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Voorwoord 
 
Dit is het overzicht van de studiestof van het vak Psychopathologie. Het betreft hier een 
overzicht van de verplichte literatuur.  
 
Dit overzicht is geschreven naar eigen inzicht van de auteur. Bij het maken van deze 
overzichten wordt geprobeerd de kwaliteit zo veel mogelijk te waarborgen. 
SlimStuderen.nl kan echter geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het gebruik 
ervan. Dit overzicht dient als aanvulling/hulpmiddel en niet ter vervanging van de 
verplichte leerstof. 
 
Uiteraard is nadruk verboden. Als je wilt dat wij in staat blijven de verslagen 
aan jullie aan te bieden, geef dit verslag dan niet aan derden. Laat hen zelf een 
exemplaar aanschaffen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Succes met de tentamens! 
 
SlimStuderen.nl 
  

SlimMededelingen: 
 
Kwaliteit 
Om de kwaliteit van de verslagen op een hoog niveau te houden, zijn wij onder 
andere afhankelijk van jullie feedback. Heb je opmerkingen, tips of 
verbeterpunten? Mail ze dan naar info@slimstuderen.nl, dan kunnen we met deze 
feedback onze verslagen verder verbeteren. 
 
Auteurs 
SlimStuderen.nl is altijd op zoek naar auteurs! Stuur je motivatie en cv naar 
info@slimstuderen.nl als je interesse hebt! 
 
Social media 
Bezoek ook eens op onze Facebook-pagina om op de hoogte te blijven van het 
verschijnen van nieuwe verslagen en/of supplementen! 
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A. Abnormale Psychologie: Verleden en Heden 
 
Psychopathologie, of abnormale psychologie, is de wetenschappelijke studie van het 
psychologisch disfunctioneren, met als doel om abnormale patronen van functioneren te 
beschrijven, voorspellen, verklaren en veranderen. De meeste definities voor 
abnormaliteiten hebben vier overlappende kenmerken die bekend staan als ‘de vier D’s’: 

• Deviance: patronen van psychologische abnormaliteit zijn meestal afwijkend, 
extreem, ongewoon of bizar. Dit is terug te zien in het gedrag, de gedachten en 
de emoties van de persoon. Dus gedrag dat van de normen in de desbetreffende 
maatschappij afwijkt wordt abnormaal genoemd. Of gedrag abnormaal genoemd 
mag worden is op zijn beurt weer afhankelijk van de desbetreffende cultuur 
waarin het gedrag wordt vertoond. Context is dus zeer belangrijk. 

• Distress: patronen van psychologische abnormaliteit zijn meestal onplezierig en 
zorgen ervoor dat de persoon in kwestie van streek raakt. Volgens veel klinische 
theorieën moeten gedragingen, ideeën of emoties deze gevoelens veroorzaken om 
als ‘abnormaal’ bestempeld te worden. 

• Dysfunction: patronen van psychologische abnormaliteit zijn vaak in conflict met 
het vermogen van een persoon om alledaagse activiteiten op een goede manier 
uit te voeren.  

• Danger: patronen van psychologische abnormaliteit zijn vaak ook gevaarlijk voor 
de persoon zelf en zijn of haar omgeving. 

 
Wat is een behandelmethode?  
Een behandeling/behandelmethode is een systematische procedure die is gemaakt 
om abnormaal gedrag te veranderen in normaal gedrag, ook wel therapie genoemd. 
Volgens klinische theorist Jerome Frank hebben alle vormen van therapie drie essentiële 
kenmerken: 

• Iemand die lijdt (a sufferer) is op zoek naar verlichting van de heler; 
• Een getrainde, sociaal geaccepteerde heler (a healer) die ook door de sufferer en 

zijn of haar sociale groep; 
• Een series of contacts tussen de healer en de sufferer, waarmee de healer een 

poging doet om bepaalde veranderingen in de emotionele staat, houding en het 
gedrag van de sufferer tot stand te brengen. 

 
Hoe werd abnormaliteit gezien en behandeld in het verleden? 
De kijk op abnormaliteit heeft door de tijd heen verschillende vormen aangenomen. De 
verschillende perspectieven en behandelmethodes worden besproken vanaf de oudheid 
tot aan de vroege twintigste eeuw.  
 
Oudheid 
Een ouderwetse behandeling van ongeveer een half miljoen jaar geleden is trepanatie. 
Hierbij werd een deel van de schedel weggehaald om abnormaal gedrag te behandelen. 
Tijdens deze periode werd er ook verondersteld dat abnormaliteit ten grondslag lag aan 
kwade demonen die het lichaam van een mens konden binnendringen. 
 
Grieken en Romeinen 
Tijdens het tijdvak van de Grieken en Romeinen speelde Hippocrates een belangrijke rol, 
hij kwam met de humorenleer. Volgens de Grieken en Romeinen waren humoren 
lichamelijke chemicaliën die ons mentale en fysieke functioneren beïnvloeden. De vier 
lichaamssappen (humoren) waar ons lichaam uit is opgebouwd zouden bloed, gele gal, 
zwarte gal en slijm zijn. De verhouding tussen deze vier sappen zou ons karakter 
bepalen. Wanneer deze stoffen niet in balans zijn, kan er sprake zijn van een stoornis en 
moet op een natuurlijke manier het overtollige lichaamssap verwijderd worden. 
 
Middeleeuwen 
In de Middeleeuwen kwam het idee van het bestaan van kwade geesten terug. 
Abnormaal gedrag werd dan ook behandeld door exorcisme, oftewel duivelsuitdrijving.  
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Renaissance 
Het geloof dat de geest net zo goed als het lichaam ziek kon zijn, werd meer 
geaccepteerd en behandelingen werden steeds humaner. Steeds meer ziekenhuizen en 
kloosters werden omgetoverd tot krankzinnigengestichten (asylums), instituties waarbij 
er werd gezorgd voor mensen met mentale afwijkingen. Dit pakte uiteindelijk niet zo best 
uit omdat de instituties overbevolkt raakten en er op een gegeven moment zelfs mensen 
aan de ketting werden gelegd, het begon dus meer op een gevangenis te lijken. 

 
De negentiende eeuw 
Mensen met afwijkend gedrag krijgen een morele therapie, waarbij de nadruk op 
morele begeleiding en respectvolle behandeling ligt. Later in de negentiende eeuw vond 
een ommekeer van de morele therapie beweging plaats, deze visie moest plaatsmaken 
voor een apathische houding. Dit kwam door geld- en straftekorten, achteruitgang, 
overbevolking en vooroordelen. Behandelmethodes werden opnieuw minder humaan en 
er vond geen therapie meer plaats, mensen werden slechts opgesloten en door middel 
van dwangbuizen, handboeien, bedden met tralies en riemen in bedwang gehouden. 
 
De vroege twintigste eeuw 
Twee verschillende perspectieven kwamen op aan het begin van de twintigste eeuw, 
namelijk het somatogene en psychogene perspectief. Volgens het somatogene 
perspectief heeft abnormaal functioneren een lichamelijke oorzaak. Dit perspectief werd 
gestimuleerd door de nieuwe biologische ontdekkingen die in die tijd plaatsvonden. De 
bijbehorende behandeling bestond uit psychiatrische ziekenhuizen met mooie terreinen in 
de natuur. Volgens het psychogene perspectief heeft abnormaal functioneren een 
psychische oorzaak. 
 
Huidige trends 
Rond 1950 werd psychotrope medicatie ontdekt. Dit zijn middelen die effect hebben 
op het brein en symptomen van mentaal disfunctioneren verminderen. Door de 
ontdekking van deze medicatie kon er deinstitutionalisatie plaatvinden, hierbij worden 
mensen ontslagen uit de inrichtingen waar ze in zaten. Deze twee trends, psychotrope 
medicatie en deinstitutionalisatie, waren vooral van belang voor mensen met ernstige 
afwijkingen. Voor mensen met minder ernstige afwijkingen werd privé psychotherapie 
een optie. Hierbij wordt een psychotherapeut direct betaald door een individu in ruil voor 
zijn raadgeving. Deze vorm van therapie was echter alleen weggelegd voor de rijkere 
mensen omdat het een dure behandelmethode was. Daarnaast zijn 
preventieprogramma’s door de jaren heen sterk ontwikkeld, vooral door de tak van de 
positieve psychologie. Deze vorm van psychologie gaat om het bestuderen en 
bevorderen van positieve gevoelens, trekken en vermogens.  
Een andere tak van de psychologie is multiculturele psychologie. Hierbij wordt onderzoek 
gedaan naar de impact van cultuur, ras, etniciteit, geslacht, en overeenkomende factoren 
op ons gedrag en onze gedachten, inclusief abnormale gedragingen en gedachtes.  
 
Wat doen klinische onderzoekers? 
Binnen de klinische wetenschap probeert men bepaalde regelmaten, patronen of wetten 
van abnormaal psychologisch functioneren te vinden en onderzoeken. Deze onderzoekers 
stellen normaal gesproken geen diagnose en behandelen geen individuele cliënten, dat is 
de taak van de klinische praktijk. De wetenschappelijke onderzoeker maakt gebruik van 
de wetenschappelijke methode en verzamelt en evalueert informatie door nauwkeurige 
observatie.  
 
Gevalsstudies  
Een gevalsstudie (case study) is een specifiek en gedetailleerd onderzoek van één 
persoon, of ‘geval’. Gevalsstudies hebben echter de beperking dat ze niet 
generaliseerbaar zijn. 
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Correlatie 
In correlationeel onderzoek wordt weergegeven hoe de correlatie tussen twee 
variabelen is, uitgedrukt in een correlatiecoëfficiënt. Er is bij correlationeel onderzoek 
geen sprake van causaliteit. Wanneer we weten dat X met Y correleert, kan het zo zijn 
dat X veroorzaakt Y, Y veroorzaakt X of er is een derde variabele, Z, in het spel. De data 
vertelt ons niet welke van de voorgaande verklaringen voor de correlatie de juiste is. De 
correlatiecoëfficiënt kan variëren van -1 tot 1, waarbij -1 perfect negatief, 1 perfect 
positief en 0 geen relatie betekent.  
Twee speciale varianten van correlatie studies zijn de volgende: 

• Epidemiologische studies meten het voorkomen en de prevalentie van een 
stoornis in een bepaalde populatie; 

• Longitudinale studies onderzoeken dezelfde groep individuen voor een langere 
periode. Deze studies worden vaak gebruikt om ontwikkeling, veranderingen en 
stabiliteit van bepaalde eigenschappen te bestuderen. 

 
De experimentele methode 
Een experiment is een onderzoeksprocedure waarin een variabele gemanipuleerd is (de 
onafhankelijke variabele) en het effect van de manipulatie op de afhankelijke 
variabele geobserveerd wordt. Het is belangrijk dat confounders worden geëlimineerd. 
Confounds zijn andere variabelen dan de onafhankelijke variabele die ook van invloed 
kunnen zijn op de afhankelijke variabele. Om confounds tegen te gaan, betrekken 
onderzoekers drie belangrijke kenmerken in hun experimenten: 

• Een controlegroep, die niet wordt blootgesteld aan de onafhankelijke variabele; 
• Randomisatie (random assignment), iedere participant heeft hierbij een even 

grote kans om in een bepaalde groep terecht te komen;  
• Blind design, waarbij de participanten niet weten of ze zich in de experimentele 

of controle conditie bevinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderzoekers dienen echter ook gebruik te maken van experimentele designs die wat 
minder ideaal zijn, omdat de experimentele periode niet altijd mogelijk is. Er bestaan een 
aantal alternatieve experimentele designs: 

• Quasi-experiment (mixed designs), is geen ‘echt’ experiment, omdat we niet 
direct een onafhankelijke variabele manipuleren. Bij een ‘quasi’ experiment 
proberen we door selectie van de variabelen het causale verband vast te stellen 
en niet door manipulatie. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van groepen die al 
bestaan, omdat mensen ethisch gezien niet aan alle variabelen in een experiment 
blootgesteld mogen worden. Denk bijvoorbeeld aan een aardbeving. 

• Natuurlijk experiment is een experiment waarin de natuur, in plaats van de 
wetenschapper, een onafhankelijke variabele manipuleert. 
Analogue experiment is een experiment waarbij de onderzoeker abnormaal 
gedrag produceert bij de participanten in een laboratorium die ‘echt’ gedrag zou 
vertegenwoordigen. Zo hopen ze meer inzicht te krijgen in ‘real life’-
abnormaliteiten. 

• Single-subject experimental design, waarbij één participant geobserveerd 
wordt vóór en na de manipulatie van een onafhankelijke variabele. 

 

Figuur 1: Onderzoeks methoden (Comer, 2016) 
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B. Modellen van abnormaliteit 
 
In de wetenschap worden perspectieven die we gebruiken om bepaalde gebeurtenissen 
te verklaren modellen, of paradigma’s, genoemd. Er worden verschillende modellen 
gebruikt om abnormaal functioneren te verklaren en te behandelen. Aan de ene kant van 
het spectrum bevindt zich het biologische model en aan de andere kant het sociaal-
culturele model. Hiertussen bevinden zich het psychodynamische, behavioristische, 
cognitieve en humanistisch-existentiële model. 
 
Het biologische model 
Het biologisch model gaat ervan uit dat we de biologische basis van gedachten, emoties, 
en gedrag moeten begrijpen. Abnormaal gedrag wordt gezien als een ziekte die wordt 
geproduceerd door delen van het organisme, voornamelijk het brein. De hersenanatomie 
en hersenchemie zijn daarom van belang voor het biologische model.  
 
Hersenanatomie 
Het brein bestaat uit twee soorten zenuwcellen, neuronen en gliacellen. Klinische 
wetenschappers hebben verbanden tussen bepaalde psychologische stoornissen en 
problemen in bepaalde gebieden van het brein gevonden. De ziekte van Huntington blijkt 
bijvoorbeeld samen te gaan met verlies van cellen in de basale ganglia en de cortex. 
 
Hersenchemie 
Er is ook vastgesteld dat psychologische stoornissen gerelateerd kunnen zijn aan 
problemen in de overdracht van boodschappen van het ene naar het andere neuron. Het 
gebied tussen neuronen heet een synaps en via dat gebied gaat een neurotransmitter 
(dus de boodschap die wordt verzonden) naar de receptoren van de dendrieten van het 
neuron waar de boodschap voor bestemd is. Een tekort of te veel aan bepaalde 
neurotransmitters kan de grondslag leggen voor bepaalde stoornissen. Zo blijkt een lage 
activiteit van de neurotransmitters serotonine en norepinephrine gelinkt te zijn aan 
depressie.  
Mentale stoornissen kunnen ook gerelateerd zijn aan abnormale activiteit in het 
endocriene systeem. Endocriene klieren scheiden hormonen af, die op die manier in 
het bloed terecht komen. 
 
Drie bronnen van abnormaliteit 
Biologische abnormaliteiten kunnen het resultaat zijn van drie bronnen: genen, evolutie 
en virale infecties. Genen zijn delen van chromosomen die bepalen welke 
karaktereigenschappen en trekken we erven. Evolutie heeft ook invloed. Een voorbeeld is 
de emotie angst. Te angstig zijn is abnormaal, maar omdat angst altijd al nodig was om 
je te helpen om op je hoede te zijn voor gevaar (dus om je overlevingskansen te 
vergroten) is het toch van generatie op generatie doorgegeven. Een virale infectie blijkt 
tenslotte bijvoorbeeld de oorzaak te zijn van schizofrenie. 
 
Biologische behandelingen 
Binnen het biologische perspectief zijn er drie veelvoorkomende behandelingen: 

• Psychotrope medicatie, middelen die werken op het brein en symptomen van 
mentaal disfunctioneren verminderen. Psycholeptica worden gebruikt voor het 
inhiberen van psychische functies en psychoanaleptica voor het stimuleren van 
psychische functies. 

• Elektroconvulsieve therapie (ECT), een elektrofysiologische behandelmethode 
waarbij er sprake is van het toedienen van elektrische stroomstoten in de 
hersenen, kan worden gebruikt bij depressieve patiënten. 

• Psychochirurgie, of neurochirurgie, zijn alle neurochirurgische technieken die 
bedoeld zijn om gedrag te veranderen. De frontale lobotomie wordt gezien als de 
eerste vorm van psychochirurgie. 
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Het psychodynamische model 
De focus binnen dit model ligt op onbewuste motieven en conflicten die te herleiden zijn 
naar de kindertijd. Dit model is gebaseerd op de psychoanalytische theorie van Freud.  
 
Hoe verklaarde Freud abnormaal functioneren? 
Volgens Freud werd persoonlijkheid door drie centrale krachten gevormd die onbewust te 
werk gingen: 

• Het id is instinctief en werkt volgens het lustprincipe. Dit deel is altijd op zoek 
naar bevrediging. 

• Het ego opereert volgens het realiteitsprincipe en maakt dus gebruik van de 
kennis van onze ervaringen om te bepalen of het gepast is om onze id te uiten. 
Hierdoor kunnen mensen dan ook normaal functioneren in het dagelijks leven. 
Door verdedigingsmechanismen van het ego kunnen onacceptabele id 
impulsen in bedwang worden gehouden. Het ego kan worden gezien als de 
bemiddelaar tussen het id en het superego. 

• Het superego komt voort uit het ego (zoals het ego voortkomt uit het id), dit is 
het beeld dat we hebben van onze ideale zelf. Normen en waarden die we mee 
hebben gekregen van onze omgeving liggen in het superego. De kracht opereert 
volgens het moraliteitsprincipe, een gevoel over wat goed en fout is. Wanneer het 
id, ego en superego zich niet op de juiste manier ontwikkelen, is er sprake van 
fixatie. 

 
Tabel 1: Afweermechanisme (Comer, 2016). 
Afweermachine Definitie 
Verdringing Verdrijving van angstaanjagende ideeën uit het bewustzijn. 
Regressie Terugkeer, tijdens stress, naar een vorm van gedrag die kenmerkend is 

voor een eerder ontwikkelingsstadium. 
Rationalisatie Gebruik van misleidende rechtvaardiging voor onacceptabel gedrag. 
Verplaatsing Verplaatsing van ideeën en impulsen over bedreigende of ongeschikte 

objecten naar minder bedreigende objecten. 
Projectie Toeschrijven van de eigen onacceptabele impulsen aan anderen, zodat 

het lijkt alsof het andermans impulsen zijn. 

Reactieformatie Gedrag dat tegengesteld is aan de werkelijke impulsen, om de 
werkelijke impulsen te onderdrukken. 

Ontkenning Weigeren om de werkelijke aard van een bedreiging onder ogen te zien. 
Sublimatie Ombuigen van primitieve impulsen in positieve en constructieve acties.  

 
Andere psychodynamische perspectieven 
Naast Freud waren er ook andere individuen die een theorie betreffende abnormaal 
gedrag ontwikkelden. De drie meest invloedrijke theorieën zijn de ego theorie, zelf 
theorie en objectrelatie theorie. Binnen de ego theorie wordt de rol van het ego als 
onafhankelijker en krachtiger gezien dan dat Freud dit deed. De zelf theoretici hechten 
juist meer belang aan de rol van het zelf. De objectrelatie theorie stelt dat de mens is 
gemotiveerd door de behoefte van het hebben van relaties met anderen.  
 
Psychodynamische therapieën 
Elk van de psychodynamische perspectieven gaat uit van onbewuste motieven en 
conflicten binnen een individu. Een therapeut moet dan ook de patiënt voorzichtig zijn 
onderliggende problemen laten ontdekken.  
 
Dit kan worden gedaan aan de hand van de volgende technieken:  

• Vrije associatie, een techniek waarbij de patiënt vrij mag praten over gevoelens 
en gedachten. 
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• Interpretatie van de therapeut, in het bijzonder bij drie fenomenen: 
- Weerstand die de patiënt toont, dus het onbewust niet volledig meegaan in 

de therapie. 
- Patiënten vertonen overdracht (transference), het projecteren van 

gevoelens, wensen en ervaringen uit het verleden op een ander persoon (in dit 
geval op de therapeut). 

- Dromen, dit zijn beelden en ideeën die zich vormen tijdens de slaap. Volgens 
veel psychodynamische therapeuten zijn dromen de weg naar ons 
onderbewustzijn en kunnen ze ons, mits ze juist worden geïnterpreteerd, meer 
vertellen over onze onderliggende verlangens en wensen. Freud maakte een 
onderscheid tussen de manifeste en latente inhoud van een droom. De 
manifeste inhoud is datgene wat er werkelijk is gedroomd en de latente 
inhoud is de symbolische betekenis van de droom. 

• Catharsis, dit is het herbeleven van onderdrukte gevoelens uit het verleden om 
interne conflicten en problemen te overwinnen. 

• Working through, waarbij de patiënt en de therapeut hetzelfde probleem keer op 
keer behandelen in verschillende sessies. 

• Huidige methodes: 
- Korte-termijn psychodynamische therapie, waarbij alleen wordt gefocust op de 

psychodynamische obstakels die met het probleem te maken hebben; 
- Relationele psychoanalytische therapie, waarbij de therapeut ook dingen over 

zichzelf loslaat tegen de patiënt zodat er een gelijkwaardigere relatie ontstaat.   
 
Het behavioristische model 
In dit model wordt gedrag gezien als iets dat voor een groot deel wordt bepaald door 
ervaringen in het leven. 
 
Hoe verklaren behavioristen abnormaal functioneren? 
Conditionering is een simpele vorm van leren. Verschillende vormen van conditionering 
kunnen zowel abnormaal als normaal gedrag produceren. Een eerste vorm is operante 
conditionering. Dit is het leren van gedragingen door middel van beloningen en 
straffen. Een tweede vorm is modeling. Bij modeling leren individuen iets aan door het 
observeren en nadoen van anderen. De laatste vorm is klassieke conditionering, een 
leerproces waarbij een neutrale stimulus op den duur een reactie oproept door deze 
herhaaldelijk te combineren met een bepaalde gebeurtenis. Bij klassieke conditionering 
leidt eerst een ongeconditioneerde stimulus, zoals eten, tot een ongeconditioneerde 
respons, zoals kwijlen bij een hond. Iedere keer als het eten aan de hond wordt gegeven, 
gaat de hond kwijlen. Vervolgens wordt er een neutrale stimulus toegevoegd, zoals een 
bel, voordat het eten aan de hond wordt gegeven. Het geluid van deze bel wordt een 
geconditioneerde stimulus, wat leidt tot een geconditioneerde respons, namelijk kwijlen.  
 
Behavioristische therapieën 
Systematische desensitisatie is een therapie gebruikt door behavioristen waarbij er 
stapsgewijs wordt aangeleerd om ander gedrag te vertonen. Dit wordt vooral gebruikt bij 
mensen met een fobie. De cliënten wordt aangeleerd om kalm, in plaats van angstig, te 
reageren op het gevreesde object of de gevreesde situatie.  
 
Het cognitieve model 
De focus ligt hierbij op cognitie, dit is de kern van gedragingen, gedachten en emoties. 
Psychopathologie is dan ook het resultaat van cognitieve problemen. Volgens cognitieve 
theoretici ligt abnormaal functioneren ten grondslag aan verschillende soorten van 
cognitieve problemen. Zo maken sommige mensen assumpties en ontwikkelen attitudes 
die onjuist zijn. Andere mensen maken weer gebruik van onlogische denkprocessen, 
zoals overgeneralisatie. 
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Cognitieve therapieën  
Cognitieve therapie, ontwikkeld door Aaron Beck, concentreert zich op het ter discussie 
stellen en vervangen van slecht aangepaste overtuigingen van cliënten. Cognitieve 
therapeuten spannen zich in om hun cliënten efficiëntere strategieën aan te leren, zodat 
ze de problemen in hun leven beter aankunnen. 
Een beperking van het cognitieve model is het feit dat het zich enkel richt op de cognitie 
van de mens, maar is de mens niet meer dan de som van hun gedachten, emoties en 
gedragingen? Hier speelt het humanistisch-existentiële model op in.  
 
Het humanistisch-existentiële model 
Volgens het humanistische perspectief streven we naar zelfactualisatie, het volledig 
benutten van je potenties voor groei en goedheid waarbij we onze persoonlijke 
pluspunten ontdekken en onze sterke én zwakke punten zullen erkennen. 
Volgens het existentiële perspectief is de mens vrij en dus zelf verantwoordelijk voor zijn 
eigen keuzes. De mens moet zelf betekenis geven aan het leven en niet weglopen voor 
zijn verantwoordelijkheid om authenticiteit te bereiken. 
 
Rogers’ humanistische theorie en therapie 
Carl Rogers wordt als de pionier van het humanistische perspectief gezien en is de 
grondlegger van de cliëntgerichte therapie. Hierbij is de therapeut vooral een 
luisterend oor, zonder dat hij de cliënt zijn eigen interpretatie van of oplossingen voor 
het probleem oplegt. Het enige wat de therapeut doet, is proberen de juiste condities te 
creëren zodat de cliënt zichzelf kan veranderen.  
Volgens Rogers heeft iedereen de basisbehoefte om positief aanzien (positive regard) te 
verkrijgen van belangrijke mensen in het leven, zoals de ouders. Wanneer een persoon 
onvoorwaardelijke positief aanzien (unconditional positive regard) ontvangt, ontwikkelt 
deze persoon een onvoorwaardelijk zelf-aanzien (unconditional self-regard), hierbij ziet 
een persoon zijn eigen waarde in als mens. Echter, het kan ook zo zijn dat een persoon 
dit aanzien niet ontvangt, er ontwikkelen zich dan voorwaarden voor waarde (conditions 
of worth). Dit zijn standaarden die een persoon aan zichzelf stelt, pas wanneer de 
persoon voldoet aan deze standaarden wordt hij of zij geaccepteerd. Voor een therapeut 
is het daarom ook van belang om onvoorwaardelijke positief aanzien jegens een cliënt te 
tonen, empathie te tonen en oprechtheid te laten blijken. 
 
Gestalt theorie en therapie 
Gestalttherapie, een andere humanistische benadering, is ontwikkeld door Fritz Perls. 
Hierbij worden cliënten actief richting zelferkenning en zelfacceptatie gepusht door het 
gebruik maken van rollenspellen en zelfontdekkingsoefeningen. 
 
Existentiële theorieën en therapieën  
Bij existentiële therapie wordt de cliënt aangemoedigd om de verantwoordelijkheid 
over zijn of haar eigen leven te accepteren en hun vrijheid te erkennen. Want abnormaal 
gedrag zou tenslotte het resultaat zijn van het ontduiken van die verantwoordelijkheid. 
De bedoeling is om op deze manier meer waarde en betekenis aan het leven van de 
cliënt toe te voegen. 
 
Sociaal-culturele modellen  
Volgens deze modellen kunnen we abnormaal gedrag het best begrijpen door te kijken 
naar de krachten die het desbetreffende individu beïnvloeden. Dit model bestaat uit twee 
hoofdperspectieven, namelijk het familie-sociale perspectief en het multiculturele 
perspectief.  
 
Het familie-sociaal perspectief 
Volgens het familie-sociale perspectief dient te focus op directe invloeden, zoals 
familie en sociale interacties, te liggen. Er wordt voornamelijk aandacht besteed aan de 
volgende drie invloeden: sociale labels en rollen, sociale netwerken en familiestructuur en 
communicatie.  
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• Sociale labels en rollen: wanneer iemand het label ‘mentaal gestoord’ krijgt, 
heeft dit invloed op hoe deze persoon zich zal gedragen.  
Een label kan het beeld dat iemand heeft ook beïnvloeden, een voorbeeld is de 
‘On Being Sane in Insane Places’ studie.  
Hierbij werden normale mensen in een ‘gekkenhuis’ geplaatst omdat ze 
zogenaamd schizofreen zouden zijn. Hierdoor ging het personeel normaal gedrag 
interpreteren als abnormaal, enkel door het label ‘schizofrenie’. 

• Sociale netwerken: het sociale milieu waarin een persoon leeft heeft ook invloed 
op gedrag. 

• Familiestructuur en communicatie: de familie/gezinssysteemtheorie stelt 
dat het gezin een systeem is dat is opgebouwd uit delen die op een bepaalde 
manier met elkaar omgaan. Een familiesysteem is ‘enmeshed’ is wanneer de 
gezinsleden te veel in elkaars leven betrokken zijn en het daardoor moeilijker 
wordt om een onafhankelijk individu te worden. Een familie is ‘Disengaged’ 
wanneer er sprake is van stugge grenzen tussen gezinsleden, kinderen uit dit 
soort gezinnen kunnen moeite krijgen met functioneren in groepen of het vragen 
en/of geven van/om hulp. 

 
Familie-sociale behandelingen 

• Groepstherapie: een vorm van therapie waarin een groep mensen met dezelfde 
problemen bijeenkomen met een therapeut om over de problemen te praten en 
naar oplossingen te zoeken. Een zelfhelpgroep is een vorm van groepstherapie 
waarbij hetzelfde principe geldt, maar er geen therapeut als leider aanwezig is. 

• Familietherapie: een vorm van therapie waar de therapeut met alle gezinsleden 
aan tafel gaat zitten en hen op therapeutische wijze helpt om te veranderen. 

• Relatietherapie: een vorm van therapie waarbij de therapeut te maken heeft 
met twee mensen die in een lange termijnrelatie zitten en tegen problemen aan 
zijn gelopen die ze zelf niet op kunnen lossen. 

• Preventie- en interventieprogramma’s in de maatschappij: omvat diverse 
programma’s die stuk voor stuk de nadruk leggen op het belang en de zorg van 
de maatschappij. 

 
Het multiculturele perspectief 
Het multiculturele perspectief focust op hoe cultuur, ras, etniciteit, geslacht en 
overeenkomende factoren onze gedragingen en gedachtes beïnvloeden en hoe mensen 
van verschillende culturen, rassen en geslachten psychologisch van elkaar verschillen. 
Abnormaliteit hangt af van de context, dus van de cultuur. Om te bepalen of gedrag 
abnormaal is, moeten we ons focussen op de unieke culturele context van het individu, 
van de waarden van die cultuur, tot de bijzondere externe druk die leden van die cultuur 
uitoefenen. Cultuurspecifieke factoren uiten zich in het ontstaan van stoornissen, uiting 
van stoornissen en toeschrijving van stoornissen. 

  
Multiculturele behandelingen  

• Cultuurgevoelige therapie: hierbij worden benaderingen afgesteld op de unieke 
problemen waarmee de leden van de minderheidsgroepen te maken hebben. 

• Geslachtsgevoelige therapie: dit wordt ook wel feministentherapie genoemd. 
Het bestaat uit een reeks van gerelateerde therapieën. Het begrijpen van het feit 
dat vrouwen mentale gezondheidsproblemen kunnen ervaren als gevolg van 
psychologische onderdrukking staat centraal.  
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C. Stoornissen van veroudering en cognitie 
 
Net als bij stoornissen gedurende de kindertijd, kunnen er op latere leeftijd ook 
stoornissen ontstaan die te maken hebben met de levensfase. Daarnaast kunnen 
bepaalde stoornissen worden veroorzaakt door unieke traumatische ervaringen en 
anderen stoornissen, zoals neurocognitieve stoornissen, weer door biologische 
abnormaliteiten. 
 
Ouderdom en stress 
Onder een ‘oud’ iemand worden mensen verstaan die de leeftijd 65 jaar zijn gepasseerd. 
Oude mensen zullen te maken krijgen met problemen zoals het verlies van vrienden en 
familie, chronische ziektes en een groter risico op verwondingen. In sommige gevallen 
kan de stress die komt kijken bij ouderdom voor psychologische moeilijkheden zorgen. 
De geropsychologie (geropsychology) is de tak van psychologie die zich bezighoudt 
met de geestelijke gezondheid van ouderen. De psychische problemen van ouderen 
kunnen worden verdeeld in twee groepen:  

• Eén groep bestaat uit aandoeningen die op alle leeftijden vaak voorkomen, maar 
meestal worden geassocieerd met het verouderingsproces als ze bij een oud 
persoon voorkomen. Voorbeelden zijn depressie, angst en middelen-gerelateerde 
stoornissen. 

• De andere groep bestaat uit cognitieve stoornissen zoals delirium, milde 
neurocognitieve stoornissen en de grote neurocognitieve stoornissen die het 
gevolg zijn van hersenafwijkingen. 

 
De problemen die oudere mensen tegenkomen zijn vaak gelinkt aan stress en verliezen 
in hun leven die gepaard gaan met een verhoogde leeftijd. Het blijft moeilijk om 
medicatie op een veilige en effectieve wijze te gebruiken bij ouderen, het lichaam van 
oudere mensen kan namelijk anders op de medicatie reageren. 

• Depressie is een van de meest voorkomende geestelijke gezondheidsproblemen 
bij ouderen. De kenmerken zijn bij deze groep hetzelfde als bij jongere mensen 
zoals voortdurende neerslachtigheid, leegheid, een lage eigenwaarde, schuld en 
pessimisme. Vaak komt dit voor bij mensen die recentelijk een traumatische 
ervaring hebben gehad, of die een ernstige lichamelijke ziekte hebben.  

• Ook angst komt veel voor onder ouderen. Naarmate mensen ouder worden, 
neemt de prevalentie van angststoornissen toe. Er zijn verschillende aspecten van 
ouder worden die de angst kunnen verhogen, zoals het achteruitgaan van 
gezondheid en het lichamelijk vermogen. 

• Een ander probleem wat zich voordoet onder de ouderenpopulatie is 
middelenmisbruik. Het grootste probleem op het gebied van middelengebruik 
onder ouderen is het misbruiken van voorgeschreven medicijnen. Dit gaat vaak 
onbewust. Omdat ouderen meestal veel medicijnen krijgen is de kans op het per 
ongeluk overslaan of verwisselen van medicatie ook groter. Daarnaast wordt in 
verzorgingstehuizen soms antipsychotica toegediend terwijl de persoon in kwestie 
geen symptomen heeft.  

• Twee psychotische stoornissen in het latere leven zijn schizofrenie en 
waanstoornissen. De symptomen van schizofrenie lijken met de leeftijd af te 
nemen, maar waanstoornissen nemen juist toe in de ouderenpopulatie. 

 
Cognitieve stoornissen 
Een toenemende leeftijd gaat vaak gepaard met een toenemend aantal cognitieve 
stoornissen, waarvan hier een aantal worden besproken.  
 
Delirium 
Delirium is een heftige verstoring van iemands aandacht en oriëntatie ten opzichte van 
de omgeving. 
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De verstoring ontwikkelt zich in korte tijd en zorgt voor een acute verandering in de 
cognitieve functies zoals een geheugenstoornis en desoriëntatie. Delirium kan worden 
veroorzaakt door bepaalde ziektes en infecties, slechte voeding, hoofdletsel, toevallen en 
stress.   
 
De ziekte van Alzheimer en andere neurocognitieve stoornissen 
Mensen met een neurocognitieve stoornis ervaren een significante achteruitgang in 
tenminste één deel van het cognitief functioneren. Onder cognitief functioneren valt 
bijvoorbeeld het geheugen, aandacht, planning en het maken van beslissingen.  
Wanneer de cognitieve achteruitgang van een persoon aanzienlijk groot is en het 
daarnaast de onafhankelijkheid van de persoon in kwestie hevig belemmert, wordt de 
diagnose van een grote neurocognitieve stoornis gesteld. Indien de achteruitgang 
echter relatief bescheiden is en weinig impact heeft op het onafhankelijk functioneren 
van de persoon is er sprake van een milde neurocognitieve stoornis. 
De meest voorkomende neurocognitieve stoornis is de ziekte van Alzheimer, 
voornamelijk gekenmerkt door geheugenverlies. Bij mensen die leiden aan de ziekte van 
Alzheimer is er sprake van een overschot aan ouderdomsvlekken (seniele plaques) in 
de hersenschors, een aandoening waarbij bij afbraak van verouderde hersencellen het 
giftige eiwit ß-amyloïd ontstaat en omringd wordt door overblijfselen van dood 
celweefsel. Daarnaast is er sprake van een overschot aan neurofibrillaire knopen 
(neurofibrillary tangles), dit zijn verstrengelingen van het eiwit Tau die zich in de 
hippocampus en andere hersencellen vormen tijden het verouderingsproces. 
 
Genetische oorzaken van de ziekte van Alzheimer 
Welke genetische factoren een rol spelen bij Alzheimer is afhankelijk van de variant van 
Alzheimer. In het geval van vroege Alzheimer, wanneer de ziekte zich voordoet vóór de 
leeftijd van 65, ligt de oorzaak meestal bij overgedragen mutaties van het precursor ß-
amyloïd eiwit of het preseniline eiwit. Wanneer er sprake is van late Alzheimer, 
wanneer de ziekte zich voordoet na de leeftijd van 65, komt dit vaak door een 
combinatie van genetische-, omgevings- en levensstijlfactoren.  
Het gen apolipoprotein E (ApoE) komt in verschillende varianten voor en is normaal 
gesproken verantwoordelijk voor het transporteren van vetten door de bloedsomloop. 
Mensen die de variant genaamd ApoE-4 hebben geërfd zijn vatbaarder voor de ziekte van 
Alzheimer dan mensen zonder deze variant. Dit gen bevordert de overmatige vorming 
van het eiwit ß-amyloïd waardoor de vorming van plaques wordt gestimuleerd en 
daarmee dus ook de afbraak van het eiwit Tau. Dit resulteert in de vorming van vele 
knopen, de sterfte van vele neuronen en uiteindelijk de ontwikkeling van de ziekte van 
Alzheimer. 
 
Hersenstructuren en biochemische activiteit en de ziekte van Alzheimer 
Bepaalde hersenstructuren lijken een cruciale rol te spelen als het gaat om het goed 
functioneren van het geheugen. Dit zijn de prefrontale kwabben, de temporale kwabben 
(inclusief de hippocampus en amygdala) en het diencephalon (inclusief de corpus 
mamillare, de thalamus en de hypothalamus). Uit onderzoek blijkt dat er bij de ziekte 
van Alzheimer sprake is van schade of dysfunctie in een of meer van deze 
hersenstructuren. Daarnaast lijken ook bepaalde biochemische activiteiten een 
belangrijke rol te spelen in het geheugen zoals acetylcholine, glutamaat, calcium en 
ribonucleïnezuur (RNA). De medicijnen die worden voorgeschreven voor de ziekte van 
Alzheimer zijn gemaakt om invloed te hebben op de neurotransmitters acetylcholine en 
glutamaat, zoals tacrine, donepezil, rivastigmine, galantamine en memantine.  
Er dient niet alleen rekening gehouden te worden met de biologische aspecten van 
Alzheimer, maar ook met de sociale aspecten. Verzorgers van mensen met de ziekte van 
Alzheimer zijn voornamelijk naasten van de betreffende persoon die vaak moeite hebben 
met het verzorgen van hun familielid of geliefde.   
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Andere verklaringen voor de ziekte van Alzheimer 
Een alternatieve verklaring stelt dat bepaalde substanties die in de natuur voorkomen 
zich als vergif kunnen gedragen, de hersenen kunnen beschadigen en kunnen bijdragen 
aan de ziekte van Alzheimer. Zo hebben onderzoekers bijvoorbeeld hoge zink-waarden 
in het brein van sommige slachtoffers van Alzheimer gevonden. Een andere verklaring is 
dat lood zou bijdragen aan het ontwikkelen van Alzheimer. Daarnaast stelt de auto-
immuun theorie dat de veranderingen in verouderende hersencellen bepaalde auto-
immuun reacties kunnen uitlokken die bijdragen aan het ontwikkelen van de ziekte. 
Tenslotte wordt volgens de virale theorie de ziekte van Alzheimer veroorzaakt door 
hetzelfde virus dat de ziekte van Creutzfeldt-Jakob veroorzaakt. 
 
Andere soorten neurocognitieve stoornissen 

• De vasculaire neurocognitieve stoornis komt voor wanneer een neurocognitieve 
stoornis het gevolg is van de afkapping van bloedtoevoer naar bepaalde delen van 
het brein, ofwel een beroerte;  

• De ziekte van Pick, ook wel frontaal temporaal neurocognitieve stoornis genoemd, 
is een stoornis die veel gelijkenissen heeft met de ziekte van Alzheimer; 

• Een stoornis genaamd de Ziekte van Creutzfeldt-Jakob is een hersenziekte die 
wordt veroorzaakt door een virus en onder andere wordt gekenmerkt door 
spasme; 

• De ziekte van Huntington is een erfelijke ziekte waarbij geheugenproblemen erger 
worden met de tijd; 

• De ziekte van Parkinson is een hersenziekte die wordt gekenmerkt door tremor en 
stijfheid; 

• Tot slot is er een groep neurocognitieve stoornissen die kunnen worden 
veroorzaakt door hiv-infecties, ernstig hersenletsel, middelenmisbruik of 
verschillende medische omstandigheden zoals meningitis of gevorderde syfilis. 

 
Kwesties betreffende de geestelijke gezondheid van ouderen 
Gedurende de progressie van het bestuderen en behandelen van ouderen, hebben drie 
belangrijke kwesties zorgen opgewekt onder doctoren: 

1. Veel mensen zijn het slachtoffer van discriminatie vanwege ras en etniciteit. 
Er moet rekening worden gehouden met het feit dat ouderen uit andere culturen 
te maken hebben met andere problemen, zoals het niet naar de dokter gaan 
vanwege cultuur-gerelateerde overtuigingen of simpelweg omdat ze eerder naar 
familie of vrienden zullen gaan voor gezondheidszorg. 

2. Veel ouderen hebben lang-termijn verzorging nodig, dit is een algemene term 
die kan verwijzen naar dienstverlening van iemand buiten de familie in een 
gedeeltelijk onder toezicht gehouden appartement, een senioren wooncomplex 
voor lichtelijk verslechterde ouderen of een verpleeghuis waar op elk moment 
medische hulpverlening beschikbaar is. Het probleem is dat niet alle ouderen die 
deze soort zorg nodig hebben, het ook daadwerkelijk krijgen. Dit komt 
bijvoorbeeld door gebrek aan geld of de angst om onafhankelijkheid te verliezen. 

3. Als laatste suggereren medische wetenschappers dat jongvolwassenen een 
gezondheidsonderhoudende benadering zouden moeten toepassen 
gedurende hun eigen verouderingsproces. Hierbij zouden jongvolwassenen dingen 
moeten doen die hun lichamelijke en geestelijke gezondheid zal bevorderen zoals 
gezond eten, regelmatig sporten, niet roken en positieve sociale relaties aangaan 
en onderhouden.  
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D. Klinische evaluatie, diagnose en behandeling  
 
Bij het helpen van een individu is het van groot belang dat er sprake is van idiografisch 
begrip. Dit houdt in dat je het gedrag van een specifiek individu begrijpt.  
 
Klinische evaluatie: hoe en waarom gedraagt de cliënt zich abnormaal?  
Om informatie te verwerven voor het mogelijk maken van idiografisch begrip gebruiken 
clinici de procedure van evaluatie (assessment), dit is het verzamelen en interpreteren 
van informatie over een cliënt of een onderzoeksparticipant. In het geval van klinische 
evaluatie wordt er gekeken naar hoe en waarom een persoon zich abnormaal gedraagt 
en hoe deze persoon kan worden geholpen.  
 
Hoe wordt de kwaliteit van beoordelingsmethoden gemeten? 
De technieken voor klinische evaluatie kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën: 
klinische interviews, testen en observaties. Om ook bruikbaar te zijn, moeten deze 
hulpmiddelen voldoen aan de volgende drie kenmerken: 

• Standaardisatie is het proces waarbij een test wordt afgenomen bij een grote 
groep mensen, wiens prestaties uiteindelijk zullen dienen als het uitgangspunt 
waarmee de scores van elk ander individu zullen worden vergeleken; 

• Betrouwbaarheid is de meting van consistentie van onderzoeksresultaten; 
- Test-hertest betrouwbaarheid is de correlatie tussen de score op de eerste 

meting en de score op de tweede meting. Hoe hoger deze correlatie, hoe 
beter. 

- Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is de overeenkomst tussen de 
uitkomsten van dezelfde metingen door verschillende 
observanten/beoordelaars. 

• Validiteit geeft aan of de metingen ook meten wat ze horen te meten. Het kan zo 
zijn dat een test wel betrouwbaar is, maar niet valide. 
- Gezichtsvaliditeit meet of de test op het eerste gezicht meet wat hij zou 

moeten meten. 
- Predictieve validiteit geeft weer dat het meetresultaat een goede 

voorspelling moet geven van het criterium. Oftewel, kan de test een extern 
criterium voorspellen? 

- Concurrente validiteit is de mate waarin de verzamelde metingen van het 
ene instrument overeenkomen met de verzamelde metingen van een ander 
soort instrument dat hetzelfde hoort te meten.  

 
Klinische interviews 
Een eerste vorm van klinische evaluatie is een klinisch interview, dit interview is vaak 
het eerste contact tussen de cliënt en de clinicus. Een interview kan zowel 
ongestructureerd als gestructureerd zijn. In een ongestructureerd interview heeft de 
interviewer geen opgezet plan over hoe het interview wordt afgenomen. In een 
gestructureerd interview is juist alles van tevoren vastgelegd. Veel gestructureerde 
interviews bevatten een mentale status examen. Dit zijn een aantal vragen en 
observaties die zijn ontworpen om de mate en oorsprong van het abnormaal functioneren 
te achterhalen.  
Een nadeel van het gebruik van een interview is dat de cliënt onwaarheden kan vertellen 
waardoor er geen accuraat beeld kan ontstaan. Ook kan het zo zijn dat er sprake is van 
bias bij de interviewer. Dit houdt in dat hij of zij dingen interpreteert die er niet zijn, 
bijvoorbeeld door het geslacht van de cliënt. 

 
Klinische tests  
Testen zijn middelen om informatie te verzamelen over een aantal aspecten wat betreft 
het psychologisch functioneren van een persoon, waaruit een breder beeld over hem of 
haar kan worden afgeleid.  
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Hieronder volgen de meest gebruikte klinische testen: 
• Projectieve tests zijn testen waarbij cliënten ambigue stimuli interpreteren. 

Voorbeelden zijn de Rorschach test15, Thematische Apperceptie Test (TAT), 
Zinnen Aanvul Test (ZAT)15 en tekeningen. Ze geven aan wat zij ergens in zien. 

• Persoonlijkheidsinventarisaties (zelfbeoordelingsvragenlijsten) zijn testen 
die zijn ontworpen om brede persoonlijkheidstrekken te meten, bestaande uit 
statements over gedrag, overtuigingen en gevoelens die mensen kenmerken als 
typisch of atypisch voor zichzelf. Het bekendste voorbeeld is de Minnesota 
Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2). 

• Reactie-inventarisaties zijn testen die gemaakt zijn om de reacties van een 
persoon op één specifiek gebied van functioneren te meten. Affectieve 
inventarisaties meten bijvoorbeeld de ernst van emoties zoals angst, depressie en 
woede, terwijl inventarisaties van sociale vaardigheden voornamelijk worden 
gebruikt door gedrags-en familiesociale clinici. Cognitieve inventarisaties onthullen 
de typische gedachten en aannames van een persoon en kunnen meer 
duidelijkheid verschaffen over patronen van tegenwerkende gedachten. 

• Psychofysiologische testen zijn testen die fysische reacties (zoals hartslag en 
bloeddruk) meten als mogelijke indicator voor psychologische problemen. Een 
voorbeeld hiervan is de leugendetector, ook wel polygraaf genoemd. 

• Neurologische en neuropsychologische testen maken gebruik van directe 
metingen van hersenfuncties door middel van het meten van de hersenstructuur 
en activiteit. Dit wordt gedaan aan de hand van neuroimaging technieken, ook 
wel hersenscanning genoemd. Dit zijn neurologische testen die beelden van 
breinstructuren of activiteiten verschaffen zoals CT-scans, PET-scans en MRI’s. 
Neuropsychologische testen zijn testen die de verslechtering van het brein 
detecteren door het meten van de cognitieve, motorische en perceptuele 
capaciteiten van een persoon. 

• Intelligentietesten zijn ontworpen om het intellectuele vermogen van een 
persoon te meten. De score van een dergelijke test wordt aangeduid met IQ 
(intelligentiequotiënt). 

 
Klinische observaties 
Als aanvulling op interviews en tests worden mensen soms ook systematisch door clinici 
geobserveerd.  

• Naturalistische observatie is een techniek waarbij clinici de cliënten in hun 
dagelijkse leven en omgeving observeren, bijvoorbeeld op school;  

• Analoge observatie houdt in dat clinici de cliënten in een kunstmatige 
omgeving, zoals een laboratorium, observeren; 

• Zelf-monitoring is een techniek waarbij cliënten zichzelf dienen te observeren. 
 
Bij observatie dient er rekening gehouden te worden met factoren die de validiteit of de 
nauwkeurigheid van de observaties kunnen beïnvloeden: 

• Er kan sprake zijn van overbelasting, waarbij de observant niet in staat is om 
alle belangrijke gedragingen of gebeurtenissen in zich op te nemen; 

• Bij waarnemer drift is er sprake van een stabiele uitval van nauwkeurigheid 
naar aanleiding van vermoeidheid of een geleidelijke, onbedoelde, verandering in 
de standaarden die gebruikt worden wanneer de observatie lang duurt; 

• Observer bias is het verkeerd waarnemen van de situatie omdat er bepaalde 
verwachtingen voorafgaand aan de observatie aanwezig zijn; 

• Cliëntreactiviteit beschrijft het verschijnsel dat louter de aanwezigheid van de 
observant het gedrag al beïnvloedt; 

• Cross-situational validity geeft weer dat gedrag vaak is gekoppeld aan 
specifieke situaties. Iemand die heel open is in zijn of haar thuisomgeving, kan 
bijvoorbeeld heel verlegen zijn in een vreemdere omgeving. 
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Diagnose stellen 
Een diagnose stellen is het bepalen of de problemen van een persoon een bepaalde 
stoornis weerspiegelen. Een cluster van bepaalde symptomen die vaak samen 
voorkomen wordt een syndroom genoemd. Aan de hand van een classificatiesysteem 
wordt gezocht naar de beste diagnose, dit is een lijst van stoornissen met de 
bijbehorende omschrijvingen van symptomen. In 1883 ontwierp Emil Kraepelin het 
eerste moderne classificatiesysteem voor abnormaal gedrag: de Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). De DSM blijft alsmaar veranderen en de 
huidige editie wordt de DSM-5 (APA, 2013) genoemd, omdat het de vijfde editie is. Deze 
editie geeft meer dan 500 stoornissen weer.   
 
DSM-5 diagnose 
Door middel van de DSM-5 kunnen clinici zowel categorische als dimensionele informatie 
verkrijgen voor een bepaalde diagnose. Categorische informatie refereert naar de naam 
of bepaalde categorie van de betreffende stoornis. Dimensionele informatie weergeeft de 
ernst van de symptomen en hoe dysfunctioneel de cliënt is. Ook voegen clinici vaak 
additionele (additional) informatie toe aan een diagnose zoals relevante medische 
condities en speciale psychosociale problemen. 

 
Behandeling 
Clinici passen de kennis die is opgedaan bij eerdere patiënten vaak toe op hun huidige 
patiënten. Om clinici nog meer te helpen met het bekend worden en toepassen van 
onderzoeksbevindingen is er een grote groei in empirisch ondersteunde behandeling 
(empirically supported of evidence-based treatment). Dit is een beweging in het klinische 
veld dat ernaar streeft om erachter te komen welke therapieën duidelijke ondersteuning 
van wetenschappelijk onderzoek hebben ontvangen voor elke stoornis.  
Het evalueren van een therapie is vaak niet gemakkelijk door onder andere de grote 
variatie van behandeling, maar dient wel gedaan te worden. Zo zijn er al vele 
therapieresultatenstudies (therapy outcome studies) samengesteld. Dit zijn studies 
waarbij de effecten van verschillende behandelingen worden gemeten. Hierbij wordt 
meestal een van de volgende drie vragen gesteld: 

1. Is de therapie over het algemeen effectief? Dit wordt onderzocht aan de 
hand van meta-analyse. 

2. Zijn bepaalde therapieën over het algemeen effectief? Wanneer 
verschillende behandelingsmethoden hetzelfde succes opleveren is het 
mogelijk dat ze allemaal iets met elkaar gemeen hebben. Een 
rapprochement movement is de poging om deze reeks 
gemeenschappelijke strategieën te identificeren. 

3. Zijn bepaalde therapieën effectief voor bepaalde problemen? Soms worden 
behandelingsmethoden gecombineerd, waardoor cliënten twee therapeuten 
tot hun beschikking hebben. Een vorm hiervan is de psychofarmacolist, 
wat bestaat uit een psychiater die medicatie voorschrijft en een therapeut 
die dient voor de psychotherapie.   
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E. Angst-, obsessieve-compulsieve- en gerelateerde stoornissen 
 
Er bestaan heel wat angststoornissen, waarvan er in dit hoofdstuk een aantal worden 
besproken. Per stoornis wordt er gefocust op de achtergrondinformatie, behandelingen 
en verschillende perspectieven waarin ieder een andere kijk heeft op de betreffende 
stoornissen.  
 
Angst (fear) is de fysiologische en emotionele reactie van het centrale zenuwstelsel op 
ernstige bedreigingen voor het welzijn van de desbetreffende persoon Comer, 2016). 
Soms is de precieze oorzaak van de angst niet te achterhalen, maar voelt een persoon 
zich gespannen en oplettend, net alsof er iets onaangenaams gaat gebeuren. Dit vage 
gevoel wordt anxiety genoemd en lijkt heel erg op angst. Anxiety is de fysiologische en 
emotionele reactie van het centrale zenuwstelsel op het vage gevoel van gevaar of 
bedreiging. 
Een bepaalde mate van angst is herkenbaar voor ieder persoon. Echter, sommige 
mensen ervaren een angst zo heftig dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van leven. 
Deze mensen lijden aan een angststoornis. In de Verenigde Staten lijdt ongeveer 
achttien procent van de volwassenen aan een bepaalde angststoornis.  
 
Gegeneraliseerde angststoornis 
Een gegeneraliseerde angststoornis is een constant gevoel van onrust dat niet wordt 
veroorzaakt door een specifiek object. Iemand met deze stoornis zal piekeren over van 
alles. Het probleem van deze mensen wordt daarom soms omschreven als vrij zwevende 
angst (free-floating anxiety). Er is onder andere sprake van onrust, spanning, snel 
vermoeid zijn, concentratieproblemen en hoge spierspanning. Deze symptomen duren 
minimaal een half jaar. 
 
Achtergrondinformatie 
De prevalentie van een gegeneraliseerde angststoornis is in de Verenigde Staten 
ongeveer vier procent. Deze stoornis kan zich op iedere leeftijd ontwikkelen, maar 
verschijnt meestal voor het eerst in de kindertijd of adolescentie. Daarbij komt het twee 
keer zo vaak voor bij vrouwen dan bij mannen.  
 
Sociocultureel perspectief 
Volgens socioculturele theoretici zal deze stoornis het snelst ontwikkelen bij mensen die 
voortdurend te maken hebben met gevaarlijke maatschappelijke omstandigheden. Een 
bedreigende omgeving zorgt ervoor dat algemene gevoelens van spanning, vermoeidheid 
en slaapstoornissen zich eerder ontwikkelen. Daarnaast hebben mensen die leven in 
armoede een grotere kans om een gegeneraliseerde angststoornis te ontwikkelen, 
voornamelijk door de stress over geld die hiermee gepaard gaat.  
 
Psychodynamisch perspectief 
Volgens Freud ervaren alle kinderen een bepaalde vorm van anxiety als onderdeel van 
het groeiproces en gebruiken kinderen alle verdedigingsmechanismen van het ego om 
met deze anxiety om te kunnen gaan. Freud maakt onderscheid tussen drie vormen van 
anxiety: 

• Realistische anxiety wanneer er sprake is van echt gevaar;  
• Neurotische anxiety wanneer kinderen herhaaldelijk worden weerhouden, door 

hun ouders of omstandigheden, wanneer ze hun id impulsen uiten;  
• Morele anxiety wanneer kinderen worden gestraft voor het uiten van hun id 

impulsen.   
 
Humanistisch perspectief 
Volgens humanisten ontstaat een gegeneraliseerde angststoornis, zoals andere 
psychologische stoornissen, wanneer mensen niet meer op een eerlijke en accepterende 
manier naar zichzelf kijken.  
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Wanneer een kind volgens Rogers onvoldoende onvoorwaardelijke positieve aanzien 
(unconditional positive regard) ontvangt, ontwikkelt hij of zij voorwaarden voor waarde 
(conditions of worth). Hieruit kan een gegeneraliseerde angststoornis ontstaan.  
Een van de behandelingen van Rogers is de client-centered therapy, wat ook wel 
person-centered therapy wordt genoemd. Hierbij helpt de clinicus de cliënt door hem te 
accepteren, empathie te tonen en echtheid te laten blijken.  
 
Cognitief perspectief 
Volgens het cognitieve perspectief worden psychologische problemen voornamelijk 
veroorzaakt door een disfunctionele denkwijze. Zo suggereren cognitieve theoretici dat 
een gegeneraliseerde angststoornis voornamelijk wordt veroorzaakt door maladaptieve 
assumpties, dit is de neiging om heel snel overal gevaar in te zien en neutrale 
gebeurtenissen negatief te interpreteren. Albert Ellis noemt de inaccurate en ongepaste 
overtuigingen waar deze mensen zich aan vastklampen basis irrationele 
veronderstellingen (basic irrational assumptions). Ellis ontwikkelde de rationele 
emotieve therapie (rational-emotive therapy) om cliënten te helpen met het 
identificeren en veranderen van irrationele veronderstellingen en gedachtes die hun 
stoornis veroorzaken. Een andere therapie die de laatste tijd veel aandacht krijgt, is 
mindfulness.  
 
Recent zijn er nog andere verklaringen voor een gegeneraliseerde angststoornis 
ontwikkeld:  

• De metacognitive theory stelt dat mensen met deze stoornis zowel positieve als 
negatieve overtuigingen hebben jegens piekeren. Aan de positieve kant zien 
mensen piekeren als een manier om met bedreigingen om te gaan. Aan de 
negatieve kant wordt piekeren gezien als iets slechts, mensen gaan piekeren over 
het piekeren (meta-worries). Dit kan ten grondslag liggen aan een 
gegeneraliseerde angststoornis. 

• Volgens de intolerantie van onzekerheid theorie (intolerance of uncertainty 
theory) kunnen sommige mensen niet verdragen dat een negatieve gebeurtenis 
kan gebeuren, hoe klein de kans ook is dat het daadwerkelijk gebeurt. 

• De vermijdingstheorie (avoidance theory) suggereert dat mensen met deze 
stoornis een grotere lichamelijke arousal ervaren dan andere mensen. Door te 
piekeren wordt deze arousal verlaagd, onder andere doordat mensen dan worden 
afgeleid door hun onaangename lichamelijke gevoelens.  

Het stress-management programma is een behandeling waarin cognitieve technieken 
worden gecombineerd met ontspanningstrainingen of biofeedback.  
 
Biologisch perspectief 
De gegeneraliseerde angststoornis zou worden veroorzaakt door biologische factoren 
volgens het biologisch perspectief. Jarenlang werd deze opvatting ondersteund door 
familie stamboomstudies (family pedigree studies), dit zijn onderzoeken waarin 
wordt onderzocht hoeveel en welke familieleden van een persoon met een stoornis 
dezelfde stoornis hebben.  
In de laatste tientallen jaren is er veel onderzoek gedaan naar de biologische basis van 
de gegeneraliseerde angststoornis. Een eerste ontdekking betreft benzodiazepinen 
(benzodiazepines). Dit is de meest voorkomende groep medicatie tegen angst, met 
onder ander Valium en Xanax. De benzodiazepinen receptoren ontvangen gewoonlijk 
gamma-aminobutyric acid (GABA). GABA is een veelvoorkomende neurotransmitter in 
de hersenen met een lage activiteit. Deze lage activiteit blijkt gelinkt te zijn aan de 
generaliseerde angststoornis. De oorsprong van deze stoornis is waarschijnlijk meer dan 
enkel de werking van één neurotransmitter. Zo blijken de prefrontale cortex, de anterior 
cingulate cortex en de amygdala een rol te spelen in anxiety reacties.  
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Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen een drietal biologische behandelingen: 

• Benzodiazepinen staan oorspronkelijk bekend als kalmerend-hypnotische 
medicijn (sedative-hypnotic drugs), dit is medicatie die mensen kalmeert.  
Er is echter gebleken dat deze medicatie ook veel bijwerkingen heeft, zoals 
geheugenverlies, depressie en agressief gedrag. Daarnaast ervaren mensen die 
stoppen met het nemen van deze medicatie een veel ergere mate van angst dan 
voor het gebruik. 

• Bij ontspanningstrainingen (relaxation training) leren de cliënten om te 
ontspannen als zij dat willen zodat ze zichzelf kunnen kalmeren tijdens stressvolle 
situaties. 

• Biofeedback is een techniek waarbij een cliënt feedback krijgt over fysiologische 
reacties, zoals het niveau van spierspanning, door middel van een 
electromyograph (EMG). Op deze manier leert de cliënt de reacties vrijwillig te 
beheersen.  

 
Fobieën  
Een fobie is een aanhoudende en onredelijke angst voor een bepaald object, activiteit of 
situatie (Comer, 2016). Een specifieke fobie is een langdurige, buitensporige angst voor 
een specifiek object of een specifieke situatie. Doordat er onmiddellijke angst wordt 
opgeroepen is er daarom ook vaak sprake van vermijding. 
 
Achtergrondinformatie 
Een speciale fobie komt bij ongeveer twaalf procent van alle mensen in de Verenigde 
Staten voor. Ook komt het twee keer zo vaak bij vrouwen dan bij mannen. 
 
Agorafobie  
Agorafobie (agoraphobia) is een angststoornis waarin een persoon bang is om zich in 
publieke situaties te bevinden waarbij ontsnappen moeilijk is of hulp onbereikbaar. De 
hoeveelheid mensen die lijden aan agorafobie in de Verenigde Staten is iets meer dan 
één procent. Veel mensen met deze stoornis maken een plotselinge toename van angst 
mee, genaamd paniekaanvallen.  
 
Oorzaken 
Volgens behavioristen worden fobieën veroorzaakt door klassieke conditionering 
(classical conditioning). Dit is een leerproces waarbij twee gebeurtenissen, die kort op 
elkaar volgen, samen worden genomen in de gedacht van een persoon en daarom leiden 
tot dezelfde respons. Een andere oorzaak, naast klassieke conditionering, is modeling. 
Dit is een leerproces waarbij een persoon leert door een ander te observeren en te 
imiteren. Hierdoor kan bijvoorbeeld de angst voor honden van een moeder worden 
overgenomen door haar kind.  
Aangeleerde angsten kunnen zich ook verder generaliseren dan enkel de oorspronkelijke 
stimulus. Bij stimulus generalisatie wordt een reactie op een bepaalde stimulus ook 
geproduceerd door een andere stimulus. Wanneer de angst van en kind bijvoorbeeld kan 
beginnen voor een hond, kan dit zich uitbreiden tot dezelfde angst voor katten.  
Sommige fobieën komen ook veel vaker voor dan andere. Zo zijn er meer mensen bang 
voor dieren dan voor gras. Het blijkt namelijk zo te zijn dat de mens een bepaalde 
preparedness bezit. Dit is een aanleg om bepaalde angsten te ontwikkelen. 
 
Behandeling 
De meest gebruikte behandelingen voor fobieën worden blootstellingsbehandelingen 
(exposure treatments) genoemd, omdat mensen worden blootgesteld aan bepaalde 
objecten of situaties waarbij ze angst ervaren.  
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Hieronder vallen de volgende drie meest gebruikte behandelingen:  
• Systematische desensitisatie (systematic desensitization) is een 

behandeling waarbij gebruik wordt gemaakt van ontspanningstraining en 
angsthiërarchie om cliënten te helpen rustig te reageren op de objecten/situaties 
die ze vrezen. De cliënt heeft hierbij een lijst opgesteld met objecten/situaties die 
een steeds hogere moeilijkheidsgraad hebben voor de betreffende cliënt. 

• Flooding is een behandeling waarbij cliënten meteen worden blootgesteld aan het 
object waar ze bang voor zijn, om hen te laten zien dat het in werkelijkheid 
helemaal geen gevaar of bedreiging vormt. Er wordt hierbij geen gebruik gemaakt 
van ontspanningsoefeningen. 

• Bij modeling wordt de therapeut geconfronteerd met het object dat angst opwekt 
bij de cliënt, terwijl de cliënt observeert. 

 
Sociale angststoornis 
Mensen met een sociale angststoornis (social anxiety disorder) ervaren een 
aanhoudende angst om negatief beoordeeld te worden door andere mensen in sociale 
situaties. Deze angst kan zowel specifiek (eten in het openbaar) als breed zijn (algemene 
angst voor falen in het bijzijn van andere mensen).    
 
Achtergrondinformatie 
In de Verenigde Staten en andere Westerse landen is het percentage van mensen die 
lijden aan een sociale angststoornis zeven procent. Van deze mensen is ongeveer zestig 
procent vrouw. De eerste symptomen zijn meestal merkbaar tijdens de late kindertijd of 
adolescentie.  
 
Oorzaken 
Mensen met een sociale angststoornis hebben vaak een aantal sociale overtuigingen en 
verwachtingen die in hun nadeel werken, zoals: 

• Onrealistisch hoge sociale standaarden;  
• Zichzelf zien als onaantrekkelijke sociale wezens;  
• Het geloof dat er geen controle is over gevoelens van angst in sociale situaties.  

 
Behandelingen 
De sociale angststoornis bestaat uit twee kenmerken:  

• Patiënten hebben onvoorstelbare sociale angsten;  
• Patiënten missen vaak de vaardigheid om gesprekken te starten, hun behoefte te 

communiceren of de behoefte van anderen tegemoet te komen.  
Hierdoor wordt de sociale angststoornis nu behandeld door de sociale angsten te 
verminderen en training voor sociale vaardigheden aan te bieden. De sociale angsten 
worden vaak verminderd aan de hand van medicatie, voornamelijk antidepressieve 
medicatie. De sociale vaardigheden worden getraind door middel van social skills 
training. Dit helpt mensen sociale vaardigheden te leren of verbeteren door middel van 
rolspellen en het herhalen van wenselijk gedrag.  
   
Paniekstoornis 
Een paniekstoornis is een angststoornis die zich kenmerkt door terugkerende episodes 
van intense angst of paniek met herhaalde en onverwachte paniekaanvallen. Een 
paniekaanval is een plotselinge golf van intense angst of intens onbehagen die binnen 
enkele minuten een piek bereikt, en die gepaard gaat met vier (of meer) van de 
volgende symptomen: hartkloppingen, tintelingen in de handen of voeten, gevoelens van 
ademnood, zweten, koude rillingen of opvliegers, beven, pijn op de borst, verstikking, 
flauwte, duizeligheid en een gevoel van onwerkelijkheid.  
 
Achtergrondinformatie 
Ongeveer twee procent van alle mensen in de Verenigde Staten lijdt aan een 
paniekstoornis. Deze stoornis ontwikkelt zich in de late adolescentie of in de vroege 
volwassenheid en komt twee keer zoveel voor bij vrouwen dan bij mannen.  
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Arme mensen hebben vijftig procent meer kans om een paniekstoornis mee te maken in 
vergelijking met welvarende mensen.  
 
Biologisch perspectief 
Het blijkt zo te zijn dat antidepressieve medicatie goed helpt bij het reduceren van een 
paniekstoornis. Deze medicatie verandert de activiteit van de neurotransmitter 
noradrenaline (norepinephrine). De activiteit van deze neurotransmitter is gelinkt is 
aan paniekstoornissen en depressie. De locus coeruleus is een klein deel van het brein 
dat betrokken blijkt te zijn bij het reguleren van emoties, waarbij veel neuronen gebruik 
maken van noradrenaline. Wanneer dit gebied bij apen werd gestimuleerd, leidt dit tot 
een paniekreactie. Dit suggereert dat paniekreacties gerelateerd kunnen zijn aan een 
verhoging van de noradrenaline activiteit in de locus coeruleus. Echter, een paniekreactie 
wordt door meer dan één neurotransmitter en één hersenstructuur geproduceerd. Zo 
blijken ook de amygdala, hippocampus en ventromediale kern van de hypothalamus 
(ventromedial nuclues of the hypothalamus) een rol te spelen.    
 
Cognitief perspectief 
Aanhangers van het cognitieve perspectief leggen de oorzaak van een paniekstoornis bij 
de misinterpretaties van paniekgevoelige mensen. Wanneer een persoon met een 
paniekstoornis zich bijvoorbeeld in een stressvolle situatie bevindt, zal hij/zij gaan 
hyperventileren. Door de hyperventilatie krijgen deze mensen de gedachte dat ze 
daadwerkelijk in gevaar zijn om te stikken en hierdoor panikeren ze.  
De biologische uitdagingen test (biological challenge tests) is een procedure die 
wordt gebruikt om paniek te produceren bij participanten. Dit wordt gedaan door het 
toedienen van middelen of door het toepassen van bepaalde ademhalingstechniekingen, 
bewegingen of manieren van denken. Onderzoekers suggereren dat paniekerige 
individuen over het algemeen een hoge mate van angst sensitiviteit (anxiety 
sensitivity) hebben. Dit is een neiging om te focussen op lichamelijke sensaties, deze 
onlogisch te evalueren en te interpreteren als kwalijk. Cognitieve therapeuten leren 
patiënten hoe ze hun fysieke sensaties moeten interpreteren en beter om te gaan met 
angstige gevoelens. Dit wordt gedaan aan de hand van cognitieve therapie.   
 
Obsessief-compulsieve stoornis 
Obsessies (obsession) zijn terugkerende en persisterende gedachten, impulsen of 
voorstellingen die herhaaldelijk worden ervaren, opdringerig voelen en angst 
veroorzaken. Compulsies (compulsion) zijn zich steeds herhalende gedragingen of 
mentale handelingen die de persoon moet uitvoeren om angst te voorkomen of 
verminderen. De obsessies leiden tot angst, terwijl de compulsies bedoeld zijn om angst 
te verminderen. Een obsessieve-compulsieve stoornis is een stoornis waarin een 
persoon terugkerende en ongewenste gedachten heeft, een behoefte heeft om acties 
steeds opnieuw uit te voeren, of beide. 
 
Achtergrondinformatie 
In de gehele wereld lijdt ongeveer één tot twee procent van de mensen aan een 
obsessief-compulsieve stoornis. Het komt in gelijke mate voor bij vrouwen, mannen en 
mensen met verschillende etnische afkomst. Deze stoornis ontwikkelt zich meestal in de 
jonge volwassenheid.  
 
Psychodynamisch perspectief 
Volgens Freud is er bij deze stoornis sprake van een strijd tussen de angstprovocerende 
id impulsen en de angstverminderende verdedigingsmechanismen die niet langer in het 
onderbewustzijn, maar in het bewustzijn gaande zijn. De id impulsen hebben de vorm 
van obsessieve gedachten en de verdediging van het ego uit zich in de vorm van 
compulsieve handelingen. Er is echter geen wetenschappelijke ondersteuning voor dit 
perspectief.  
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Behavioristisch perspectief 
Behavioristen leggen de focus op het verklaren en behandelen van compulsies, in plaats 
van de obsessies. Acties, zoals het wassen van de handen, worden gelinkt aan goede 
uitkomsten die op dat moment plaats vonden waardoor er een compulsie ontstaat.  
In een behavioristische behandelmethode genaamd blootstelling en reactie 
preventie/blootstelling en ritueel preventie (exposure and response 
prevention/exposure and ritual prevation), wordt de cliënt herhaaldelijk 
blootgesteld aan angstprikkelende gedachten of situaties en weerhoudt de therapeut de 
cliënt er vervolgens van om zijn/haar compulsieve handelingen uit te voeren. Tussen de 
55 en 85 procent van de cliënten met een obsessieve-compulsieve stoornis ervaart 
verbetering na blootstelling en reactie preventie.  
 
Cognitief perspectief 
Mensen die een obsessief-compulsieve stoornis ontwikkelen, geven zichzelf vaak de 
schuld van de gedachten en verwachten dat er verschrikkelijke dingen zullen gebeuren 
als gevolg van die gedachten. Om slechte uitkomsten te voorkomen doen ze een poging 
om de gedachten te neutraliseren door zich op een bepaalde manier te gedragen of op 
een bepaalde manier te denken, ter compensatie voor de onaanvaardbare gedachten. Dit 
proces werkt echter averechts en leidt juist tot obsessies en compulsies. Cognitieve 
therapeuten helpen cliënten zich te focussen op de cognitieve processen die gepaard 
gaan met hun stoornis. Een combinatie van behavioristische en cognitieve behandelingen 
blijkt effectiever te zijn dan één van deze behandelingen alleen.  
 
Biologisch perspectief 
Volgens de theoretici van het biologisch perspectief zijn er twee zaken van belang bij een 
obsessieve-compulsieve stoornis. De eerste is een abnormaal lage activiteit van de 
neurotransmitter serotonine. Abnormale activiteit van deze neurotransmitter wordt ook 
gekoppeld aan eetstoornissen en depressie. Antidepressiva die de serotonineactiviteit 
verhogen blijken een bruikbare vorm van behandeling. Ten tweede is er ook sprake van 
abnormaal functioneren van belangrijke gebieden in het brein. De orbitofrontale cortex 
is het gebied van de hersenen waaruit impulsen zoals seksualiteit, geweld en andere 
primitieve activiteiten normaal gesproken voortkomen. De caudate nucleus is een 
structuur in de hersenen binnen de basale ganglia die helpt om sensorische informatie 
om te zetten in gedachten en acties. Deze structuur is overactief bij mensen met een 
obsessieve-compulsieve stoornis.  
 
Obsessief-compulsief gerelateerde stoornissen 
De obsessief-compulsief gerelateerde stoornissen zijn een verzameling van stoornissen, 
vermeld in DSM-5, waarbij obsessieve bezorgdheden ervoor zorgen dat mensen 
herhaaldelijk en overdreven bepaalde gedragspatronen vertonen. De meest 
voorkomende gedragspatronen zijn: 

• Bij de verzamelstoornis (hoarding disorder) is er sprake van blijvende 
moeilijkheden met het weggooien van bezittingen en de neiging van de persoon 
om voorwerpen te bewaren. 

• Bij trichotillomanie (hair-pulling disorder) heeft een persoon de overmatige 
drang om haren uit te trekken, meestal een voor een. Stressvolle situaties kunnen 
een persoon met deze stoornis aanzetten tot haren trekken. 

• Excoriation/skin-picking disorder is een gedragspatroon waarbij mensen de 
neiging hebben om aan hun huid plukken. 

• Body dysmorphic disorder is een stoornis waarbij de persoon zich alleen maar 
bezighoudt met de gedachte dat zijn/haar uiterlijk op een negatieve manier 
afwijkt. Dergelijke gebreken of onvolkomenheden worden ingebeeld of sterk 
overdreven. 

 


