ze zich depressief voelen, dan zien ze de ondergang van de 

wereld gebeuren.  

 

Antidepressiva respons!  

- een depressie van een bipolaire stoornis beantwoordt minder goed aan antidepressiva 

- bij het geven van AD kan men bij een bipolaire stoornis een switch veroorzaken naar 

een manische fase.  

- Daarom MOET men steeds een AD voorschrijven bij een depressieve fase van een 

bipolaire stoornis in combinatie met een stemmingsstabilisator!  

- In Amerika is men extremer en mag je bij een depressie van een bipolaire stoornis 

zelfs geen AD geven 
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- Een normale persoon zal bij het nemen van een AD niet manisch of euforisch zijn.  

Opmerkingen: 

- bij een bipolaire stoornis is er meer genetische voorgeschiktheid 

- als een manische fase niet te uitgesproken is, kan men ook nog productief zijn.  

- Hoe krijg je iemand in een normale stemming, zonder dat je je te down/te vrolijk 

voelt? Maar wat is een normale stemming 

o Want deze personen zijn altijd al wat overactief geweest (in een normale 

range) en dan ineens schieten ze door naar een manie of een depressie.  

o Normaal: ‘ik ben mijn creativiteit/energie kwijt’ 

o Iedereen heeft een andere standaard voor wat normaal is/  

 

8.10. Enkele bekende patiënten … en Link met erfelijkheid ?  

- Vb. Ernest Hemingway familieboom 

 

8.11. Wat op lange termijn? 

- 100 bipolaire, eerste manische episode 

o versus schizofrenie / heelkunde 

- 35 jaar follow-up 

 

- 64% goed 

o Maar het is een moeilijk te stabiliseren ziekte 

o Behandelingsschema’s veranderen voortdurend. Je moet ook meestal meer dan 

1 geneesmiddel nemen. 

- 14% redelijk 

- 22% niet goed (klinisch & sociaal) 

 

8.12. Standardised Mortality Ratios (SMR) 
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StandardisedStandardised MMortalityortality RRatiosatios (SMR)(SMR)

NS = no significant difference; O = number of deaths observed

*different from 1.0 (p<0.05; two-tailed)

**p<0.05 one-tailed

Untreated Treated

O SMR O SMR p value

Neoplasms 10 1.39 12 0.63 <0.001

Cardiovascular 21 2.23* 38 1.68* <0.001

Cerebrovascular 8 1.62 13 1.25 <0.05**

Accidents 2 1.59 6 1.98 NS

Suicide 11 29.19* 7 6.43* <0.001

Other causes 12 1.94 18 1.25 <0.001

Total 64 2.18* 94 1.33* <0.001

All circulatory diseases 29 2.02* 51 1.54* <0.001

All non suicides 53 1.83* 87 1.25 <0.001

 

 

8.13. Bipolaire stoornis & comorbiditeit  

 

- As I- comorbiditeit :lifetime : 65 % //  current : 33%   

o  Alcohol & drugs : 42 %  

o  Angststoornissen : > 40 % 

o  Eetstoornissen : 5 %     

o ADHD: 22%-80% 

 

-  As II- comorbiditeit  : 50 % 

- somatische comorbiditeit 

 

8.14. Voorkomen van bipolaire stoornis 

 

- general population: 13,8% 

- schizophrenia: 33,7% 

- panic disorder: 28,7% 

-  unipolardepression: 16,5% 

-  bipolar disorder   type I: 46,2% 

                                          type II: 39,2 % 
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8.15. 2000 National DMDA Bipolar Survey 

 

- Misdiagnosis occurred in 69% 

o Most frequent misdiagnoses 

o depression (60%) 

o anxiety disorders (26%) 

o schizophrenia (18%) 

o borderline or antisocial personality disorder (17%) 

o alcohol/substance abuse (14%)  

- 35% of patients waited 10 years or more for a correct diagnosis of Bipolar Disorder. 

 

 

8.16. Differentieel diagnose : Bipolair  - Borderline 

 

- Borderline persoonlijkheidsstoornis 

o affectieve instabiliteit is episodisch en toe te schrijven aan uitgesproken 

reactiviteit van stemming (zelden langer dan een paar dagen) 

o Uitgesproken impulsiviteit, potentëel zelf-beschadigend (mimeert manisch 

gedrag) 

o transient paranoide ideatie 

 

- bipolaire stoornis 

o continue prominente aanwezigheid van affectieve symptomen 

o psychotische kenmerken treden op samen met de affectieve symptomen 

 

8.17. Differentieel diagnose:      Bipolair -  ADHD 

 

- stemming versus aandacht/ impulsiviteit – hyperactiviteit 

o ADHD is attention/ impulsivity – hyperactivity disorder (stoornis van de 

aandacht, van het activiteitsniveau) 

o Bipolaire stoornis is een stemmingsstoornis 

 

- Continu versus cyclisch 
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o ADHD patiënten hebben persisterende problemen in 

aandacht/impulsiviteit/hyperactiviteit (continu, altijd overactiviteit) 

o Bipolaire patiënten hebben cyclische veranderingen in hun stemming : 

depressieve (frequenter) en manische fasen  

 

- Begin van symptomen 

o ADHD patiënten moeten sommige symptomen reeds vertonen op 7 jaar 

tenminste 6 maanden lang (ontstaat niet op jonge leeftijd) 

o Bipolaire patiënten zullen meestal een depressie doormaken tijdens   

adolescentie of zelfs kindertijd. 

 Als je een depressie krijgt op 18 jaar (in vergelijking met bv. 40 jaar) 

dan heb je meer kans dat je te maken hebt met een bipolaire stoornis.  

 

- Familie geschiedenis  

o Belasting van ene of andere stoornis in stamboom 

o Vaak echter onduidelijkheid wegens niet accurate diagnostiek in verleden 

 

8.18. Overlappende Symptomen van Bipolaire Stoornis en  ADHD 

 

ADHD 

- excessief praten 

- Gemakkelijk afgeleid 

- Rusteloos / Fidgets 

- Gedreven 

- onderbreken of intrusief 

- Uitflappen van antwoorden 

 

Bipolaire Stoornis 

- Praatzamer dan gewoonlijk 

- Afleidbaarheid of constante verandering in activiteiten of plannen 

- verhoogde activiteit of  fysieke rusteloosheid r 

- Verlies van normale sociale remmingen  
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8.19. Medicamenteuze behandeling 

! de medicamenteuze behandeling vormt de basis. Er is meestal polyfarmacie! (1 

geneesmiddel is meestal niet voldoende) 

 

8.19.1. Behandelopties voor bipolaire stoornis 

- Stemmingsstabilisatoren 

o Lithium 

 Effectief in het voorkomen van depressieve en manische fase 

 Augmentatie bij een unipolaire stoornis 

o Divalproaat 

 Voorkomen van een manie 

 Couperen van een acute fase van manie 

o Lamotrigine! 

 Beste in het voorkomen van depressieve episodes! (niet manische 

fasen!) 

o Carbamazepine en andere anticonvulsiva 

 Worden minder gebruikt 

 

- Klassieke neuroleptica 

o Haloperidol 

o Chlorpromazine  

 

- Atypische antipsychotica 

o Nu worden meer een meer de nieuwe (atypische) antipsychotica gebruikt! 

o Aripiprazole 

o Clozapine 

o Olanzapine 

o Quetiapine 

 Couperen van manische en depressieve episoden 

 Voorkomen van manische en depressieve episoden 

o Risperidone 

o Ziprasidone 

 

- Antidepressiva 
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- Benzodiazepines 

o In het begin een slaapmiddel erbij geven (goed slapen) of om hen wat rustiger 

te krijgen. 

 

8.19.2. Richtlijnen voor de behandeling van bipolaire stoornis 

 

- in alle fasen een stemmingsstabilisator 

- geen monotherapie met  antidepressiva 

- bipolaire depressie adequaat behandelen 

-  combinatietherapie efficiënter dan monotherapie 

-  profylaxe! 

 

Belangrijk:  

- GEEF AAN EEN PATIËNT MET EEN BIPOLAIRE STOORNIS NOOIT 

ALLEEN MAAR EEN ANTIDEPRESSIVUM!  

- JE MOET STEEDS EEN ANTIDEPRESSIVUM COMBINEREN MET EEN 

STEMMINGSSTABILISATOR OF EEN ATYPISCH 

ANTIPSYCHOTICUM!!!!! 

 

9) Is er een rol weggelegd voor psychotherapie bij bipolaire stoornis? 

 

9.1. Is er een rol weggelegd voor psychotherapie? 

Psychotherapie naast farmacotherapie! (dus nooit alleen psychotherapie, altijd in 

combinatie met medicatie. Het is een adjuvans therapie) 

 

1. informatie en  acceptatie 

- Ze hebben vaak weinig of geen ziekte – inzicht: het is erg moeilijk om te aanvaarden 

dat je aan deze aandoening lijdt.  

2. medicatietrouw bevorderen 

 

9.2. Bipolaire stoornis: onderhoudsfase 
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Levenshygiëne:  

“interpersoonlijke sociaal ritmetherapie” 

 

- Gaat uit van principe dat bipolaire patiënten een 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, zoals plotselinge of sterke veranderingen in het dag/nachtritme 

en het sociaal functioneren. 

o Ze hebben een probleem met de ritmiciteit. Bruuske veranderingen 

(professioneel, familiaal, sociaal) zijn risicomomenten om om te slaan in een 

depressieve of manische fase.  

o Mbv psychotherapie zo goed mogelijk deze situaties leren herkennen en een 

goede regelmaat vinden in het leven. Om zo het herval naar beneden te halen  

- Begeleiden in de aanpassingen die ze zullen moeten maken om sterke wisselingen in 

hun levenspatroon te normaliseren. 

- In tweede fase : IPT waarbij gefocust wordt op 4 aspecten:  

o Rouw 

o Rolverandering 

o Interpersoonlijke conflicten 

o ( sociale vaardigheden) 

 Interpersoonlijke tekorten 

 

 

9.3. Tendenzen in behandeling 

- Meer en meer combinaties 

- Meer en meer antipsychotica 

o ook anti-manisch 

o ook stabiliserend 

o vaker onderhoudsbehandeling 

o opmerking: het is niet omdat het niet bewezen is, dat het niet geldig is.  

 

- Minder en minder antidepressiva 
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o Kunnen soms (hypo)manie uitlokken (doorschieten naar een manische fase = 

manische shift) 

o Kunnen sneller doen schommelen 

o Toch vaak nodig 

o Je moet een antidepressivum bij een bipolaire stoornis vaak minder lang 

doorgeven dan bij een unipolaire stoornis.  

 

- Lamotrigine 

o Nieuwe stemmingsstabilisator 

o Houdt depressies beter tegen (beste therapie!) 

o Erg duur  

 

- Meer en meer oog voor psycho-educatie 

o Recht op informatie 

o Beter verloop 
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Hoofdstuk 5: Angststoornissen 

 

 

1) Traditionele nosologie : angst als een symptoom 

 

- Dus vroeger wars angst geen ziekte, maar een symptoom. Het was in verschillende 

psychiatrische aandoeningen aanwezig.   

- Nu spreekt men van angststoornissen. Dus het is nu eerder een ziektebeeld dan een 

symptoom.  

 

- angst in trauma 

o Post – traumatische stress (angst gaat je functioneren negatief beïnvloeden) 

- angst in neurose 

o fobieën (agora, social, simple): situatie – afhankelijk  

 10 % van de mensen heeft fobieën 

 Vb. voor spinnen, vliegen, hoogtevrees… 

 Angstig zijn in een zeer specifieke situatie 

o hysterie: symptomen vervangen angst 

o obsessional neurosis: anxiety when opposing to symptoms ? 

 enkel angstig zijn als je alles niet 5 keer kan controleren; 

 

- angst in psychose 

o Delirium, depersonalisation, hallucinations, delusions 

 

- Angst in depressie 

o psychotic  : linked to guilt, worthlessness, suicidality,  

o neurotic  : both anticipatory and retrospective     

   (worry)          (ruminations) 

o worry = piekeren (ongerust maken over iets dat zal komen), dus in de 

toekomst 

o ruminations = piekeren over dingen in het verleden.  
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2) Evolutionare psychiatrie: angststoornissen als maladaptieve expressie 

van het temperament 

 

- Ariskal (onderzoeker) beschrijft verschillende temperamenten 

- Hyperthymic temperament 

- Depressief temperament 

- Angstig temperament 

o Angstig fobisch (heel erg bang voor iets dat eventueel kan gebeuren) 

 danger to physical survival 

 soms is het normaal vb. om angstig te zijn in een omgeving waar heel 

veel slangen voorkomen.  

o Anxious-sensitive-avoidant-shy-inhibited 

 threats to the self 

 vb. schrik om te spreken voor een groep 

 vb. bij apen deze hebben hiërarchie.  

o Generalized anxious-worrying-harm avoidant 

 danger to kin   

 

aangepaste gedragingen (een moeder die haar puppy’s beschermt) 

 

…TEMPERAMENT KAN ADAPTIEF ZIJN!!!  

o e.g. generalized anxious temperament favors dependence, attachment, mating, 

altruism, … 

 

3) Evolutionaire psychiatrie : angst als normaliteit 

 

- Anxiety is a normally distributed trait with a biphasic function :  

- … moderate anxiety promotes adaptive efficiency  

- while too much militates against it  

- Te veel angst: paniekaanvallen krijgen op allerlei momenten (onaangepast gedrag) 

- Te weinig angst: pscyhopaten 

- Normaal: een beetje angst 
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o Panic : suffocation alarm system (false alarm) 

o Social phobia : exaggeration of normally adaptive anxieties about conforming 

to group customs so as to be an acceptable and valued member  

 Vb. een sociale fobie 

 Overdreven schrik van de kritiek van anderen 

 Als ze zich veilig voelen bij vrienden dan zijn ze wel vlot, 

sociaal… 

 Vb. Schizochizisch 

 Leiden een teruggetrokken leven. Ze schuwen mensen in het 

algemeen! 

o Generalized anxiety : a form of vigilance  

 een vorm van waakzaamheid. Je hebt wel een beetje angst nodig in 

relaties bijv. tussen moeder en kind. 

o Simple phobias : promotes avoidance, freezing, escape,  attack  

 acrophobia, aerophobia  

 arachnophobia, zoophobia 

o while too little militates against it : antisocial personality disorder 

 

4) Van normale angst naar pathologische angst 

 

- Angst is pathologisch als deze te lang duurt of als deze te uitgesproken is, zodat je 

niet meer normaal kunt functioneren. 

- Angst is veel normaler dan een depressie 

 

- Duration  

- Functional impairment 

--------------------------------------------------------------------- 

- Anxiety is a signal expressing a conflict or emotional turmoil… but this signal can 

loose it’s semeiological meaning and become repetitive 

- Normal anxiety can be adaptive ; pathological anxiety is always disorganisational  

- In normal anxiety, there is always a minimum distance between the threat and the 

threatened person  
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- Pathological anxiety is experienced as a threat for the person’s physical or mental 

integrity 

 

5) Van normale triestigheid versus depressie 

- Duration  

- Functional impairment 

----------------------------------------------------------------------------- 

- Deficit in desire, pleasure and action 

- The other is a source of diminishment, substraction and no longer a source of help or 

support  

 

- HAD schaal (tot 7 = normaal) 

o 8 -11: mogelijkheid van een angststoornis 

o  11: waarschijnlijk een depressie/angst 

- De HADS depressie score distributie: van de 10.000 patiënten hebben enkel maar 7 % 

depressieve tekens.  
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HADS depression score

HADS depression score distribution : primary care

Non-cases
(80.1%)

Doubtful cases
(12.8%)

Probable cases
(7.1%)

Anderson i

 

- de HADS angst score distributie: dit is een gauscurve. Angst is bijna een normaal fenomeen. 

Tot waar is het normaal? Vanaf waar is het pathologisch? Bij iedereen heeft wel eens angst.  
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6) Temporaliteit in angst en depressie 

 

- ANGST is directed to the future (or to the future representing anxiety provoking 

situations in the past)  angst voor negatieve dingen die kunnen gebeuren in de 

toekomst 

o … worry 

 Anxiety is attention too much focused on negative cues (te vigilant 

voor negatieve dingen) 

 

- DEPRESSIE is crucified in an eternal and painful present without a future and with a 

past always experienced as negative  over negatieve dingen in het verleden. Wat 

heb ik verkeerd gedaan? Te veel blijven vasthangen aan negatieve dingen in het 

verleden.  

o … rumination 

 Depression is being too much attached to negative cues  

Opmerking:  

- angststoornissen beginnen op jongere leeftijd (kindertijd/puberteit) 

- angststoornissen op jonge leeftijd zijn een belangrijke risicofactor om depressie te 

ontwikkelen op oudere leeftijd. Angststoornissen kunnen overgaan in een depressie.  

 

7) Angst en depressie : de nauwe link 

- Angst 
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o Anxious inhibition : strong motivation but absence of a specific action 

o Vastzitten van de schrik, maar wel nog gemotiveerd, maar niet meer kunnen 

(inhibitie van het gedrag) 

- Depressie 

o Psychomotorische vertraging:  

 Er is geen motivatie meer! 

 delayed/inhibited activation 

 behaviour became affect in its own 

 (severe depression : not even sad !) 

 often experienced as fatigue 

But :   

- anxious inhibition can turn into retardation by desinvestment / giving up  

- depression can provoke anxiety : abandonment (separation), hypochondriasis, guilt 

 

8) Angst en depressie : a puzzling relation 

- Different points along the same continuum 

- Alternative manifestations of a common underlying diathesis 

- Heterogeneous syndromes associated because of shared subtypes 

- Separate phenomena, each of which may develop into the other over time 

- Conceptually and empirically distinct phenomena 

 

9) Wat meten angstschalen? 

 

Mood   : groundless sense of fear 

Cognition  : preoccupation, anticipation, worry 

Behaviour  : restlessness, avoidance 

Overarousal  : vigilance, startle response 

Somatic   : autonomic, respiratory, … 

Other     : depersonalisation, forgetfulness, poor concentration 

 

the choice of instrument is usually an arbitrary decision 
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Angststoornissen:  

- Affect (mood): angst is niet meer in fase met alles wat kan gebeuren 

- cognitie: bezorgd zijn, erover piekeren, er al van te voren hard over denken 

- gedragsmatig: rusteloos (niet kunnen stilzitten), zodanig angstig zijn dat ze niet meer 

kunnen bewegen.  

- Er is een overarousal. Ze bevriezen van de minste negatieve stimulus.  

- Somatisch: Ze gaan trillen, zweten, kortademigheid, hyperventilaties, stotteren, 

hartstoornissen… 

- Andere: gedepersonaliseerd: alles vergeten, zich niet meer kunnen concentreren 

(zowel bij angst als bij depressie), kunnen niet meer hun eigen zijn.  

 

Er is een comorbiditeit tussen depressie en angst, maar ook tussen de angststoornissen 

onderling.  

 

10) Angststoornissen 

 

- Generalized anxiety disorder (GAD) 

- Panic Disorder (PD) 

- Social Anxiety Disorder (SAD) 

- Post-traumatic Stress Disorder (PTSD) 

- Simple Phobias 

- Obsessive-Compulsive Disorder (OCD)  

 

10.1. Gegeneraliseerde angststoornis 

 

- Excessieve (wat is dat?) angstig + PIEKEREN (pathologisch) gedurende > 6 maanden  

- En er moeten minstens 3 van de volgende symptomen aanwezig zijn 

o Rusteloosheid 

o Makkelijk vermoeibaar 

o Verminderde concentratie (alles vergeten) 

o Makkelijk prikkelbaar 

o Gespannen spieren 
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o Slaapstoornissen (niet kunnen inslapen: komt bij heel wat stoornissen voor) 

( niet kunnen doorslapen) 

- Ook significante vermindering van het functioneren 

- Er is een overlap met een majeure depressie (MDD) (grote comorbiditeit) 

- Beantwoord goed aan medicatie: serotoninerge AD zijn effectief 

 

- Excessive anxiety and worry (apprehensive expectation), occurring more days than not 

for at least 6 months, about a number of events or activities (such as work of school 

performance) 

- The person finds it difficult to control the worry 

- The anxiety and worry are associated with 3 (or more) of the following six symptoms 

o Restlessness or feeling keyed up or on the edge 

o Being easily fatigued 

o Difficulty concentrating or mind going blank 

o Irritability 

o Muscle tension 

o Sleep disturbance (difficulty falling asleep, or restless unsatisfying sleep) 

- Not another DSM-IV axis I disorder that explains the anxiety and worry 

- Clinically significant distress or impairment  

 

10.2. Paniekaanvallen 

 

- Vb. uitgekafferd worden op een examen door een prof. Je hebt hier een specifieke 

aanleiding, waarop je een paniekaanval doet.  

- Het kan zijn dat je erna nog eens een paniekaanval doet, maar dan plots 

paniekaanvallen doen zonder redenen. Ze krijgen hartkloppingen, denken dat ze gaan 

sterven… 

- Angst op zich 

- ! ANTICIPATIE voordat de angst ontstaat 

o Reeds je angstig beginnen voelen voor een examen 

o Proberen op te lossen mbv relaxatietherapie (oefeningen) en benzodiazipines 

(vb. Xanax ®: reeds voor een examenperiode eens proberen om te kijken of je 

er niet te slaperig van wordt en het goed verdraagt) in acute setting 
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o Je kunt hier ook serotoninerge AD geven, maar dat duurt 6 maanden vooraleer 

dit werkt. Dus dit is meer op lange termijn 

 

- Anticipatie + vermijdingsgedrag  

o Ze durven de trein niet meer op uit schrik dat ze het gaan krijgen.  

o Vermijden om op de bus te gaan, in een grote ruimte te gaan, op het einde van 

een rij in een aula gaan zitten  

- het meisje van de casus wou geen psychotherapie serotoninerge AD 

- er is een proces van je te openen naar iemand anders.  

o Dit varieert van persoon tot persoon 

 niet in zichzelf laten kijken  

 alles meteen zeggen 

o normaal moet er in een relatie met iemand hier een evolutie inzitten 

o vb. een consultatie: 10 gesprekken op 10 maanden of 10 gesprekken op 5 

weken. Het resultaat dat je hier bekomt, gaat totaal verschillend zijn. Hoe 

intenser je iemand ziet, hoe meer je je openstelt.  

- Het meisje van de casus had een pathologisch controlerende vader die echt alles wilde 

weten. Dit kwam vanuit zijn eigen angst.  

o De vader had zelf een gegeneraliseerde angststoornis (heel beschermend naar 

zijn kinderen toe). 

o Ze vertelt dit aan de psychiater en krijg hierbij vlekjes, wordt angstig… 

o Uiteindelijk neemt ze toch serotoninerge AD en een vriendin zet haar aan om 

na te denken. Ze merkt dat ze angst heeft voor haar vader dat er iets met hem 

zou gebeuren.  

- Als je aan patiënten met een paniekstoornis bijv. een lactaatinfuus geeft of heel sterke 

koffie, kun je soms een paniekaanval uitlokken  er is dus een biologische basis, 

maar met psychologische en sociale factoren. 

 

- A discrete period of intense fear or discomfort, in which four (or more) of the 

following symptoms developed abruptly and reached a peak within 10 minutes : 

o Palpitations, pounding heart, or accelerated heart rate 

o Sweating 

o Trembling or shaking 

o Sensations of shortness of breath or smothering 
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o Feelings of choking 

o Chest pain or discomfort 

o Nausea or abdominal distress 

o Feeling dizzy, unsteady, lightheaded, or faint 

o Derealization (feelings of unreality) or depersonalization (being detached from 

oneself) 

o Fear of losing control or going crazy 

o Fear of dying 

o Paresthesias (numbness or tingling sensations) 

o Chills or hot flushes   

 

10.3. Agorafobie 

- Angst dat ik het ga krijgen op andere plaatsen. Op pleinen, in de supermarkt 

- Er is angst  kan verder evolueren naar een vermijdingsstoornis 

- Paniekstoornis = angst om een aanval te krijgen. Er zijn ook cognitieve zaken: “ik 

denk dat ik dood ga” 

 

- Anxiety about being in places or situations from which escape might be difficult (or 

embarrassing) or in which help may not be available in the event of having an 

unexpected or situationally predisposed Panic Attack or panic-like symptoms. 

Agoraphobic fears typically involve characteristic clusters of situations that include 

being outside the home alone; being in a crowd or standing in a line; being on a 

bridge; and traveling in a bus, train, or automobile 

- The situations are avoided or else are endured with marked distress or with anxiety 

about having a Panic Attack or panic-like symptoms, or require the presence of a 

companion  

 

10.4. Paniekstoornis met/zonder agorafobie 

- Paniekstoornis met agorafobie = vermijdingsstoornis 

- Paniekstoornis zonder agorafobie 

 

- Both (1) and (2) : 

o (1) recurrent unexpected panic attacks 
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o (2) at least one of the attacks has been followed by 1 month (or more) or one 

(or more) of the following :  

 Persistent concern about having additional attacks 

 Worry about the implications of the attack or its consequences (eg 

losing control, having a heart attack, going crazy) 

 A significant change in behavior related to the attacks 

- Absence / Presence of agaraphobia  

 

10.5. Sociale angststoornis / sociale fobie 

- Er is veel kritiek hierover in de media op de farmaceutische firma’s. Ze creëren 

diagnoses.  

- Paroxetine (Xeroxat ®): een serotoninerg AD werkt hier goed tegen. 

- Angst voor sociale/ publieke situaties  denken dat andere hun negatief beoordelen, 

ze hebben schrik om vernederd te worden.  

- Ze hebben wel graag menselijk contact, maar enkel als ze zich goed voelen. Het is dus 

GEEN contactstoornis. ( contactstoornis: schizochide, schizofrenie) 

- Het zijn ‘beschaafde teruggetrokken mensen’. Maar ook in hun professionele leven 

speelt dit hen parten, bij het geven van presentaties, bij anderen een hand geven… ze 

raken dus ook minder ver op professioneel vlak dan ze zonder de sociale angststoornis 

zouden doen.  

 

- A marked and persistent fear of one or more social or performance situations in which 

the person is exposed to unfamiliar people or to possible scrutiny by others. The 

individual fears that he or she will act in a way (or show anxiety symptoms) that will 

be humiliating or embarrassing 

- Exposure to the feared social situation almost invariably provokes anxiety, which may 

take the form of a situationally bound or situationally predisposed Panic Attack. 

- The person recognizes that the fear is excessive or unreasonable 

- The feared social or performance situations are avoided or else are endured iwth 

intense anxiety or distress 

- The avoidance, anxious anticipations, or distress in the feared social or performance 

situation(s) interferes significantly with the person’s normal routine, occupational or 

social activities or relationships, or theres is marked distress about having the phobia  
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10.6. Post – traumatisch stresssyndroom 

- Post traumatische stress: dit heeft te maken met een TRAUMA.  

o Vb. verkrachting, incest, in een auto – ongeluk gezeten… 

- Het is dus een reëel trauma dat objectief gezien ernstig was of wat de fysische 

integriteit aantast, leven in gevaar.  

- Continu herbelevingen hebben, ze kunnen het niet van zich af zetten. Ze zijn 

“bevroren van angst”. Het dringt zich op, vaak in hun slaap (het blijft zich opdringen). 

- Hierdoor gaan ze vermijdingsgedrag ontwikkelen. Alles wat het zou oproepen, zou het 

vermijden.  

- Symptomen 

o Angst 

o Gevoelloos zijn (zo angstig zijn): bijna depersonalisatie/derealisatie 

o Slaapstoornissen!!! (moeite om zich over te geven aan de veiligheid van de 

slaap, want ze hebben geen controle over hun slaap, hierdoor ontstaat er 

hypervigilantie) 

 

- The person has been exposed to a traumatic event in which both of the following were 

present :  

o The person experienced , witnessed, or was confronted with an event that 

involved actual or threatened death or serious injury, or a threat to the physical 

integrity of self or others 

o The person’s response involved inense fear, helplessness, or horror 

- The traumatic experience is persistently reexperienced in one (or more) of the 

following ways:  

o Recurrent and intrusive distressing recollections of the event, including 

images, thoughts, or perceptions 

o Recurrent distressing dreams of the event 

o Acting or feeling as if the traumatic event were recurring (includes a sense of 

reliving the experience, illusions, hallucinations, and dissoicative flashback 

episodes, including those that occur on awakening or when intoxicated) 

o Intense psychological distress at exposure to internal or external cues that 

symbolize or resemble an aspect of the traumatic event  

o Physiological reactivity on exposure to internal or external cures that 

symbolize or resemble an aspect of the traumatic event 
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- Persistent avoidance of stimuli associated with the trauma and numbing of general 

responsiveness (not present before the trauma) as indicated by three (or more) of the 

following 

o Efforts to avoid thoughts, feelings, or conversations associated with the trauma 

o Efforts to avoid acitivities, places, or people that arouse recollections of the 

trauma 

o Inablility to recall an important aspect of the trauma 

o Markedly diminished interest or participation in significant acitivities 

o Feeling of detachment or estrangement from others 

o Restricted range of affect (eg unable to have loving feelings) 

o Sense of a foreshortened future (eg does not expect to have a career, marriage, 

children or a normal life span 

- Persistent symptoms of increased arousal (not present before the trauma), as indicated 

by two (or more) of the following :  

o Difficulty falling or staying asleep 

o Irritablility or outbursts of anger 

o Difficulty concentrating 

o Hypervigillance 

o Exaggerated startle response 

- Duration is more than 1 Month and the disturbance causes clinically significant 

distress or impairment in social, occupational or other important areas of functioning      

 

10.7. Specifieke fobieën 

- 10% van de bevolking 

- Marked and persistent fear that is excessive or unreasonable, cued by the presence or 

anticipations of a specific object or situation (eg flying, heights, animals, receiving an 

injection, seeing blood) 

- Exposure to the phobic stimulus almost invariably provokes an immediate anxiety 

response, which may take the form of a situationally bound or situationally 

predisposed Panic Attack 

- The person recognizes that the fear is excessive or unreasonable 

- The phobic situations is avoided or else is endure with intense anxiety or distress 

- …clinically significant interference with ….  
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11) Obsessive-Compulsive Disorder (OCD)!!! 

- Obsessief = dwanggedachten 

- Compulsief = dwanghandelingen 

 

11.1. Epidemiologie en oorzaak 

 

- Previously thought of as rare - prevalence 0.05%1  

- Lifetime prevalence is estimated to be 2.5% in recent studies 

- Men and women are affected in equal numbers (mannen = vrouwen) 

- Onset is generally in adolescence or early adulthood 

- 84% of OCD sufferers have a chronic, waxing and waning course 

 

- Wordt ook bij de angststoornissen geplaatst. Het zijn dwangstoornissen/obsessies. 

 

- Vb. smetvrees  ook dwingend tov de anderen 

o 7 à 8 uur bezig zijn met het kuisen van het kabinet 

o Handen zijn helemaal kapot 

o Geld steriliseren 

 

11.2. Onderkenning!!: dokters vragen er niet naar, patiënten vertellen het niet (schaamte)! 

 

5 vragen:  

- Do you wash or clean a lot? 

- Do you check things a lot? 

- Is there any thought that keeps bothering you that you would like to get rid of but 

can’t? 

- Do your daily activities take a long time to finish? 

- Are you concerned about orderliness or symmetry?    

 

11.3. Comorbiditeit van MDD en OCD 

- Lifetime rates of OCD  

o Among bipolar  : 21% 
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o Among unipolar : 12% 

o Among other axis I  :   6% 

- Odds ratio of bipolars meeting criteria for OCD relative to unipolars is 2.0 !!   

 

- bij een bipolaire stoornis: 1 op 5 heeft ook een OCD 

-  bij schizofrenie: 1 op 4 heeft ook OCD (maar is een ander insteek) 

 

11.4. Insight–resistance–ego dystonic–senseless ?? 

A broad range of insight among pts with OCD 

 

- DSM-IV field trial : 

o 25% had decreased insight 

o 5% currently lacking insight 

o 5% had never had insight 

   

- DSM-IV hesitation: 

o insight at some point during the course of the disorder, not necessarily during 

the current episode 

o specifier : ‘with poor insight’ 

 

11.5. Egosyntonic versus egodystonic OCD 

- egodystoon: meer angststoornis 

o egodystoon = ik – vreemd 

 ik weet dat het gek is, maar ik kan het niet laten (pluisjes allemaal van 

het tapijt halen) 

o een klassieke OCD binnen de angststoornissen is egodystoon 

 alles moet ik doen, anders word ik bang, maar ik weet wel da het 

abnormaal is.  

 

- egosyntoon: meer psychotisch spectrum stoornis 

o egosyntoon = ik – eigen 

 ik vind dat normaal, maar de anderen vinden dit abnormaal 

 dit is erger (er is minder inzicht) 

 OCD met weinig inzicht  schizofrenie 



 102 

 

11.6. Y-BOCS : Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale 

- Geode schaal (ze hebben meestal MEERDERE dwangstoornissen!) 

- Obsession rating 

- Compulsion rating 

 

- For each : (0-5) 

o Time spent on… (hoeveel tijd spendeer je eraan?) 

o Interference from… 

o Distress from… 

o Resistance to… 

o Control over… 

- Subclinical, mild, moderate, severe, extreme. 

 

12) Mixed anxiety and depression 

Niet kennen!  

 

12.1. MAD: mixed anxiety depressive disorder (DSM-IV) 

12.2.  Depression – Anxiety Comorbidities 

Illustratie 
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DepressionDepression –– AAnxietynxiety

ComorbiditiesComorbidities
Lifetime Comorbidity of Mood and Anxiety Disorders

1 Kessler 1995; 2 DSM-IV-TR™ 2000; 3 Brawman-Mintzer 1993; 4 Rasmussen 1992; 5 Stein 2000; 6 Van Ameringen 1991

Posttraumatic

stress disorder Panic disorder

OCD

DepressionDepression

48% of patients with PTSD1

Up to 65% of patients 

with panic disorder 2

67% of patients with 

obsessive-compulsive disorder 3

GADGAD
Social anxietySocial anxiety

disorderdisorder

42% of 

patients with 

generalized 

anxiety 

disorder 5

34% to 70% of patients 

with social anxiety 

disorder 4,6

 

- 67% van de patiënten met OCD heeft ooit een depressie gehad 

- Een OCD is dus een belangrijke risicofactor voor depressie! 

- De OCD treedt meestal op voor de depressie 

 

 

12.4. Best-fitting model (confirmatory factor analysis) for anxiety and depression : latent trait 

Externalizing     Internalizing 

        

Alcohol dependence    fear  

Drug dependence     social phobia 

Antisocial personality disorder   simple phobia 

       agoraphobia 

       panic disorder 

 

      anxious/misery 

       MDD 

       dysthymia 

       GAD 

 

- externaliserende pathologie = mannen 
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o veel buiten zich leggen, geen aandacht voor gevoelens… 

o middelenmisbruik 

- internaliserende pathologie = vrouwen 

o binnenin 

o angstig, ellendig voelen…  

 

12.5. Behandeling van angststoornissen met SSRIs / SNRIs 

- (1) Start low and go slow !!!: 

o Met een halve dosis beginnen, want als je begint met een normale dosis begint, 

kan het erger worden. Lagere dosis 

o Een normale dosis maar dan combineren met een benzodiazipine. 

 

o Citalopram (20-60mg, start at 10 mg/day) 

o Escitalopram (start at 10 mg) 

o Fluoxetine (20-80mg, start at 10 mg/day) 

o Fluvoxamine (50-300mg, start immediately with 100mg controlled release 

formulation) 

o Paroxetine (20-60mg, start at 10mg/day) 

o Sertraline (50-200mg, start at 25mg/day) 

o Venlafaxine (75-225mg) 

o Mirtazapine (30mg) 

o Duloxetine (60mg) 

 

- (2) Je moet meestal naar een hogere dosis AD gaan dan bij depressie 

- Combinatie met een benzodiazipine (alprazolam, clonazepam) initieel 

o More rapid anxiolysis 

o Avoiding initial anxiety caused by some SSRIs (more with fluoxetine and 

sertraline, less with paroxetine and fluvoxamine) 

- In contrast with depression, data suggest that after remission, lowering the dose is 

possible 

- (3) Treat long enough (how long?)  

o Lang genoeg behandelen. 
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 Bij angststoornissen kun je de behandeling eigenlijk nooit stoopen, 

want anders heb je kans op herval. Eventueel proberen te stoppen, maar 

dan vervangen door psychotherapie.  

- ALTIJD PROBEREN TE COMBINEREN MET PSYCHOTHERAPIE!!! 

(Cognitieve gedragstherapie –exposure, flooding-; lichaamsgeoriënteerde 

psychotherapie, …)  psychotherapie = obligaat anders kan je de medicatie niet 

afbouwen !  

 

Opmerking: angststoornissen kunnen van de ene in de andere overgaan. 
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Hoofdstuk 6: Persoonlijkheidsstoornissen 

As II stoornissen 

 

Opmerking:  

- persoonlijkheidskenmerken: elementen waarbij je de vrijheid niet hebt om bepaalde 

dingen te doen door beperkingen die je hebt uit het verleden.  

- Dit bepaalt hoe je omgaat met je dochter, met je moeder, op welke mannen je valt… 

 

1) Persoonlijkheidsstoornissen : algemeen 

 

- een langdurig patroon van disadaptief en inflexibel (rigide) gedrag wat de interactie 

met de anderen negatief beïnvloedt en de kans op vastlopen op verschillende 

levensgebieden verhoogt 

- Risicofactor voor syndroomstoornissen (as I) 

o Als je een persoonlijkheidsstoornis hebt, dan heb je een verhoogde kans 

om een as I stoornis te hebben (vb. een depressie) 

- Comorbide syndroomstoornis (as I) en persoonlijkheidsstoornis (as II) stoornissen 

verhogen suïciderisico van de as I stoornis 

- De syndroomstoornis (as I) moet onafhankelijk behandeld worden, maar de outcome 

is slechter 

o Iemand met een MDD met een persoonlijkheidsstoornis heeft een hoger risico 

op suïcide dan iemand met een MDD zonder een persoonlijkheidsstoornis.  

- Tijdens een as I stoornis is het moeilijk om de as II stoornis te diagnosticeren (veel 

vals positieven) 

- Psychotherapie is de voorkeursbehandeling!!!, farmacotherapie kan hier enkel 

ondersteunend of symptomatisch zijn (er is niet echt medicatie hiervoor) 

o De psychotherapie! 

 Moet lang genoeg duren 

 Moet intens genoeg zijn  

 Goede therapie 
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- Grootste oorzaak van ‘mislopen’ arts-patiënt relatie; vraagt ‘betrokken 

afstandelijkheid’ of ‘afstandelijke betrokkenheid’ !!!!!!! 

o Roos van Leary 

o Persoonlijkheid komt pas na een tijdje ‘kijken’  

 Dus dit is belangrijk in de intensiteit van contacten! Je moet patiënten 

dus geregeld zien om echt de persoonlijkheid te zien.  

o Maar een arts heeft ook een eigen persoonlijkheid. 

 Willen sommige patiënten te sterk redden.  

 Als iemand zich heel afhankelijk opstelt, dan zal je de neiging hebben 

om de patiënt te bemoderen.  

o Opletten!: in welke positie duwt de patiënt mee? Of in welke positie duw je de 

patiënt. (interactioneel) 

- Behandeling gebeurt best specialistisch  

- Veranderlijker dan vroeger gedacht en prognose gunstiger dan vroeger gedacht   

 

2) DSM-IV diagnostische criteria voor Persoonlijkheidsstoornissen 

 

- Een duurzaam patroon van innerlijke ervaringen en gedragingen dat binnen de cultuur 

van de betrokkene duidelijk afwijkt van de verwachtingen. Dit patroon wordt 

zichtbaar op twee (of meer) van de volgende terreinen : 

o 1) Cognities (de wijze van waarnemen en interpreteren van zichzelf, anderen 

en gebeurtenissen) 

 Rigide patronen (opvattingen) over hoe anderen zijn (kwaad op 

iedereen) 

o 2) Affecten (de draagwijdte, intensiteit, labiliteit en de adequaatheid van de 

emotionele reacties) 

 Hoe stabiel, hoe emotioneel iemand reageert. Vb. heel opvliegend 

o 3) Functioneren in het contact met anderen 

 Tolerantie tov anderen 

o 4) Beheersing van impulsen 

 Controle over de ik – functie 

 Vb. briljant zijn, maar heel opvliegend. Hoe goed kun je omgaan met 

frustraties. (een verschil tussen EQ en IQ) 



 108 

- Het duurzame patroon veroorzaakt in klinisch belangrijke mate lijden of beperkingen 

in het sociaal en beroepsmatig functioneren of het functioneren op andere belangrijke 

terreinen 

- Het patroon is stabiel en van lange duur, en het begin kan worden teruggevoerd op ten 

minste de adolescentie of de vroege volwassenheid. Het duurzame patroon is niet beter 

toe te schrijven aan een uiting of de consequentie van een andere psychiatrische 

stoornis  

 

3) Implicaties persoonlijkheidsstoornissen voor de arts-patiënt relatie 

 

- Ongeveer 10-15% van alle patiënten (10% van de bevolking- 

- Evenwicht tussen nabijheid en afstandelijkheid 

- Moeilijker hanteren overdracht en tegenoverdracht 

o Te grote meegaandheid, waarmee verantwoordelijkheid voor het leven van de 

patiënt wordt ‘overgenomen’(wat onvermijdelijk gevolgd wordt door een 

teleurstelling vanwege niet-inlosbare verwachtingen) 

o Uit verveling, antipathie of machteloosheid niet meer luisteren naar de 

klachten van de patiënt en niets meer doen of juist te veel zoals polyfarmacie 

 Patiënten die je tegensteken (oh nee die patiënt staat op de lijst)  dit 

beïnvloedt je behandeling! 

o Uit boosheid de problematiek ontkennen of de patiënt voor straf uit de zorg 

ontslaan 

o Als antwoord op idealisering en erotisering door de patiënt ongepaste 

toenadering zoeken (tot aan seksueel grensoverschrijdend gedrag)  

 

4) Persoonlijkheidsstoornissen DSM-IV 

 

   Cluster A :                  Cluster B :    Cluster C : 

   Zonderling            Dramatisch     Angstig 

 

   Schizotypisch Theatraal-histrionisch    Obsessief-compulsief  

   Schizoïde   Antisociaal  Afhankelijk  

   Paranoïde   Borderline  Vermijdend 
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    Narcistisch 

 

- Cluster A (zonderling) :  

o vreemd en bizar of excentriek gedrag (“zijn gestoord”  je voelt dit snel aan)  

 onaangepast kleden, bizarre kledij… 

o sociale teruggetrokkenheid  

 hebben een hechtingsprobleem (vb. de computer is hun beste vriend) 

 ze zijn nogal vermijdend: ze willen het liefst geen sociaal contact 

o beperkte emotionele expressie 

 zullen niet over emoties praten 

o achterdocht (tot psychose-achtig) 

 ‘mensen zijn iet te vertrouwen’  extreem 

o sociale functioneren aanzienlijk aangetast door meer gedesorganiseerd gedrag  

 

- Cluster B (dramatisch) : (opmerking: schijnbaar normaal  valkuil!) 

o meer uitgesproken dramatisch, emotioneel, extrovert en impulsief gedrag 

(antisociaal = psychopaten) 

 kunnen hun negatief affect (impulsief) niet goed beheersen. Ze hebben 

een lage frustratietolerantie. 

 

- Cluster C (angstig) : (opmerking: schijnbaar normaal  valkuil!) 

o Angst 

 Staan bang in het leven 

o Introversie 

o beperkte emotionele expressie  

 

opmerking: (examen) mensen met een OCD (obsessive compulsive disorder) hebben een 

persoonlijkheidsstoornis, maar meestal niet de obsessief – compulsieve 

persoonlijkheidsstoornis! 

    

4.1. Prevalentie (niet vanbuiten kennen) 

 

Paranoid    0.6% 
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Schizoid   0.4% 

Schizotypal   0.6% 

Antisocial   1.9% 

Borderline   1.6% 

Histrionic   2.0% 

Obsessive-compulsive 1.7% 

Avoidant   0.7% 

Dependent    0.7% 

(Passive agressive  1.7%)  

 

- But : up to 30% in patients presenting with psychiatric symptoms in primary and up to 

50% in patients presenting in psychiatric care !! 

o 50% van de patiënten in de psychiatrische kliniek heef een 

persoonlijkheidsstoornis.  

o Want als je een persoonlijkheidsstoornis hebt dan neemt de kans op een as I 

stoornis toe, maar daarnaast kan een persoonlijkheidsstoornis ook de ernst van 

een as I stoornis gaan verzwaren. 

 

4.2. opmerkingen 

 

- De schijnbare normaliteit is een valkuil bij het stellen van de diagnose 

persoonlijkheidsstoornis (vooral voor cluster B en C) 

o Vooral als er sprake is van een afwijking in de intensiteit van gedragingen en 

emoties en niet zozeer van de aard van die emoties of gedragingen !!  

 Vb. een oncoloog die moet vertellen aan een patiënt dat ze borstkanker 

heeft. Ze reageert heel erg dramatisch, heel extreem  kan wijzen op 

een persoonlijkheidsstoornis 

o Pas van op afstand of na bepaalde tijd vallen bvb op : 

 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 

 …. 
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- Diagnostische instabiliteit : na 10 jaar voldoet 50% niet meer aan criteria (aan de 

oorspronkelijke diagnose) :  

o Rijping (naarmate we ouder worden)?  

o Neurobiologische veranderingen tijdens veroudering ?  

o Succesvolle behandeling ?  

o Fout-positieve diagnose (tijdens as I episode) ?  

 Het is namelijk moeilijk om tijdens een as I stoornis een 

persoonlijkheidsstoornis te diagnosticeren.  

o Suïcide (7%-9% van patiënten met borderline persoonlijkheidsstoornis !!)   

 Patiënten gaan dood, dus dan voldoen ze niet meer aan de criteria. 

 

(opmerking: impulsiviteit (op symptoomniveau wat indekken): mbv serotoninerge medicatie 

wat indekken. Bij paroxysmale stoornissen helpen anti – epileptica) 

 

4.3. Etiopathogenese  

 

- Nature and nurture ! 

o Genetische factoren bepalen temperament en stressgevoeligheid 

 Temperament bepaalt in belangrijke mate de communicatie van een 

individu, de verwerking van psychosociale informatie, het 

hechtingsgedrag 

 Temperament : impulsiviteit, prikkelbaarheid, overgevoeligheid voor 

stimuli, emotionele instabiliteit, affectieve remming, overmatige 

alertheid, extrovert/introvert, …. 

o Maar : veilige opvoeding kan gelegenheid scheppen om hiermee om te gaan 

terwijl traumatische ervaringen   

 

4.4.Behandeling 

 

- ! Psychotherapie in de eerste plaats (farmacotherapie alleen waar as I comorbiditeit 

of symptomatisch) 

o Cognitieve therapie : bvb.  schema focused therapy (Jeffrey Young), 

dialectische gedragstherapie (Marsha Linehan) 

 Ze zitten vast met cognities die ze hebben over zichzelf, over anderen 
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 Een persoonlijkheidsstructuur kan je niet in 10 sessies veranderen! Dus 

voldoende lange en intense psychotherapie. 

o Psychodynamische vormen : bvb. Transference focused therapy (Otto 

Kernberg) 

 Niet voor cluster A !    

 

5) Personality disorders : cluster A 

 

- Paranoïde persoonlijkheidsstoornis: 

o Ze zijn achterdochtig, gevoelig voor commentaar, overgevoelig voor negatieve 

kritiek… 

o Suspicious and sensitive, marked sense of self-importance, easily feeling 

shame and humiliation, suspicious and constantly on the look-out for attempts 

by others to deceive them or play tricks on them, mistrustful and jealous, 

resentful – not easily forgiving, strong sense of their rights an may engage in 

litigation 

 

- Schizoïde persoonlijkheidsstoornis: 

o Ze komen niet in contact met anderen, ze komen koud over, ze kunnen hun 

gevoelens niet uiten…  

o Ze hebben geen relaties, ze zijn onthecht.  

o Ze verzamelen vaak vanalles, of kunnen data aframmelen, hun leefwereld is 

vaak een dode wereld. 

o Belangrijk hierbij is dat je hen dus zeker niet 1 maal per week op consultatie 

laat komen! Dit is namelijk veel te bedreigend voor hen. Als je hen regelmatig 

ziet, gaan ze bang worden. Er is een zekere overlap met het autismespectrum. 

 

o Emotionally cold, detached, lacking enjoyment, incapable of expressing tender 

/ anger feelings, little interest in sexual relationships, do not make intimate 

relationships, ill at ease in company, solitary course through life, often remain 

unmarried, introspective and prone to fantasy, more interested in intellectual 

matters than in people 
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- Schizotypale persoonlijkheidsstoornis  

 

o Is het een persoonlijkheidsstoornis  of eerder een voorloper van schizofrenie? 

 discussie 

 Ook bij een vermijdende persoonlijkheidsstoornis (as II, cluster C) 

vraagt men zich af of dit een lichte vorm is of een voorloper van de as I 

angststoornis. 

o Ze hebben weinig of geen contacten, ze zijn bizar (manier van kleden…), 

excentrisch gedrag, ze kunnen soms heel genial zijn (vb. Boeken schrijven met 

nieuwe theorieën in fysica), maar ze kunnen zich niet aanpassen aan de sociale 

omgang met anderen.  

o socially anxious, cognitieve and perceptual distorsions (ideas of reference, 

suspicious ideas, odd beliefs and magical thinking like belief in clairvoyance, 

mind reading and telepathy),   oddities of speech (unusual constructions, words 

and phrasing), inappropriate affective responses, eccentric behaviour (odd 

mannerisms,unuasual choices of clothing, disregard of conventions, awkward 

social behaviour),  

 

6) Personality disorders : cluster B 

 

- Histrionische persoonlijkheidsstoornis: (vroeger hysterische) 

 

o Heel veel drama, overdreven emotionaliteit, kan heel dreigend zijn. Je moet 

steeds inschatten hoe reëel is bijv. een suicidepoging bij deze patiënten.  

o Het zijn naieve mensen, heel suggestief (je kunt ze alles wijsmaken), ze willen 

veel aandacht krijgen, zijn fashionable (fashionvictims), enthousiast over 

vanalles, maar dit enthousiasme gaat snel over. 

 

o Self-dramatization (emotional ‘black-mail’, angry scenes, demonstrative 

suicide attempts), suggestible and easily influenced by others (especially by 

figures of authority), adopting the latest fashions, seeking attention and 

excitement (craving for new experiences, short-lived enthusiasms), shallow 
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labile affect, inapproprately seductive, overconcerned with physical 

attractiveness (excessive amounts of money on clothes and grooming, 

unreasonably upset by even minor criticism for their appearance, self-centered, 

marked capacity for self-deception (pathological liars) 

 

- Antisociale persoonlijkheidsstoornis (dissocial in ICD-10) : 

 

o Vaak hoog sociaal op de ladder 

o Ze houden heel weinig/geen rekening met de gevoelens van anderen. Ze 

hebben nooit schuldgevoelens.  

o Bij seks is de andere persoon gewoon een lichaam om hun frustraties op aft e 

reageren. Ze respecteren de wet niet, ze vegen hun voeten aan de regels.  

o Vb. Dutroux (antisociaal = psychopaten) 

 

o Lack of concern for the feelings of others, disregarding the rights of others, 

acting impulsively, lacking guilt and remorse, failing to learn from adverse 

experiences, sexual acts without tender feelings, shallow and short-lived 

relationships, irresponsible and departing from social norms, not obeying rules, 

impulsive, irritable, avoiding responsibility  

 

- !!! Borderline persoonlijkheidsstoornis:  

 

o Frequent, zowel bij mannen als vrouwen! 

o Suïcidepogingen ziet men zeer vaak bij borderline persoonlijkheidsstoornis 

o Enorme affectieve instabiliteit 

 Ze zijn heel onstabiel 

 Suïcidale depressiviteit: dit slaat om het uur om. Nu weer zijn ze heel 

depressief zijn en dan kunnen ze plots een uur later heel happy zijn ( 

bij een bipolaire stoornis, duurt het zelfs bij een rapid cycling bipolaire 

stoornis 2 à 3 weken voor men overgaat van een manie in een depressie 

of omgekeerd) 

o Ze hebben een heel laag zelfwaardegevoel. 

o Low functional 
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 Ze zijn onmogelijk, veel eisend, ze zetten je enorm onder druk, ze 

dreigen met suïcide te plegen… 

o High functional 

 Ze functioneren goed, maar er zit wel een instabiliteit achter de “schone 

facade”  

 Het zijn mensen waarmee je heel intense relaties beleeft! 

o Het onderscheid tussen idealisering en verwerping slaat snel om tegen hen.  

o Ze kunnen hun negatieve en positieve gevoelens niet bundelen. Of negatief of 

positief, maar niet negatief én positief.  

o Ze doen een ongelooflijke poging om verwerping te voorkomen (vroeger werd 

een bordeline persoonlijkheidsstoornis daarom ook een verwerpingsneurose 

genoemd). Ze hebben een enorme angst om verworpen te worden. Maar juist 

daarom gaan ze jou heel de tijd verwerpen, zodat je hen niet kunt verwerpen. 

Ze willen je ergens ook testen. Blijft hij/zij bij mij zelfs als ik zo onmogelijk 

bent.  

o Gevoel van verlating, leegte, zwart – wit.  Het is dus zeer lastig om met deze 

personen een relatie te hebben. 

o “ gaat u er altijd voor mij zijn, dokter?”  

o Vaak zijn ze in hun verleden slachtoffer geweest van seksueel misbruik 

(vb. incest) 

 bij patiënten met seksueel misbruik ziet men vaak 1 van volgende 

syndromen: 

 Posttraumatisch stress – syndroom 

 Borderline persoonlijkheidsstoornis 

 

o Affective instability, unstable-capricious mood, disturbed or uncertain self-

image, intense and unstable relationships (between idealisation and rejection), 

efforts to avoid abandonment (and at the same time behaving to provoke 

abandonment), recurrent suicidal or self-harm behaviour, chronic feelings of 

emptiness, impulsive, difficulty controlling anger, impossibility to ‘integrate’ 

positive and negative feelings (splitting) 

 

- Narcistische persoonlijkheidsstoornis:  
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o Vaak in de politiek, in hoge regionen 

o Ze gebruiken anderen voor hun eigen ijdelheid 

 

o Grandiose sense of self-importance, pretentious, fantasies about unlimited 

success (or power or beauty or intellectual brillance), believes they are special, 

expect others to admire them, seek to associate with people of highe status, 

they exploit people and do not empathize or show concern for their feelings, 

they appear arrogant   

 

Opmerking: De relatie tussen je psychologisch profiel en je beroep. Een pediater en een 

chirurg hebben ander psychologisch profiel. Men kiest iets waarin je je gevoelige kenmerken 

kunt uitleven.   

 

7) Personality disorders : cluster C 

 

- Obsessive-compulsive personality disorder : 

 

o (Dwanghandeling hebben zonder dwangmatig in het leven te staan) 

o “pietje precies”, perfectionistisch, gierig, koppig, niet aangenaam in het leven, 

zeer veeleisend… 

 

o Preoccupied with details and rules, having an inhibiting perfectionism, 

overconscious and scrupulous, unduly concerned with productivity at work (to 

the exclusion of relationships), rigid and stubborn, controlling, expecting 

others to submit ot their ways, unduly concerned with social conventions, 

displaying excessive doubt and caution and being indecisive, unexpressed 

feelings of anger and resentment often directed to people who have interfered 

with their routine of life, sensitivity to criticism (undue concern about other 

people’s opinions, showing little emotions     

 

- Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis : 

 

o Ze kunnen gemakkelijk depressief worden.  
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o Ze zijn zeer afhankelijk, ze hebben nooit hun eigen mening, ze kunnen nooit 

beslissingen nemen, ze moeten altijd bevestiging krijgen… 

 

o Allowing others to take responsibility for important decisions in their live, 

unduly compliant, unwilling to make direct demands on other people but doing 

this indirectly by appearing unable to care for themselves, needing excessive 

help to make decisions and asking repeatedly for advice and reassurance, 

difficulty in initiating projects, going to excessive lengths to obtain support and 

urgently seeking a supportive relationship  

 

Opmerking: ze worden depressief als  

- ze dingen niet kunnen  

- ze een hechtingsprobleem hebben, een verliessituatie 

 

 

- Vermijdende persoonlijkheidsstoornis :  

 

o Willen wel contact, maar enkel als ze zich veilig voelen, ze zijn zeer gevoelig 

voor kritiek van anderen 

 

o Persistently tense, feeling insecure and lacking self-esteem, feeling socially 

inferior and unappealing, preoccupied with the possibility or frejection, 

avoiding involvement with unfamiliar people, avoiding risk, avoiding social 

activity, restraint in intimate relationships because of fear of being shamed and 

inhibited in new personal situations because of feelings of inadequacy 

 

8) Other Personality Disorders ???  (niet kennen!!! Behalve de passief agressieve) 

 

- Impulsive personality disorder ? 

o Problem met tolerantieproblematiek 

- Emotional lability but no other difficulties in relationships  

- Passief – agressieve persoonlijkheidsstoornis? 
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o Weerstand tegen wat van je verwacht wordt. Ze stellen dingen uit, ze vergeten 

dingen die belangrijk zijn. Bv. Doctoraatstudente, ze zijn onderdanig maar 

doen het toch niet, terwijl ze zeggen: “ik zal het doen” 

  

o When demands for adequate performance are made upon the person, 

responding with some from of passive resistance (procrastination, 

stubbornness, deliberate inefficiency, pretended forgetfulness, and 

unreasonable criticism of people in authority  

 

- Affective personality disorder ?  

- Depressive personality disorder 

- Hyperthymic personality disorder 

- Cycloid personality disorder  



 119 

 

Hoofdstuk 7: Psychopathogenese en psychotherapie 

 

1) Inleiding: PSYCHOTHERAPIE 

 

- dit is NIET wat praattherapie. Het heeft theoretische grondlijnen 

o je moet hiervoor een psychotherapeutische opleiding geven van 3 à 4 jaar, nog 

extra opleiding bij psychiater, psycholoog… 

- belangrijk: de effectiviteit van psychotherapie 

o 70 %: PLACEBO 

 Placebo = aandacht voor de patiënt (“taking care for the patient”), een 

verklaringsmodel geven voor de patiënt 

 Hierbij hangt heel veel af van de basishouding van de arts! 

o 30%: “erbovenop” 

 

- Psychotherapie is een manier om aan je problemen te werken samen met een 

hulpverlener 

- In de relatie met een psychotherapeut kom je op een systematische manier tot 

verandering 

- De verandering kan zich situeren op het vlak van je gedrag, je gevoelens, je denken of 

het omgaan met anderen 

- De psychotherapeut zal hierbij meestal wel een richting aangeven of voorstellen 

formuleren, maar in feite ben je zelf verantwoordelijk voor de veranderingen die in de 

therapie gerealiseerd worden  

 

- Veranderingen die je wil bekomen (4 dingen!) 

o Afhankelijk van de motivatie van de patiënt (wil je er echt iets aan doen?) 

 

o Gedragsverandering 

o Verandering van gevoelens 

o Verandering van denken 

o Verandering van omgaan met anderen 
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2) vormen van psychotherapie: overzicht 

 

- Persoonsgerichte psychotherapie : unieke, subjectieve beleving (meer individuele 

therapie) 

o Psychoanalytische psychotherapie 

o Client-centered psychotherapie  

 

- Klachtgerichte therapie : meer universele objectiveerbare cognities  

o Meer gericht op symptomen, op basis van objectiveerbare theorieën 

o (Cognitieve) Gedragstherapie!  

 patiënten hebben foutieve redeneringen! 

 bij boulemiepatiënten: als ik begin met een pak chocolade dan 

is het toch al om zeep en kan ik mij maar beter laten gaan, maar 

dit is fout. Het is beter 1 stukje te eten dan een hele reep. 

 Bij anorexiapatiënten: zij koppelen hun gewicht aan hun 

zelfwaardegevoel. Als ze 1 kg meer wegen, dan zijn ze niet 

meer waard.  

o Aandachtsgerichte cognitieve therapie (mindfulness) 

 Cognitieve gedragstherapie + yoga, meditatie… 

 Het nadeel is dat je hier veel tijd in moet steken, elke dag 45 

minuten oefenen 

 

- Relatiegerichte therapie  : unieke en universele elementen (vb afgrenzing, levensfase)  

o Relatie- en gezinstherapie 

 Afgrenzing van het gezin = semi – permeabel (niet te streng, niet te 

laks) 

o Systeemtherapie 

 Welke functie heeft een klacht van de patiënt in het systeem? 

 

- Andere :  

o Lichaamsgeoriënteerde psychotherapie 

 Als er veel somatische klachten zijn 
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 Vb. agressie: hoe kan men dit op een andere manier uiten. Dit is niet 

gewoon “wat mediteren” 

o Interpersoonlijke psychotherapie 

 

Opmerking: de persoonsgerichte en relatiegerichte psychotherapieën zijn de belangrijkste!  

- Deze kijken naar de levensgeschiedenis van de patiënt: life events, stressoren? Wat de 

betekenis is van de stressoren in de levensgeschiedenis 

- Meest context, patiëntafhankelijk 

- Maar deze zijn dus moeilijk te objectiveren voor studies 

o vandaar dat vooral cognitieve gedragstherapie en interpersoonlijke 

psychotherapie worden beschouwd als dé therapieën, omdat men hierover 

objectieve bewijzen heeft.  

o Omdat deze therapieën gemakkelijker te objectiveren zijn.  

o Het zijn namelijk geformatteerde therapieën: zitting 1 doe je dat, zitting 2 

dat…. Je hebt handleidingen hiervoor. 

 

 

3) Persoonsgerichte psychotherapie 

 

- Persoonsgerichte psychotherapie : unieke, subjectieve beleving (meer individuele 

therapie) 

o Psychoanalytische psychotherapie 

o Client-centered psychotherapie  

 

3.1. Psychoanalytische psychotherapie 

 

- In de psychoanalytische therapie bekijkt men problemen alsof ze hun wortels hebben 

in vroegkinderlijke ervaringen en belevingen, alsof ze veroorzaakt worden door 

onbewuste verlangens, conflicten en trauma’s 

- In het therapeutisch proces laat men dromen en fantasieën aan bod komen; men leert 

er zichzelf en zijn problemen beter te begrijpen en te accepteren 

- De patiënt is actief op zoek naar verbanden en betekenissen, de therapeut is meestal 

eerder weinig tussenkomend (1) 
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o Wat doe ik? Waarom doe ik dat? Komt dit voort uit mijn levensgeschiedenis? 

Hoe voel ik me daarbij? 

 

- er zijn hier weinig indicaties voor.  

- Enkel wanneer er een focus is, kan men met psychoanalytische psychotherapie 

misschien een verbetering bekomen. Focus = problemen met gezagshebbende 

personen, er kan dan ergens een vaderfiguur zijn die hiervoor verantwoordelijk is.  

 

- De beleving van de therapeut door de patiënt is in deze therapie een cruciaal punt 

van aandacht; men gaat ervan uit dat de gevoelens die de patiënt ontwikkelt tav de 

therapeut gevoelens zijn die men ten aanzien van belangrijke anderen ook ervaart en 

dat ze verwijzen naar gevoelens tegenover vroegere personen zoals ouders, broers, 

zussen, etc… (overdracht)!!!  (2) 

o Hoe probeert de patiënt mij (de therapeut) te zien?  

o Wat projecteer ik op die figuur?  

o Bijv. een vrouwelijke therapeut, als moederfiguur zien of eerder al rivaal. 

o De overdracht wordt gesurdetermineerd door betekenisvolle personen in de 

kindertijd. 

 

- Transference (3) 

 

o ‘those perceptions of, and responses to, a person in the here and now that more 

appropriately reflect past feelings about,or responses to, important people in 

one’s life, especially parents  and siblings’  

 

 Regularly in everyday life outside a psychotherapy setting :  

  e.g. a strong reaction to a person or situation in which the 

intensity of the emotion is more than would be attributable to the 

current situation 

 

o Vb. Een zus die altijd meer aandacht heeft gekregen dan de patiënt. De patiënt 

is hierover gefrustreerd. Hij werkt zijn frustraties uit op de therapeut. De 

therapeut heeft meer aandacht voor andere patiënten dan voor mij = transfer. 
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Dus:  

1) kijken naar betekenissen en verbanden 

2) overdracht! 

3) Transfer 

 

3.1.1. PSYCHODYNAMISCHE THEORIE - structureel gezichtspunt (conflictmodel) 

 

- Lustprincipe :  

o Ieder mens streeft om zich zo optimaal mogelijk te voelen en daarom is men 

geneigd om gedachten, herinneringen en gevoelens die de gemoedrust 

verstoren, weg te werken (actief of automatische / onbewust door 

afweermechanismen) 

o Verlangens kunnen in conflict komen met normen / idealen 

 

- Functies :  

o Superego, Uber Ich (geweten) 

 Dit wordt gevormd in de kindertijd (internalisering) 

 Ik heb veel zin in iets, maar ik mag het niet. Vb. op een congres een 

extreem knappe tegen komen, je kunt er niet het bed mee induiken, 

want je bent bijv. getrouwd 

o Ideaal Ik  

 Hoe wil ik overkomen bij mijn ouders?  

 Je geraakt eigenlijk nooit aan de ideale ik.  

 Sommige personen hebben een hypertrofische ik = ik ben alles, of 

andere hebben dan weer een hele lage ideale ik.  

o Id, Es (driftleven) : seksueel, agressief 

 Van alles kunnen genieten 

o Ego : bemiddelende, regulerende, coördinerende functie 

 Verstandelijke vermogens (geheugen, verstand, taal) en afweerfuncties 

(beschermen tegen te hevige onlustgevoelens)  

 Ik moet doen wat van mij verwacht word 

o Vb. ouders vinden die jongen goed voor jou.  

 Schizofrenie = een zwaar verstoorde ik – functie 

o Te ver gaan in de coördinerende/sturende functie 
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o Die persoon wil mij vergiftigen 

 

3.1.2. PSYCHODYNAMISCHE THEORIE - objectrelationeel gezichtspunt 

 

- Hechtingstheorie (John Bowlby 1907-1990) (manier waarop je gehecht bent aan 

mensen) 

o Vroege ervaringen met sleutelfiguren worden opgeslagen als mentale 

representaties (onbewuste of automatische vooronderstellingen of 

verwachtingen) over zichzelf, over anderen en over de relatie die met anderen 

mogelijk is… 

 Afhankelijk van hoe gehecht je geweest bent aan je sleutelpersoon.  

 Vb. je moeder (sleutelpersoon) die wast er nooit. Hierdoor kun 

je je te veel gaan hechten aan personen en versmachtend zijn, of 

eerder je helemaal niet durven hechten.  

o vroegere ervaringen bepalen dus MEE hoe actuele relaties vorm krijgen 

o Responsiviteit en sensitiviteit van de opvoeders spelen belangrijke rol 

 

EXAMEN: VERBIND DE VERSCHILLENDE HECHTINGSSTIJLEN MET 

PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN 

 

- Hechtingstheorie (John Bowlby 1907-1990) 

o Hechtingsstijlen :  

 Veilig: positief zelfbeeld en vertrouwen in de beschikbaarheid van 

anderen wanneer nodig, durven zich kwetsbaar opstellen en weinig 

moeite om te reflecteren op hun eigen gevoelsleven  

 Veilig gehecht zijn: ik voel mij goed, ik durf mij kwetsbaar op 

te stellen bij mensen die ik kan vertrouwen, ik kan mij binden 

en mij openstellen 

 Onveilig :  

 Onveilig ambivalent : negatief zelfbeeld en op basis hiervan 

een chronische onzekerheid of belangrijke anderen wel aan de 

verlangens en verwachtingen willen voldoen (afhankelijk, 

eisend, …) 
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o ze gaan me toch verlaten. Ik zoek wel contact, maar ik 

ben toch schuw en schuchter. Wat verwachten ze van 

mij?  

o Ze openen zich nooit helemaal 

 Onveilig vermijdend : negatief objectbeeld is bepalend : geen 

pogingen meer om intieme, kwetsbare relatie aan te gaan of zeer 

afstandelijk in relaties 

o Altijd afgesloten zijn, durven geen relaties aangaan 

 

o Overdracht en tegenoverdracht!  

 Overdracht : wanneer de relatie van de patiënt met de hulpverlener 

meer wordt bepaald door de basale verwachtingspatronen van de 

patiënt dan door de feitelijke omstandigheden 

 Vb. onbewuste gevoelens die nog te sterk aanwezig zijn uit de 

kindertijd. Deze gevoelens worden overgedragen op vrienden, 

dokters, therapeuten, partner… 

 Tegenoverdracht : hulpverlener is ook maar mens van vlees en bloed 

!!!   

 Hetzelfde doen maar dan als therapeut (dus de therapeut die 

onbewuste gevoelens uit zijn kindertijd gaat overdragen op 

patiënten) 

o Patiënten die nooit content zijn en dus van dokter naar 

dokter gaan. Ze zeggen: “ ik kom bij jou, want jij bent 

de beste dokter”. Deze patiënten zijn afhankelijk, stellen 

zich kinderlijk op.  

 Dit is afhankelijk van welke geneeskunde je gaat uitoefenen. 

o Vb. Diabetespatiënt: dit is een chronische arts – 

patiëntrelatie   

 Opletten met patiënten die je graag hebt, die je irriteren. Deze 

patiënten zeggen iets over jezelf.  

 

3.1.3. Psychodynamic theory of depression 
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- The field has reached consensus that it is not the mere occurrence of a negative life 

event but rather the person’s interpretation of the meaning of the evant and it’s 

significance in the context of its occurrence (Hammen 1995)  

 

- Cave : stressors that match the patient’s area of self definition are particularly risky : 

o In someone whose sense of self is defined mainly by social connectedness

    ….loss 

o In someone whose sense of self is defined mainly by mastery or achievement

    … perceived failure   

- Mensen die gevoelig zijn aan sociale verbondenheid. Als ze iemand kwijt spelen, dan 

gaan ze zich zeer kwetsbaar voelen.  

- Mensen die absoluut een bepaalde positie willen bereiken (“ik wil zo zijn”). Als het 

niet lukt, dan zullen ze zich heel kwetsbaar, mislukt voelen. Ze hebben zo’n hoog 

ideaal ik.  

 

3.2. Client-centered  psychotherapie 

 

- In de client-centered therapie gaat men ervan uit dat de problemen te maken hebben 

met geblokkeerde belevingen of gevoelens 

- Het accent ligt hier niet op het onbewuste, maar op voorbewuste belevingen en 

gevoelens die voor de patiënt toegankelijke worden wanneer hij er zijn aandacht op 

richt 

o zeggen wat je voelt = AUTHENTIEK 

- De therapeut is invoelend en positief ten aanzien van de patiënten  

o Invoelend zijn = EMPATHIE!  

o Patiënt pushen om iets verder te gaan dan louter het probleem, om te 

achterhalen wat er echt achter ligt. De patiënt niet beoordelen. 

- Hierdoor voelt de patiënt zich vrij om zijn eigen gevoelens de exploreren, uit te 

spreken en beter te aanvaarden  
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4) Klachtgerichte therapie  

 

- Klachtgerichte therapie : meer universele objectiveerbare cognities  

o (Cognitieve) Gedragstherapie 

o Aandachtsgerichte cognitieve therapie (mindfulness) 

 

Klachtgerichte therapieën 

Sneller naar verandering gaan! 

 

- Sommige therapeuten beschouwen psychische moeilijkheden als aangeleerd gedrag : 

zowel qua denken, voelen en feitelijk gedrag 

- Men analyseert in detail in welke situaties het probleemgedrag voorkomt, wat de 

onmiddellijke oorzaken of uitlokkende factoren en gevolgen zijn 

- Men gaat aan dit gedrag sleutelen door middel van concrete oefeningen (deels in de 

therapiesessie, deels in de dagdagelijkse situatie van de patiënt)..oefenen hoe men de 

probleemsituaties anders of beter zou kunnen aanpakken 

o Vb. anorexiepatiënten krijgen beloningen als ze 500 gram per week bijkomen. 

Als ze dit niet doen dan nemen ze bijvoorbeeld hun telefoon af.  

 

4.1. (Cognitieve) gedragstherapie (CGT-CBT) 

 

- Cognitieve gedragstherapie : 

o Verband tussen depressie en automatische negatieve denkprocessen 

o Therapie :  

 onjuiste denkpatronen leren herkennen en corrigeren 

 vaardigheden ontwikkelen om beter te functioneren in dagelijkse leven  

 Accepteren van de klacht 

 Concretiseren  (filmisch zicht krijgen)  

o Vb. je sluit je ogen en beeld je in in je hoofd, dat je naar 

de supermarkt gaat. Ze gaan al angst krijgen door eraan 

te denken, maar dan gaan ze proberen ervoor te zorgen, 

dat ze nu niet in de supermarkt zijn en dus ook geen 

schrik moeten hebben.  
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o Exposure = blootstellen (vb. door het je in te beelden) 

o Fludding = wachten tot het overgaat (de angst die je 

hebt) 

 Formuleren van hypothesen (ivm situaties of reactiewijzen die 

de klachten uitlokken, verergeren, of verlichten) 

o cues vinden rond het gedrag dat je kunt beïnvloeden! 

 Bijv. dan ook een hiërarchie opmaken: Wat kun 

je bij een dwangstoornis laten vallen? Waar 

hecht je het minst belang aan? Zo langzaam dit 

proberen af te bouwen. 

o Correcties in gedachten aanbrengen (men gaat 

uitzonderingen zoeken) 

 “ik heb ALTIJD pijn”: wanneer heb je meer 

pijn? Wanneer minder?   “ik heb altijd pijn, 

maar soms minder en meer” en zo langzaam 

afbouwen 

 Plannen en uitproberen van een strategie (vb. schaalvragen) 

o Op een schaal van 1 tot 10 zeggen hoe je je voelt. Vb. 

een 6 op 10, hoe kun je nu naar een 7 op 10 geraken? 

Hoe kunnen we dit realiseren? 

 Evalueren van verloop !!! 

 

4.1.1. COGNITIEVE THEORIE 

 

- Basale assumpties (Aaron T. Beck) : 

o Relatief stabiele kennisrepresentaties over zichzelf, anderen en de wereld die in 

de eerste jaren van het leven tot ontwikkeling komen  

o Ze verschillen in de mate dat ze door nieuwe ervaringen kunnen bijgesteld 

worden 

o Bepalen de informatieverwerking 

 Filterfunctie : welke informatie wordt waargenomen 

 We filteren alle informatie in de omgeving. Dit is subjectief. Er 

gebeuren duizenden dingen rondom ons, maar alles wat je je 
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herinnert, zijn dingen die passen. Alles wat niet past, wordt 

weggeveegd.  

 Betekenistoekenningsfunctie :  hoe nieuwe informatie wordt 

geïnterpreteerd  

 Is het belangrijk of niet? Door er een betekenis aan te geven. 

 Transformatiefunctie : hoe informatie tot nieuwe betekenissen wordt 

verwerkt 

 Herinneringsfunctie : welke herinneringen uit het geheugen worden 

teruggehaald 

 Welke actie op grond van deze informatie moet worden ondernomen 

 Soepel zijn in het denken of rigide 

 Soepel: je hebt een bepaalde persoon in je hoofd voor de 

rectorverkiezingen, maar door andere ideeën die je hoort, 

verandert je keuze. 

 Rigide: je hebt een bepaalde persoon in je hoofd en je zult er 

wat er ook gebeurt niet vanaf wijken.  

 

o Pathologische basis-assumpties : meestal rigide 

 hulpeloos zijn, niet geliefd zijn, … 

 Kunnen snel geactiveerd worden (bij depressie, bij 

persoonlijkheidsstoornissen, …)  

o Komen tot expressie in de automatische gedachten   

 

- Vormen van disfunctioneel redeneren met bijkomende automatische gedachten 

o Dichotoom denken : ongenuanceerd, zwart-wit denken, zoals tot uitdrukking 

komt in woorden als altijd, nooit, niemand, iedereen, etc. (alle mannen zijn 

….) 

o Overgeneraliseren : op grond van een enkele ervaring wordt een 

verstrekkende en negatieve conclusie getrokken (één fout, dus zal ik nooit een 

goed arts worden) 

 “Alle mannen zijn zo” 

o Catastroferen : zeker zijn dat toekomstige situaties negatief zullen aflopen 

(mislukt sollicitatiegesprek, dus ik zal nooit aan werk geraken) 
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o Emotioneel redeneren : gevoelens worden beschouwd als bewijs voor een 

gedachte (ik schaam me, dus zal ik iets verkeerd gedaan hebben) 

o Gedachten lezen : de gedachten van iemand anders worden door mezelf 

gelezen (de prof kijkt boos, hij zal zeker weten dat ik veel afwezig was tijdens 

de les) 

o Personaliseren : de situatie op jezelf betrekken  (de buurman groette niet, 

zeker dat het is omdat ik de vuilniszakken één dag te vroeg heb buitengezet) 

 

 

5) Relatiegerichte therapie 

 

- Relatiegerichte therapie  : unieke en universele elementen (vb afgrenzing, 

levensfase)  

o Relatie- en gezinstherapie 

o Systeemtherapie 

 

5.1. Relatiegerichte therapie 

 

- Sommige therapeuten gaan er van uit dat psychische moeilijkheden een uiting zijn van 

de relaties in het systeem (gezin, partnerrelatie) 

o Zegt iets over het gezin, het systeem…: wat probeert men te doen in functie 

van wie? 

o Vb. een koppel dat fertiliteitsstoornissen heeft, maar ze willen graag een kind. 

Waarom willen ze een kind?  

 Om te tonen dat ik een echte vrouw bent 

 Om te tonen dat ik kan koesteren 

o Soms doet het kleinkind iets waarvan de grootouders wilden dat hun eigen 

kinderen dat deden.  

o “ik wil een kind”  als ze een kind krijgen, zorgt dit voor een 

systeemverandering.  

 Het koppel worden jonge ouders. Ze moeten nu tijd maken voor hun 

kind, maar ook voor hun werk, voor hun als koppel, voor hen als 

individu.  
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 De ouders worden grootouders.  

 

- Deze relaties zijn de centrale focus in het therapeutisch proces 

- Men werkt aan betere communicatie in het systeem en men versterkt de 

samenhorigheid 

 

Opmerking: verschil tussen detectief en niet – detectief  

- detectief: tussenkomen (begeleiden en adviezen geven) 

- niet – detectief: afwachten en vragen stellen aan de patiënt 

 

5.2. SYSTEEMSTHEORIE 

 

- Relaties / gezinnen 

o Liefde en genegenheid, ergernis en kwaadheid (frustraties kwijt kunnen) 

o Machtsverhoudingen 

 Een ideaal gezin = semi – permeabel 

 Er is een zekere interactie tussen buitenwereld en het gezin, 

maar ook binnen het gezin. Maar daarnaast is er ook voldoende 

afgrenzing.  

 Vb. incestgezinnen. Deze zijn zeer sterk afgezonderd. Ze zijn 

niet permeabel. 

 

vader          moeder 

kind           kind 

 

 

o Meer symmetrische of meer complementaire relaties 

o Los-zand gezin versus kluwengezin 

 Los – zand gezin: hangen niet samen 

 Kluwengezin: het gezin hangt heel hard samen 

o Parentificatie  

 Kind krijgt beslissingsrecht 

o Communicatie  
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 inhoudsniveau en betrekkingsniveau (affectieve betrokkenheid)   

 hoe zeg je iets? Met welke toonladder… 

 Verbaal en non-verbaal 

o Fasen in levenscyclus van het gezin 

 Kinderloze fase 

 Uitbreidingsfase 

 Stabilisatiefase 

 Uitvliegfase 

 Fase van het ‘lege nest’ 

 Moeder heeft veel opgeofferd voor haar man en kinderen. Ze 

had niet meer veel contact met haar vriendinnen. Maar nu de 

kinderen het huis uit zijn, voelt ze zich alleen. 

 Fase van weduwstaat 

 

 

6) Andere vormen van psychotherapie  

 

- Andere :  

o Lichaamsgeoriënteerd psychotherapie 

o Interpersoonlijke psychotherapie 

 

6.1. Interpersoonlijke psychotherapie (IPT)  

 

- Men gaat ervan uit dat de depressieve klachten te maken hebben met interactioneel 

functioneren (interacties met belangrijke mensen rondom u) 

- Doelstelling is om interpersoonlijke problemen aan te pakken : rolverwarring, sociale 

isolatie, rolovergangen, rouw, … en om meer doelmatige copingvaardigheden aan te 

leren  

o Vb. op je werk: hoe is de positie die je inneemt in een bedrijf (hiërarchie 

duidelijk definiëren)?  rolverwarring (alles doen wat een baas moet doen, 

maar niet de functie van baas hebben) 

o Vb. personen die niet nee kunnen zeggen. Ze doen altijd alles (omdat ze 

iedereen willen helpen of omdat ze altijd de beste willen zijn…) 



 133 

 

- Belangrijk is dat er een duidelijke relatie bestaat tussen het optreden van de 

depressieve klachten en een interpersoonlijke gebeurtenis; bij de keuze van de focus 

geeft men de voorkeur aan een veranderbaar, relatief klein en liefst ook actueel 

probleem  

o Een rouwproces, een scheiding… hoe ga je hiermee om?  

o Er is een erge focus op de levensfasen 

 

7) Effecten van psychotherapie 

 

- Pharmacotherapy and psychotherapy affect brain function !! 

- Psychotherapy also affects regional cerebral blood flow, neurotransmitter metabolism, 

gene expression and persistent modifications in synaptic plasticity 

- For depressive and anxiety disorders :  

o 70% is ‘placebo’ effect, 30% extra !!!!!! 

o Placebo is your commitment, your listening, you taking care,…!!!!
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Hoofdstuk 8: Seksuele stoornissen 

 

Opmerking: vb. diabetes kan seksuele stoornissen geven 

Boek van D. Schnarch (passage marriage) 

 

1) Functions of sex : 

 

“Je vrijt met 2, maar je komt klaar alleen” 

 

- as an encounter 

 

- als mutuele masturbatie 

- als een manier om spanning af te laten 

- als een slaappil 

- als een gevecht 

- als een manier om een gevecht op de lossen 

- recreationeel 

- procreationeel 

 

In the diagnostic nomenclature and diagnostic armamentarium more time is devoted to getting 

the penis hard and the vagina wet instead of devoting to motives, scripts, pleasure, power, 

emotionality, sensuality, communication or connectedness 

 

1.1. Controlling sexuality 

 

- Religion  : moral, ethical, … 

- Law   :  legal, illegal, … 

- Medicine  :  categorisation, (ab)normal 

 

… sexology should not focus on pleasure problems but on deviant behaviour (incest, 

pedophilia, rape, …) 

 

1.2. Medical training  
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- Based  on anatomy / organs 

- Based on reality principle (postpone) and not on pleasure principle (immediate) 

- Focus on pain and painful consequences of pleasure (lung cancer, obesity, liver 

cirrhosis, STD) 

- Work = life  

o avoidance of dependence – agression – seduction 

o higher divorce-addiction-depression-suicide rates  

 

2) Dokters en de seksuele voorgeschiedenis dysforie 

Dokters vragen de seksuele geschiedenis van de patiënten NIET na! “Hoe is het met het 

seksuele?” 

 

Why ? 

- No time  

- Presence of someone else (e.g. partner, parents, ...)  

- Cultural differences, ... 

 

- Irrelevant for the problem the patient is consulting for  

- The patient never asks for it   

- Patients will find it out themselves, ... 

 

- I respect my patient’s privacy  

- I do not want to be offensive towards my patients  

- Niet getraind om over seksuele problemen te spreken! 

 

2.1. Beware of your own attitudes  

- Premarital sex 

- Extramarital sex 

- Oral sex 

- Anal sex 

- Homosexuality 

- Masturbation 

- Pornography  



 136 

- Cybersex 

- Sexual anamnesis 

- Abortion 

- Condom 

- Sexual attraction to pts 

- Sexual myths 

 

Medical students have more conservative, intolerant attitudes than law students 

 

2.2. Seksuele anamnese 

- Is there really a sexual problem? 

o Or is it an expression of social, psychological, relational or psychiatric 

problems? 

- Is this a problem for …? 

o Person 

o Couple 

o ‘societal norms’ 

- Usually, the problem is multicausal  

- Are the causes ‘here and now’ or ‘in the past’ (traumatic experiences)?   

- Why now ???? 

o Seeking help is a process ….. 

 

3) De fase van de seksuele responscyclus  

Menselijke seksuele responscyclus 

 

- De verschillende fasen 

o verlangen 

o opwinding   

o plateau en orgasme 

o herstel 
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De stippellijn op de tekening = interactioneel. 

 

- seksueel verlangen (libido) 

- seksuele arousal   

o erectie of nat worden van de vagina (vaginale lubricatie)  

o fysiologische of psychologische stimulatie 

- Plateau en orgasme 

o Toename van seksuele spanning met een ‘eindpunt’ (point of no return = 

klaarkomen: dit doe je alleen) 

- Herstel 

o Psychosomatic signs disappear  

- tevredenheid  

 

- Er kunnen zich dus stoornissen voordoen op elk niveau: stoornissen in het 

verlangen…  

- Vroeger dacht men dat vrouwen voornamelijk geprikkeld werden door 

nabijheidzintuigen, zoals geur… en mannen voornamelijk door afstandszintuigen, 

zoals visuele, auditieve…  maar dit blijkt niet zo te zijn! Als men mannen en 

vrouwen voor een erotische video zet, ontstaat de fysieke arousal bij vrouwen even 

snel als bij mannen. Maar een vrouw zegt wel: ‘ik ben niet opgewonden’, omdat het zo 

hoort.  
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4) Classificatie 

 

- Seksuele disfuncties!!! (frequent) 

- Parafilieën (minder frequent): perversies 

- abnormaliteiten van de geslachtsidentiteit (nog minder frequent): transseksualiteit 

 

4.1. Seksuele dysfuncties  

 

DSM-IV classification of sexual dysfunctions 

- sexual desire disorders  

o Hypoactive sexual desire disorder 

o Sexual aversion disorder 

- sexual arousal disorders  

o Female arousal disorder  

o Male erectile disorder  

- orgasm disorders 

o Female orgastic disorder  

o Premature ejaculation  

- sexual pain disorders  

o Dyspareunia  

o Vaginismus  

 

Sexual dysfunctions  

 

- Hypoactive sexual desire disorder 

o Persistently and recurrently deficient sexual fantasies and desire for sexual 

activity. The judgement of deficiency or absence is made by the clinician, 

taking into account factors that are affect sexual functioning, such as age, and 

the context of the person’s life.  

o The disturbance causes marked distress or interpersonal difficulty.  

 

- Female sexual arousal disorder  
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o Persistent and recurrent inability to attain, or to maintain untill completion of 

the sexual activity, an adequate lubrication-swelling response of sexual 

excitement. 

o The disturbance causes marked distress or interpersonal difficulty.  

o The sexual dysfunction is not better accounted for by another axis I disorder 

(except another sexual dysfunction, and is not due exclusively to the direct 

physiological effects of a substance or a general medical condition 

 

- Male erectile disorder  

o Persistent and recurrent inability to attain, or to maintain untill completion of 

the sexual activity, an adequate erection.  

o The disturbance causes marked distress or interpersonal difficulty.  

 

- Female orgasmic disorder  

o Persistent and recurrent delay in or absence of, orgasm following a normal 

sexual excitement phase. Women exhibit wide variability in the type or 

intensity of stimulation that triggers orgasm. The diagnosis of FOD should be 

based on the clinician’s judgement that the women’s orgasmic capacity is less 

than would be reasonable for her age, sexual experience and the adequacy of 

sexual stimulation she receives.  

o The disturbance causes marked distress or interpersonal difficulty.  

 

- Premature ejaculation  

o Persistent or recurrent ejaculation with minimal sexual stimulation before, on, 

or shortly after penetration and before the person whishes it. The clinician must 

take into account factors that afect duration of the excitement phase, such as 

age, novelty of the sexual partner or situation and recent frequency of sexual 

intercourse.  

o The disturbance causes marked distress or interpersonal difficulty.  

 

- Dyspareunia 

o Persistent or recurrent genital pain associated with sexual intercourse in either 

a male or female.  

o The disturbance causes marked distress or interpersonal difficulty.  
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o The disturbance is not cuased exclusively by vaginismus or lack of lubrication, 

 

- Vaginismus  

o Persistent or recurrent involuntary spasm of the musculature of the oouter third 

of the vagina that interferes with sexual intercourse.  

o The disturbance causes marked distress or interpersonal difficulty.  

 

- Subtypes (that apply to all sexual disorders) 

o Seksuele disfuncties ontstaan door en combinatie van psychologische (hoe 

partner hierop reageert…) en somatische afwijkingen (erectiele disfunctie door 

vb. diabetes) 

 

o due to psychological factors ? 

o due to combined psychological factors and a general medical condition ? 

o levenslang (primair) of verworven (secundair) 

o gegeneraliseerd of situationeel (wel kunnen klaarkomen bij masturbatie, maar 

niet bij je vrouw)  

 

4.2. Abnormalities of sexual preference (paraphilias): perversies 

 

- het is een abnormaliteit als het dominant is en het de enige situatie is die tot opwinding 

leidt. 

- Abnormalities of sexual preference 

o Exhibitionisme, voyeurisme, sadisme, masochisme, autoerotic asphyxia 

- Abnormalities of sexual object 

o Fetishism, paedophilia, transvestic fetishism, zoophilia, necrofilie 

- Control, give up, adapt…? 

o Het is niet of nauwelijks behandelbaar! Dit is een probleem: wat doet men 

ermee?  

 Toelaten? 

 Adapteren? 

 Straffen door de wetgever 

o Soms geeft men anti – hormonen (chemische castratie)  maar zwaar 
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4.3. Abnormalities of gender identity 

 

- Transseksualiteit 

o Psychiatric disorder ? 

o Mannen in vrouwen versus vrouwen in mannen = 4:1 

o Soms start het als cross - dressing (but not feel as a woman, and not for arousal 

!) 

 Cross – dressing is vaak niet voldoende, want ze voelen zich echt een 

vrouw. 

o Treatment : 

 1 or 2 year ‘real life experience’ 

 Than hormone treatment 

 Surgery ?? 

 

5) Etiologie van seksuele problemen 

- Somatische factoren 

o Vb. erectiele disfunctie, dyspareunie 

- psychologische factoren (geen opwinding) 

o voorbeschikkende factoren 

o uitlokkende factoren 

o onderhoudend factoren 

 

5.1. voorbeschikkende factoren 

- strenge opvoeding 

- Disturbed family relationships 

- Inadequate sexual information 

- Traumatic early sexual experiences 

- Early insecurity in psychosexual role 

- Fear of intimacy 

 

5.2. Uitlokkende factoren 

- geboorte 

- Unreasonable expectations 
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- Dysfunction in the partner 

- Random failure 

o 1 keer heel zwaar gedronken en erna geen erectie krijgen. Ze schamen zich 

hiervoor en hebben schrik dat het nog eens al gebeuren.  

o 1 keer vreemd gaan en zich zo schuldig voelen dat het niet meer lukt. 

- Depression and anxiety disorders 

- Aging  

- Infidelity 

 

5.3. Onderhoudende factoren 

- Performance anxiety 

- Slechte communcicatie 

- schuld 

- Impaired self-image 

- Sexual myths 

 

Vb. etio vaginisme 

Op welk niveau factoren bevindt het zich? 

 

- Oppervlakte 

o Vb. een meisje die een erge blaasontsteking had/een blaassondage gedaan en 

dit zoveel pijn deed, dat ze schrik krijgen dat het weer pijn gaat doen.  

- Relationeel – dyadisch 

o Die man kan ik bij mij niet naar binnenlaten, want die lijkt bijv. teveel op een 

vaderfiguur.  

- Intrapsychisch 

o Neurotisch: ik heb iets tegen alle mannen 

o smetvrees 

- Psychotisch  

o Verstoring van de lichaamsafgrenzing 

o Mijn lichaam kan door seks uiteenvallen 

 

Men probeert dit op te lossen door desensitisatie. Men kan het meestal in 5 à 10 sessies 

oplossen. Dus het is wel belangrijk om ernaar te vragen omdat er een goede behandeling 
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bestaat. Men gaat bij desensitisatie namelijk heel kleine staafje inbrengen in de vagina en die 

staafjes maakt men altijd groter en groter. 

 

6) Erectiele disfunctie 

 

6.1. ‘Oorzaken’ van ED  ? 

 

Altijd multifactorieel (frequentie stijgt met de leeftijd, het is gecommercialiseerd door de 

media) 

         

- Etiologische factoren      :  bv. diabetes mellitus 

- Uitlokkende factoren          :  stress,alcohol 

- Onderhoudende factoren     :  prestatie-angst 

- Versterkende factoren          :  emotionele vervreemding 

 

…man wacht gemiddeld 2 jaar vooraleer hulp te zoeken 

 

6.2. Impact of ED on the patient  

 

(Leiblum) 

 

- Challenges its sense of manhood and masculinity 

- A signal of getting old 

- Start of a decline of youth and attractiveness  

- Fear to be stuck in a joyless bachelorhood and unsatisfying relationship 

- Feelings of concern and worry : trying harder 

- Increase of performance anxiety and feelings of humiliation, embarrasment, anxiety 

and depression  

- Avoiding of affectionate touching of the partner and a decline in (initiating) sexual 

intimacy 

 

Opgelet: er is op de duur ook geen intimiteit meer ! Ze strelen elkaar niet meer, ze pakken 

elkaar niet meer vast! Het is zeer belangrijk om de prestatie-angst te overwinnen! 
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6.3. Impact of ED on the partner    

 

(Leiblum, 2002) 

 

- Supportive and reassuring:  

o “Don’t worry, tomorrow it will get better”  

- Wondering:  

o “Has it something to do with me ?” 

- Anger, frustration, critisism, suspicious:   

o “Has he someone else ?”  

o He no longer gives me pleasure 

- Feeling sad:   

o “Is sex over between us ? Is this the end of our intimate relationship ?” 

- Feeling relieved: 

o Sex was always a burden  

 

6.4. The couple’s needs   

 

- The relation begins to feel empty 

- Due to the decrease of affectionate touching and intimate time together relational 

tension grows and irritability increases 

- Flight-reactions :  

o fantasizing about other sex partners,  

o use of pornography and/or the Internet which diminishes the risk of being 

humiliated by failure 

- Resulting in greater distance and a feeling of alienation in the couple  

 

6.5. Intimiteit gedurende de laatste 4 weken bij koppels met ED 

 

Niet-erotisch kussen     : 55% 

Erotisch kussen                  :          10% 

Strelen          :   9% 

Genitale stimulatie van man bij vrouw  :   8% 
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Genitale stimulatie van vrouw bij man   :    9% 

 

Koppels moeten geholpen worden om hun intieme contacten te herstellen !! 

 

6.6. ‘presumed’ causes of erectile dysfunction 

 

- Oral medication can be used across these ‘artificial’ boundaries 

- Even an organic cause inevitably results in secondary psychological mechanisms 

o Individual coping, self-esteem 

 To what extent the erectile dysfunction is a threat for my self esteem, to 

my ability to enjoy life, ….?  

o Relational aspects  

 How my partner responds to my erectile dysfunction : supportive, 

indifferent, blaming, sabotage? 

 

6.7. Orale medicatie voor ED 

 

- een verschil in hoelang het product werkt 

- siladenafil, sialis en levitra 

- sialis is voor 24 uur aanwezig in je bloed, maar je hebt dan NIET 24 uur een erectie. 

Deze medicatie faciliteert enkel de erectie tijdens het erotische contact. Sommigen 

verkiezen dit omdat het meer natuurlijk is, ze kunnen gewoon in de loop van de dag 

seks hebben zonder dat ze moeten denken oh nee binnen zoveel uur is het uitgewerkt. 

- Je moet dit goed bespreken met een patiënt en met de partner! De partner denkt soms 

het is niet op mij dat hij reageert, maar op de pilletjes. Maar dan moet je goed 

uitleggen dat het de erectie enkel faciliteert, maar dat je er geen erectie spontaan van 

krijgt.  Ook hier heb je weer een belangrijk placebo – effect: door wat de dokter 

uitlegt. 

- Viagra en sialis: daling van absorptie bij vetrijk eten 

- Levitra: geen interactie met vetrijk eten 

 

- Sildenafil (VIAGRA) : 25, 50 or 100 mg (blue) 

o Recommended dose : 50 mg 

o 1h before 
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o With food : slower absorption (60 min), 29% less)  

o Window of opportunity : till 4-5 hours 

o Color discrimination blue/green 

 

- Vardenafil (LEVITRA) : 5, 10 or 20 mg (orange) 

o Recommended dose : 10 mg 

o 15 min before 

o With food : slower absorption (60 min), 20% less)  

o Window of opportunity : till 4-5 hours 

 

- Cialis (TADALAFIL) : 10 or 20 mg (yellow) 

o Recommended dose : 10 mg 

o 15 min before 

o No interaction with food intake   

o Window of opportunity : till 24-36 hours 

 

6.8. Tolerability and safety of oral medication in ED 

 

- Side effects (tolerability) : 

o Headaches, dyspepsia, dizziness, blush, nasal congestion, backpain, muscular 

pain 

o Only Viagra : vision !! 

- Safety :  

o Not in patients with cardiac problems where sexual intercourse is forbidden 

o Not in patients using nitrates (hypotensive effects!!)  

 

6.9. Positieve effecten van orale medicatie 

 

- Herstel van intimiteit : as long as technical competence was the major goal, the 

affection, tenderness and communication that enhance sexual intimacy often were 

diminished 

 

- No rush to insertion : fear that erection would not last 
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- Frees also the partner (schrik van de partner dat zij de oorzaak is verdwijnt) 

o from monitoring  

o from worrying that they are not doing enough 

o from feeling powerless themselves in their inability to help attain or maintain 

erections  

o from doubting their sexual skill or attractiveness     

 

6.10. Opmerkingen 

- Emotionele intimiteit kan leiden tot  seksuele intimiteit; Het is even waar dat seksuele 

intimiteit kan leiden tot emotionele intimiteit 

- Hoewel het té vroeg medicamenteus behandelen fout kan zijn, kan té lang wachten 

eveneens problematisch zijn  

 

7) Two functions of sex  

 

- Relief from loneliness 

- Relief from relationships 
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Hoofdstuk 9: eetstoornissen 

 

1) Socioculturele aspecten van eten 

 

- L’homnivore (een boek over de mens als omnivoor) : herbivoor, fructivoor, carnivoor 

o Een herbivoor (een koe) eet een grote hoeveelheid, weinig calorierijk, heel de 

dag door. 

o Een fructivoor (een klein aapje) eet heel frequent kleine besjes, bananen die hij 

ziet hangen. Dus kleine hoeveelheden die hoog calorierijk zijn.  

o Een carnivoor eet grote hoeveelheden van hoog calorierijk voedsel met grote 

tussenpozen.  

o De mens is ze alle 3.  

- Zeg me wat je eet en ik zeg je wie je bent :  

o …religie, nationaliteit, sociale klasse 

o Er is zeer veel variatie in hoe vaak we eten, wat we eten. Dit verschilt sterk van 

wat we nodig hebben.  

- Druk op magerheid (‘under-weight’ als ideaal)  

o In de media: ondergewicht = ideaal beeld van schoonheid! 

 Veel mensen moet continu vechten tegen hun eigen ponderostaat. Ze 

doen continu pogingen om eronder te blijven.  

 Maar probleem: vb. heel erg van goede boter houden. Ze eten heel de 

week magarine, maar dan gaan ze zaterdag op restaurant en zien goede 

boter liggen en eten veel meer boter dan ze in de hele weken zouden 

hebben gegeten.  

 Bij inhouden heb je een groot gevaar om door te schieten! 

- Druk op het eeuwig juveniele lichaam :  

o “La femme moderne est mince parce qu’elle est grosse d’elle même”  

 Een vruchtbaarheidsbeeld is rond en dik, maar nu neemt het ronde af, 

want vrouwen halen niet meer enkel genot uit het moederschat, maar 

ook uit hun professionele carrière… en hiervoor is magerder 

belangrijker. 

- Voeding : geboden en verboden 

o Recent : opgeven ‘regels’ 
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 Vlees en vis, bloemen in salade, fusion, …. 

o Risicofactor voor eetstoornissen ?   

- Eten als meest intieme menselijke act ??? 

 

2) Anorexia Nervosa (DSM) 

- 15 % onder hun normale BMI. Ze hebben een ongelooflijke schrik om bij te komen. 

Ze hebben zelfs een schrik voor een normaal gewicht! Ze hebben geen schrik om dik 

te worden, maar wel voor een normaal gewicht. Ze zijn wel overtuigd dat ze dik zijn, 

hebben amenorroe… 

 

- Refusal to maintain body weight at or above a minimally normal weight for age and 

hight (eg weight loss leading to maintenance of body weight less than 85% of that 

expected; or failure to make expected weight gain during period of growth, leading to 

body weight less than 85% of that expected) 

- Intense fear of gaining weight or becoming fat, even though underweight 

- Disturbance in the way in which one’s body weight or shape is experienced, undue 

influence of body weight of shape on self-evaluation, or denial of the seriousness of 

the current low body weight 

- Amenorrhea in postmenarchal females 

 

- Subtypes : restricting type and binge-eating/purging type  

o Het restrictieve type heeft een betere prognose 

 Ze weigeren te eten. Ze eten gewoon niet 

o Het binch – eating/purging type 

 Een mengeling tussen anorexia nervosa en boulemie.  Ze behouden een 

laag gewicht door alles uit te braken.  

 

2.1. Voorkomen en prognose AN 

- 9/10 vrouwelijk, minder in armere landen (vooral in de westerse wereld, niet zozeer in 

Afrika), prevalentie neemt toe 

- Meer bij danseressen, mannequins, ‘voedende’ beroepen (verpleging, dieetleer, 

onderwijs (leerkrachten), …) 

- !!! Begint meestal tussen 14 en 18 jaar (jonge leeftijd: zelfs op 12 jaar) 
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- Prognose : 

o Minstens 5% sterft, 50% chronificeert  

o Negatief prognostische factoren : 

 Restricting beter dan binge-eating/purging type 

 Langere duur betekent slechtere prognose (hoe langer bezig, hoe 

slechter de prognose) 

 Globale verstoring lichaamsbeeld (het hele lichaam) slechter dan 

gelokaliseerde verstoring (bvb. billen, borsten: vrouwelijkheid)   

o Prognose is meer dan alleen maar gewichtstoename (het gaat niet enkel over 

het gewicht): interpersoonlijk functioneren ? 

o Behandeling = moeilijk !  

 Ze willen vaak geen hulp zoeken 

 Er is geen medicatie voor. Er is enkel psychotherapie. 

 

2.2. Klinische aspecten AN 

 

Anorexia  

- Verkeerde term : 

o geen honger (anorexia) hebben versus pervertering hongergevoel 

 hebben heel veel honger! Ze proberen de honger te beheersen. 

 “ik toon dat ik dat kan”  zelfwaardegevoel  1/gewicht 

o ‘puberteitsmagerzucht’ is juistere term 

- Vermijdt om samen met anderen te eten, hamsteren voedsel (verzamelen voedsel voor 

als het echt slecht gaat) 

- Voeden anderen (zijn heel goed in koken) en eten zelf niet !! (cfr. werksters in 

bijenwereld ?) 

- Monotoon verhaal door familie :  

o vroegere ‘ideale’ kind (normaal IQ maar overpresterend) 

o de beste van de klas. Overpresteren omdat ze ideaal willen zijn 

o Het is plots begonnen. 

- Ego-syntoon : AN patiënte vindt het zelf geen probleem, geen inzicht  

- Fakir-achtige ongevoeligheid voor pijnstimuli : honger, koude, moeheid, (schijnbare) 

overactiviteit (precies verwarring tussen verschillende sensaties)  
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- Andere lichamelijke kenmerken : constipatie (darmen worden niet meer gebruikt), 

cyanose, droge huid met lanugo-beharing (baby beharing), droog en brekend haar, 

gedaalde leukocytose tot ernstige leukopenie, hypercholesterolemie, trage pols, 

verhoogd cortisol 

 

2.3. Differentieel diagnose AN 

- Somatische oorzaken van vermagering : 

o Meestal  afkeer van voedsel, horror carnis 

o AN patiënte is ‘bezeten’ door voeding, calorieën, (wegen hun voedsel, ze 

kennen overal de calorieën van) …. 

 

- Andere psychiatrische oorzaken van vermagering : 

o Anorectische reactie :  

 kan hele leven door 

 volgend op duidelijk emotioneel trauma, vb. door een zwaar trauma en 

dan zwaar vermageren (vb. een relatiebreuk: ik heb gewoon geen 

honger) 

 ego-dystoon: ik weet dat ik moet eten 

o Vermagering door mechanisch-functionnele moeilijkheden : psychogene 

dysfagie, slikangst, psychogeen braken…hier is meestal grote bezorgdheid 

over de vermagering 

o Melanchole, depressieve anorexie : hier is er ‘echte’ anorexie (geen honger, 

eetlust)…samengaand met andere depressieve symptomen en apathie 

o Psychotische, schizofrene anorexie:  

 Bizar contact, vaak hallucinaties rond voeding, vergiftigingsangsten 

(door wanen), messianisch vasten (ik ben een god: ik moet zoveel 

dagen vasten)  

 

2.4. Oorzaken AN 

- Erfelijke voorbeschiktheid :  

o heterozygote tweeling (7%), homozygote tweeling (55%) 

- Maatschappelijke factoren 

- Psychologische factoren : 

o Crisp : extreme regressie bij puberteit – kunnen aanspraken niet aan 
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o Hilde Bruch : gestoorde propriocepsis…niet vertrouwen op interne stimuli 

 Verstoorde proprioceptie (gewaarwording) 

 Baby die weent: heeft honger, pijn, natte pamper. Die weent dus om 

verschillende redenen. 

 Maar de weenpatronen zijn heel verschillend. Je leert ze herkennen.  

 Vb. als je voelt aan de pamper en die is nat, het is 3 à 4 geleden dat de 

baby heeft gegeten, het zal wel honger zijn  in fase komen met 

gevoelens 

 Leren de dingen die je voelt, te herkennen 

 Er wordt door de patiënten conform alles gedaan wat van hen verwacht 

wordt. Ze zijn de perfecte dochter (perfecte student, vriendin van de 

moeder…)  in de puberteit wordt dit een probleem, want dan moeten 

ze autonome standpunten innemen en dat lukt niet.  

o Crisp : ‘controle’ als validator van zelfwaarde 

o Conflictvermijdend gezin – macht ? 

 

 

3) Bulimia nervosa (DSM) 

- Ze eten gigantische hoeveelheden voedsel (dit kan vanalles zijn) = vreetbuien en 

vervolgens braken ze. Het braken is een compensatoir gedrag om niet tot overgewicht 

te komen. 

 

- Recurrent episodes of binge eating; an episode of binge eating is characterized by both 

of the following:  

o Eating, in a discrete period of time (eg within any 2-hour period), an amount of 

food that is definitely larger than most people would eat druing a similar period 

of time and under similar circumstances 

o A sense of lack of control over eating during the episode (eg a feeling that one 

cannot stop eating or control what or how much one is eating) 

- Recurrent inappropriate behavior in order to prevent weight gain, such as self-induced 

vomiting; misuse of laxatives, diuretics, enemas, or other medications; fasting or 

excessive exercise 
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- The binge eating and inappropriate compensatory behaviors both occur, on average, at 

least twice a week for 3 months 

- Self-evaluation is unduly influenced by body shape and weight 

- Not exclusively during episodes of anorexia nervosa     ?????????????? 

   Specify : purging type and nonpurging type   

 

3.1. Voorkomen en prognose BN 

- faim de boeuf !! (of gebrek in verzadiging ??) 

- Meestal beginnend tussen 18 en 25 jaar (begint dus later dan anorexia nervosa) 

- 9/10 vrouwelijk, vaak bij studentinnen 

- Eetaanvallen zijn soort crisissen (soms bijna dissociatief) 

- Purging (braken, laxativa) en non-purging (extreem sporten) 

o Purging: braken, laxativa  in begin met de vinger braken, daarna op 

commando 

o Non purging: extreem fitnessen (3 à 4 uur aan een stuk) om calorieën kwijt te 

spelen 

- Slimmer’s disease : hele dag inhouden en ‘s avonds doorschieten (ze eten dan ’s 

avonds heel veel en braken vervolgens, maar er blijft van dat voedsel meestal wel 30% 

binnen)  ze hebben meestal een normaal gewicht 

- 66% genezing, 9% verbetering, 25% geen verandering 

- Accordeon-effect : geen stabiel gewicht, geen stabiele persoonlijkheid…schoolartsen 

!!! 

o om het half jaar 5 kg te veel, 5 kg te weinig…  dan ben je voorbeschikt om 

boulimie te krijgen 

- ‘Thin-fat people’ : 80% normaal gewicht !!!  

o Eten heel veel (fat) en dan braken ze alles uit (thin) 

- ‘Toxicomanie zonder drug’ : vreselijke drang naar inname maar de ‘drug’ wordt niet 

ge-incorporeerd 

o Ze nemen heel veel in, maar braken het uit, dus de ‘drug’ wordt niet 

opgenomen. 

- Silent disease : veelal verborgen voor omgeving 

o Bij anorexia geen hulp zoeken vanuit ontkenning (egosyntoon); bij bulimia 

geen hulp zoeken vanuit schaamte (ego-dystoon)   
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o Ze weten dat het abnormaal is, maar ze kunnen er niets aan doen. 

o Zelfs de partner weet het soms niet 

 

3.2. Klinische aspecten BN 

- Somatische complicaties:  

o Vreetaanvallen : paar dodelijke aflopen  (maagruptuur) 

o Braken : oesophagitis, stomatitis, erosies tandglazuur (aantasten van het 

tandglazuur) ! 

o Meestal pijnloze zwelling van speekselklieren (vergroot) met gestegen 

amylasen 

 Als je gestegen amylasen vindt en je vindt geen oorzaak, altijd toch 

eens een voedingsanamnese doen. 

o Door gebruik laxativa : chronische constipatie, paralytisch colon, calcium- en 

kaliumafwijkingen (hypokalemie! Door het braken en laxativa), hoofdpijn, 

vertigo 

 

o Heel moeilijk in combinatie met diabetes  !!!   

 

- Extreme bezorgdheid rond hun ‘uiterlijk’ (fotomodellen, filmactrices, …) : 

semblant d’identité (accordeon) 

o Hun zelfwaardegevoel wordt gedetermineerd door hun gewicht 

- Depressieve neigingen 

- Meer in open conflict gezinnen (in tegenstelling tot AN die pseudo-normaal en 

pseudo-conflictloos zijn) 

- Vaak extrovert (in tegenstelling tot introverte AN), naar buiten gericht, geringe 

internalisatie  

- Vaak impulsief (in tegenstelling tot compulsieve AN): 

o Onmiddellijkheid, gulzigheid, woedeaanvallen, kleptomanie (20%) 

o niet alleen van orale maar ook van seksuele impulsen !! (hyperseksualiteit van 

BN versus aseksualiteit van AN) 

- Vaak verslavingen : ethyl (1/3), toxicomanie, … 

- Moeilijkheid om duurzame relaties aan te houden : moeite met juiste afstand : 

oscilleren tussen fusioneel contact wat ze verstikkend aanvoelen en angst voor 

separatie die leegte betekent 
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o onbeslistheid is permanente dimensie 

 

3.3. Oorzaken BN 

- Ontevredenheid over zichzelf concentreert zich op ontevredenheid over eigen lichaam 

: dus dieet als oplossing… brengt ‘meetbare’ successen met zich mee 

- Wilde exclusie van sommige voedingsstoffen leidt tot electieve craving 

- Meestal geplande aanvallen :  

o Vreetaanvallen zijn soort ‘cognitive narrowing’ : soort affectief-cognitieve 

luchtbel in de eenzaamheid…soort identiteitsritueel 

- Dichotoom denken 

- Dieet brengt  

 

4) Attitude bij eetstoornissen 

- Eetstoornissen zijn dus meer dan stoornissen rond eten !! 

 

- Probeer de patiënt te motiveren om te willen tot begrijpen komen, en dus niet alleen 

op het symptoom van eten/braken inbeuken  

 

 


