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Voorwoord

Voor u ligt een geheel geactualiseerde tweede druk van het Handboek angst- en dwangstoor-
nissen. Het is de derde versie van een boek dat in 1996 onder de titel Leerboek angststoornis-
sen het licht zag bij uitgeverij de Tijdstroom. Zat er tussen de eerste en de tweede versie 
nog 15 jaar, nu noopten de vele ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en behan-
deling naar angst- en dwangstoornissen al na 7 jaar tot een uitgebreide revisie. Zowel op 
het gebied van diagnostiek als epidemiologie, behandeling en etiopathogenetisch onder-
zoek is veel nieuwe kennis beschikbaar gekomen. Ook de introductie van de dsm-5 brengt 
veranderingen met zich mee ten aanzien van classificatie en afbakening van angst- en 
dwangstoornissen. Niet alleen worden de fobische angststoornissen en de dwangstoor-
nissen nu in een aparte categorie geplaatst, ook de traumagerelateerde stoornissen zijn 
afgesplitst naar een eigen categorie. Daarnaast heeft een aantal stoornissen hun intrede 
in de categorie angst- en dwangstoornissen gedaan die in de dsm-iv elders waren gerang-
schikt of geacht werden voorbehouden te zijn aan de kindertijd. Dit is de reden dat u 
in deze druk naast de ‘vertrouwde’ angst- en dwangstoornissen ook andere stoornissen 
zult tegenkomen. Zo wordt bij de angststoornissen ook de separatieangststoornis en het 
selectief mutisme besproken en is er bij de dwangstoornissen ook aandacht voor de mor-
fodysfore stoornis en hoarding. Net als in de vorige druk vallen de psychotraumagerela-
teerde stoornissen buiten bestek van dit boek vanwege de specifieke etiologie van deze 
problematiek en de onmogelijkheid de enorme omvang van de kennis op dit gebied op 
een bondige manier te integreren in dit boek. De lezer verwijzen wij graag naar het Hand-
boek posttraumatische stressstoornissen in dezelfde serie. 
De afgelopen jaren hebben weer veel nieuwe etiopathogenetische ontwikkelingen 
gebracht, waarbij ook meer zicht is gekomen op de interactie tussen de neurobiologi-
sche, psychotherapeutische en experimenteel psychologische domeinen. Op het gebied 
van behandeling is het in de afgelopen jaren gekomen tot een verdere implementatie van 
mono- en multidisciplinaire richtlijnen en is ook de Zorgstandaard Angststoornissen geïn-
troduceerd. Algoritmes van deze richtlijnen worden steeds verder op effectiviteit en haal-
baarheid onderzocht, waardoor het doel van de richtlijnen dichterbij komt: optimale zorg 
geven aan patiënten door behandelingen waarvan op grond van onderzoeksresultaten het 
hoogst haalbare effect mag worden verwacht. Het Handboek angst- en dwangstoornissen wil 
het adequaat toepassen van deze richtlijnen en de Zorgstandaard Angststoornissen onder-
steunen door de clinicus achtergrondinformatie te bieden over belangrijke aanbevelingen 
in de richtlijnen.
Ten opzichte van de vorige druk is geprobeerd om kennis en kunde wat betreft epidemio-
logie, oorzaken, symptomatologie en behandelingen nog weer beter geïntegreerd weer te 
geven. Ook is in de huidige druk opnieuw expliciet aandacht gegeven aan de betekenis 
van het hebben van een angst- of dwangstoornis voor de patiënt en diens omgeving. De 
auteurs, allen specialisten op hun terrein, zijn erin geslaagd de literatuur zodanig te pre-
senteren dat de lezer niet geconfronteerd wordt met weinigzeggende opsommingen van 
onderzoeksresultaten, maar dat hij of zij op een didactische wijze een overzicht geboden 
krijgt van de huidige stand van de wetenschap.



8 Handboek angst- en dwangstoornissen

De redactie is verheugd dat een groot aantal specialisten bereid was hun kennis en kunde 
te delen met de lezer en aan dit boek mee te werken. Daardoor is het boek een weerspie-
geling geworden van het huidige multidisciplinaire wetenschappelijke denken over vóór-
komen, gevolgen, etiologie en behandelmethoden van angst- en dwangstoornissen. Wij 
hopen dat het boek voor vele clinici en opleiders in de geestelijke gezondheidszorg bruik-
baar zal zijn voor hun scholing, bijscholing en voor hun dagelijkse klinische praktijk.

Zomer 2018,
Ton van Balkom, Désirée Oosterbaan, Sako Visser en Irene van Vliet)




