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Hoe dit boek te gebruiken

Dit boek is een beknopte en gebruiksvriendelijke gids voor het accuraat 
diagnosticeren en coderen. Het bevat:
• een of meer screeningsvragen voor elke stoornis (merk op dat niet 

elke psychische stoornis uit de dsm-5 in dit boek wordt behandeld; 
ik heb er enkele weggelaten die me niet bruikbaar leken);

• duidelijke prototypische beschrijvingen van de psychische stoornis-
sen, en niet zozeer complexe en omslachtige stelsels van criteria die 
vaak genegeerd worden;

• de meest essentiële differentiële diagnoses die bij elke stoornis uit-
gesloten moeten worden;

• diagnostische tips – alles wat ik de afgelopen veertig jaar heb ge-
leerd van mijn patiënten, het superviseren van studenten en het 
voorbereiden van de dsm-iii, de dsm-iii-r en de dsm-iv;

• de benodigde icd-9-cm-codes van elke stoornis, en waar mogelijk 
de icd-10-cm-codes;

• waarschuwingen om diagnostische inflatie en de invloed van diag-
nostische hypes tegen te gaan;

• waarschuwingen tegen twijfelachtige aspecten van de dsm-5.

DOELGROEP

Dit boek is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor psychia-
trische diagnostiek. Beroepsbeoefenaren uit alle disciplines binnen de 
psychische gezondheidszorg en van alle ervaringsniveaus vinden hier 
waardevolle tips om hen te helpen bij het bepalen van de juiste diagnoses 
en codes. Beginnende studenten en stagiaires biedt het een handige, 
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maar redelijk uitvoerige inleiding op de belangrijkste wetenswaardighe-
den rond de psychiatrische diagnostiek. Afstudeerders en clinici in oplei-
ding zullen het een waardevol leerboek vinden. Overbezette huisartsen 
(die 80 procent van de recepten voor psychiatrische medicijnen uitschrij-
ven)¹ worden geholpen met het stellen van een accurate diagnose in de 
beperkte tijd die ze met elke patiënt hebben. Door de wol geverfde clinici 
gaan er misschien vanuit dat ze alles over diagnostiek weten, maar ik 
heb gemerkt dat dat bij de meesten toch niet het geval is. Ik heb door het 
schrijven van dit boek veel geleerd en ik denk dat er veel professionals 
in de psychische gezondheidszorg zijn die ook veel zullen leren door het 
te lezen. Ten slotte zijn er de patiënten en hun familieleden, die mede 
dankzij dit boek beter beslagen ten ijs kunnen komen. Patiënten zijn 
altijd mijn leraren geweest; het is fijn om ook eens wat terug te kunnen 
doen. Het schrijven van dit boek was een plezierige bezigheid en ik hoop 
dat alle lezers het ook met veel genoegen zullen gebruiken.

Twee opmerkingen over het gebruik van persoonlijke voornaam-
woorden. Ten eerste gebruik ik weliswaar ‘je’ veelal om naar ‘de cli-
nicus’ te verwijzen, maar ik versta daar ook patiënten en hun fami-
lieleden onder. Ten tweede probeer ik bij mijn verwijzingen naar ‘de 
patiënt’ altijd af te wisselen tussen de mannelijke en vrouwelijke vorm, 
behalve in het geval van specifieke diagnoses waarbij de patiënt in na-
genoeg alle gevallen een man of vrouw is.

DE STRUCTUUR VAN HET BOEK

De volgorde van de psychische stoornissen in dit boek verschilt sterk 
van die in de dsm-5. De ordening is ruwweg gebaseerd op de frequen-
tie waarin ze voorkomen in de gemiddelde klinische praktijk en op de 
belangstelling die clinici en studenten er voor zullen hebben. Daardoor 
komt de aandacht te liggen op de belangrijkste bomen in het enorme en 
dichte woud aan psychische stoornissen in de dsm en ligt de nadruk op 
de interessantste en meest pregnante problemen rond de differentiële 
diagnose. Een mooie bijkomstigheid is dat het boek de lezer dankzij 
die structuur meer uitnodigt om van begin tot het eind door te lezen, 
en niet slechts een droog theorieboek is. De inhoudsopgave geeft de 
pagina’s waarop elke psychische stoornis wordt behandeld, samen met 
de bijbehorende icd-cm-codes.
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Elke stoornis vertelt zijn eigen verhaal en vormt een illustratie van 
de geweldige verscheidenheid aan menselijke gedragingen bij ziekte en 
gezondheid. Elk hoofdstuk begint met een lijst van de stoornissen die 
erin aan de orde komen. Binnen de hoofdstukken wordt bij elke stoor-
nis die wordt besproken steeds de icd-9-cm-code gegeven (en waar mo-
gelijk ook de icd-10-cm-code). De icd-9-cm-code staat steeds in een 
grijs veld, gevolgd door een verticale streep (|), de icd-10-cm-code staat 
steeds na die streep, zwart op wit. Alle landen hebben in een internatio-
naal verdrag vastgelegd dat ze de International Classification of Diseases 
(icd) zullen hanteren. De dsm-iv, de Diagnostic and Statistical Manu-
al of Mental Disorders, bevatte nog uitsluitend icd-9-cm-codes, maar 
de dsm-5 bevat zowel icd-9-cm als icd-10-cm-codes [Dit gold ook al 
voor de Nederlandstalige Beknopte handleiding bij de Diagnostische Cri-
teria van de dsm-iv (Swets, 1995)]. Omdat de icd-10-cm-codering veel 
ingewikkelder is dan die van icd-9-cm, vind je in de inhoud niet bij 
elke stoornis de icd-10-cm-code, teneinde dit boek beknopt en gebrui-
kersvriendelijk te houden. De bijlage Van icd-9-cm-codes naar icd-10-
cm-codes (p. 217) geeft meer icd-10-codes en in Over de icd-codering 
(p. 241) vind je links naar diverse vergelijkings- en conversiewebsites. 

Diagnostisch prototype versus criteria van een diagnose
Elke beschrijving van een psychische stoornis begint met een scree-
ningsvraag en een korte prototypische omschrijving. De dsm-5 is deels 
zo’n dik boek geworden omdat het reeksen zeer gedetailleerde diag-
nostische criteria bevat die elke diagnose definiëren. De introductie 
van deze werkwijze met de publicatie van de dsm-iii in 1980 was een 
grote stap voorwaarts in de geschiedenis van de psychiatrie omdat de 
zorgvuldige toepassing van criteria (in het bijzonder bij onderzoek en 
in een gerechtelijke context) de betrouwbaarheid sterk kan vergroten. 
Zonder criteria zou psychiatrisch onderzoek onmogelijk zijn en zou 
ons onderzoeksgebied zijn geloofwaardigheid verliezen. Maar er zit een 
addertje onder het gras: het is zo lastig werken met reeksen criteria dat 
de meeste clinici ze domweg niet gebruiken. Velen van hen zeggen 
dat ze de criteria wel in hun hoofd hebben zitten, maar ik weet dat dat 
niet mogelijk is. Er zijn zoveel criteria voor zoveel stoornissen dat je ze 
onmogelijk kunt onthouden. Ik heb veel ervaren en ogenschijnlijk heel 
deskundige diagnostici aan een toets onderworpen en bekeken of ze 
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de specifieke items van de verschillende criteriareeksen paraat hadden. 
Meestal was dat niet het geval en vaak zijn ze er heel slecht in. Gegeven 
de grilligheid van het geheugen zou het beter zijn als ze de relevante 
onderdelen van de dsm zouden opzoeken voor ze een diagnose stellen 
of als ze een dsm-checklist zouden gebruiken. De meeste clinici doen 
echter geen van beide.

Daarom doe ik het in dit boek anders. Ik geef geen diagnostische 
criteria die mensen toch niet onthouden, maar geef een prototypische 
beschrijving van elke diagnose die de essentie ervan weergeeft, hope-
lijk op een wijze die gemakkelijk te onthouden is. Deze ‘prototypische 
methode’ is handig en handzaam, en bovendien de werkwijze die de 
meeste clinici toch al toepassen.² Maar ze heeft ook duidelijke beper-
kingen. Een nauwkeuriger diagnose (waarbij gebruikgemaakt wordt 
van expliciete en gedetailleerde diagnostische criteria en misschien 
ook een semigestructureerd interview) verdient natuurlijk de voorkeur 
in situaties waarin er meer tijd beschikbaar is en betrouwbaarheid van 
het grootste belang is – bijvoorbeeld bij onderzoek, in een gerechtelijke 
procedure, in keuringsonderzoek, in gevallen waarin de diagnose on-
duidelijk is of als behandeling op basis van een eerdere diagnose niets 
heeft opgeleverd.³

Differentiële diagnose en diagnostische tips
Na elke prototypische beschrijving volgt een uitgebreide differentiële 
diagnose, die een overzicht geeft van de aandoeningen die uitgesloten 
moeten worden. Dan volgen diagnostische tips die specifiek zijn voor 
elke diagnose. Als de differentiële diagnose moeilijk is, kun je de meest 
waarschijnlijke kandidaten die het best lijken te passen bij je patiënt 
met elkaar vergelijken. Als je niet over voldoende informatie beschikt 
om een keuze te kunnen maken of als geen van de kandidaten goed 
past, is het geen probleem om de voorlopige omschrijving ‘niet-gespe-
cificeerd’ te gebruiken (zie beneden).

Van ICD-9-CM-codes naar ICD-10-CM-codes en 
Over de ICD-codering 
De bijlage Van icd-9-cm-codes naar icd-10-cm-codes (p. 217) helpt je 
op een gemakkelijke manier snel icd-9-cm-codes om te zetten in icd-
10-cm-codes en geeft waar nodig bijzonderheden over de icd-10-cm-
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codes. In Over de icd-codering (p. 241) vind je de internetadressen van 
diverse vergelijkings- en conversiewebsites, en een mogelijkheid om op 
de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. 

Register van stoornissen op basis van symptomen
Het Register van stoornissen op basis van symptomen maakt het moge-
lijk om te bepalen welke psychische stoornis je moet overwegen bij elk 
symptoom van de patiënt. Je kunt dit register gebruiken als je er zeker 
van wilt zijn dat je geen enkele mogelijkheid mist.

BEPERKEN VAN DIAGNOSTISCHE INFLATIE EN HET 
VERMIJDEN VAN HYPES

Retrospectieve epidemiologische onderzoeken melden dat 20 procent 
van de algemene bevolking voldoet aan een gangbare psychiatrische 
stoornis en dat dat levenslang voor 50 procent geldt.⁴ Prospectieve epi-
demiologische onderzoeken verdubbelen deze cijfers en suggereren dat 
psychische stoornissen nagenoeg alomtegenwoordig zijn.⁵,⁶ Gedurende 
de afgelopen twintig jaar is er sprake geweest van drie onverwachte 
hypes op ons vakgebied, die gedeeltelijk zijn veroorzaakt door de dsm-
iv: een toename met een factor twintig van het aantal gevallen van 
de autismespectrumstoornis,⁷ een verdriedubbeling van de aandachts-
tekortstoornis met hyperactiviteit (adhd)⁸ en een verdubbeling van het 
aantal bipolaire stoornissen.⁹ De gevaarlijkste hype is een toename met 
een factor veertig van het aantal gevallen van bipolaire stoornissen on-
der kinderen,¹⁰ die werd bevorderd, niet door de dsm-iv, maar door 
roekeloze en misleidende marketing van de farmaceutische industrie. 
20 procent van de bevolking van de vs¹¹ slikt een psychotroop middel; 
7 procent is er aan verslaafd en overdoses met legale middelen veroor-
zaken tegenwoordig meer bezoeken aan de afdeling spoedeisende hulp 
dan overdoses met illegale middelen.¹²,¹³

Ik denk niet dat er sprake is van een echte epidemische toename van 
psychische stoornissen, maar dat we wel een epidemie aan onzorgvul-
dige diagnoses en wat al te gemakzuchtige voorschrijfgewoonten zien. 
Heel kleine veranderingen in de interpretatie van de definitie van stoor-
nissen en in de toepassing van de diagnostische criteria kunnen leiden 
tot enorme veranderingen in het aantal gemelde gevallen van stoornis-
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sen en in het gebruik van medicijnen. Een van de doelstellingen van 
dit boek is het corrigeren van diagnostische inflatie en het inperken of 
voorkomen van hypes. Waar dat op zijn plaats is, zal ik waarschuwin-
gen en aanbevelingen geven met betrekking tot de wijze waarop ver-
meden kan worden dat al te onnauwkeurige diagnoses tot overdiagnose 
leiden. Een verstandige clinicus is altijd behoedzaam, hij verzet zich 
tegen hypes en laat zich er niet door meeslepen. Als iedereen ineens de 
diagnose van de dag blijkt te hebben, dan zullen de meesten van hen 
die waarschijnlijk niet hebben.

PROBLEMEN MET DE DSM-5

De dsm-5 heeft te kampen met de ongelukkige combinatie van onrealis-
tische en nogal opgeblazen ambities, en een onzorgvuldige methodolo-
gie.¹⁴ De optimistische gedachte was een paradigmatische vooruitgang 
in de psychiatrie te realiseren; het trieste resultaat is een handleiding 
die niet veilig is en wetenschappelijk ook niet goed onderbouwd.¹⁵ 
Een voorbeeld: er worden drie nieuwe stoornissen geïntroduceerd die 
zich op de vage grens met normaal gedrag bevinden: eetbuistoornis 
(Binge-Eating Disorder; bed), milde neurocognitieve stoornis (Mild 
Neurocognitive Disorder; mnd) en de disruptieve stemmingsdysre-
gulatiestoornis (Disruptive Mood Dysregulation Disorder; dmdd). Als 
deze diagnoses niet terughoudend worden gebruikt, zullen miljoenen 
in essentie normale mensen ten onrechte zo’n etiket opgeplakt krij-
gen, worden onderworpen aan een in potentie schadelijke behandeling 
en een onnodig stigma krijgen. De dsm-5 heeft ook de eisen voor de 
diagnose van bestaande stoornissen verlaagd. Zo zijn bijvoorbeeld twee 
weken van normaal verdriet een depressieve stoornis geworden. De 
criteria voor adhd bij volwassenen zijn minder strikt geworden, waar-
door deze aandoening gemakkelijk verward kan worden met normale 
afleidbaarheid en de diagnose misbruik van voorgeschreven stimule-
rende middelen vergemakkelijkt omwille van prestatieverbetering of 
recreatief gebruik. De dsm-5 heeft vroeg misbruik van een middel en 
afhankelijkheid van een middel in het laatste stadium (verslaving) in 
elkaar geschoven, waardoor de grote verschillen in verloop en behan-
delingsbehoeften door elkaar lopen, en er onnodige stigma’s worden 
gecreëerd.¹⁶
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Geen van deze veranderingen was gebaseerd op een stevig weten-
schappelijk fundament; geen ervan is afdoende getoetst; van geen ervan 
is aangetoond dat ze gerelateerd zijn aan een effectieve behandeling; en 
ze leiden allemaal tot ernstig verkeerd gebruik. Zo is bijvoorbeeld de 
disruptieve stemmingsdysregulatiestoornis in de dsm-5 opgenomen, 
ook al is deze slechts door één onderzoeksgroep onderzocht, geduren-
de niet meer dan zes jaar. Een verzoek van 51 ggz-verenigingen waarin 
stond dat de veranderingen van de dsm-5 door onafhankelijke deskun-
digen moeten worden onderworpen aan evidence-based onderzoek, is 
zonder enige uitleg verworpen.¹⁷ De dsm-5 heeft daarmee de sluisdeur 
naar een diagnostische inflatie en buitensporig medicijngebruik wijd 
opengezet.

Waarschuwingskaders
Ik adviseer om voorzichtig te zijn met de veranderingen die door de DSM-

5 zijn geïntroduceerd en diagnostische inflatie aanmoedigen. Om cli-

nici te helpen met het vermijden van een dergelijke inflatie, heb ik bin-

nen relevante paragrafen waarschuwingskaders met problematische 

DSM-5-stoornissen opgenomen. In die kaders leg ik uit waarom ik denk 

dat deze specifieke diagnoses alleen bij uitzondering gebruikt mogen wor-

den, als ze al gebruikt moeten worden. Waarschuwingskaders volgen ook 

na de prototypische beschrijvingen van diagnoses van de stoornissen die 

het snelst verkeerd gediagnosticeerd zullen worden als de verlaagde DSM-

5-drempels gehanteerd worden.

Bedenk dat niet alle symptomen en problemen in het leven veroorzaakt 
worden door psychische stoornissen en dat ten onrechte gestelde diag-
noses extreem schadelijk kunnen zijn voor de betrokkene. In urgente 
situaties is het altijd veel veiliger en accurater om te onderdiagnosti-
ceren dan om te overdiagnosticeren. Het is een kleine moeite om een 
diagnose toe te voegen als later blijkt dat die op zijn plaats is. Zodra er 
echter een verkeerde diagnose is gesteld, gaat die een eigen leven leiden 
en is het erg moeilijk om deze ongedaan te maken. In de rest van dit 
hoofdstuk geef ik clinici een aantal praktische richtlijnen om tot een 
accurate diagnose te komen.

Waarschuwingskaders
Ik adviseer om voorzichtig te zijn met de veranderingen die door de DSM-

5 zijn geïntroduceerd en diagnostische inflatie aanmoedigen. Om cli-

nici te helpen met het vermijden van een dergelijke inflatie, heb ik bin-

nen relevante paragrafen waarschuwingskaders met problematische 

DSM-5-stoornissen opgenomen. In die kaders leg ik uit waarom ik denk 

dat deze specifieke diagnoses alleen bij uitzondering gebruikt mogen wor-

den, als ze al gebruikt moeten worden. Waarschuwingskaders volgen ook 

na de prototypische beschrijvingen van diagnoses van de stoornissen die 

het snelst verkeerd gediagnosticeerd zullen worden als de verlaagde DSM-

5-drempels gehanteerd worden.


