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Introductie 

Angst en vrees zijn normale en nuttige emoties die iedereen af en toe ervaart. Wanneer 

de emoties buitensporig, irrationeel of hardnekkig zijn en hinderlijk in het dagelijks leven, 

kan een angststoornis worden gediagnostiseerd. In de ‘Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders’ (DSM) wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende 

angststoornissen. In dit proefschrift zijn de volgende angststoornissen onderzocht: 

paniekstoornis met of zonder agorafobie, agorafobie, sociale fobie (of sociale 

angststoornis), en gegeneraliseerde angststoornis. Daarnaast zijn obsessieve-compulsieve 

stoornis en post-traumatische stressstoornis onderzocht in sommige hoofdstukken. Tot en 

met de DSM-IV werden deze stoornissen onder de ‘angststoornissen’ geclassificeerd, maar 

vanaf de DSM-5 zijn zij in andere categorieën ondergebracht. Aangezien depressieve 

stoornissen vaak samen met angststoornissen voorkomen, zijn ook zij onderzocht in een 

aantal hoofdstukken. 

Angststoornissen komen veel voor: ongeveer één op de vijf volwassen 

Nederlanders krijgt een angststoornis gedurende zijn of haar leven. Een veel grotere groep 

mensen heeft last van angstsymptomen zonder dat deze ernstig genoeg zijn om te 

voldoen aan de classificatiecriteria voor een DSM angststoornis. Er is echter weinig zicht 

op hoe groot deze groep mensen met subklinische angstsymptomen nu eigenlijk is en wat 

de kenmerken zijn van deze groep. 

Angststoornissen hebben een grote impact op zowel iemands persoonlijke leven 

als op de maatschappij. Patiënten ervaren vaak beperkingen in hun dagelijks leven die van 

negatieve invloed zijn op de kwaliteit van leven. Agorafobie kan er bijvoorbeeld voor 

zorgen dat iemand de deur niet meer uitkomt, terwijl een sociale fobie ervoor kan zorgen 

dat iemand niet meer naar behoren functioneert op zijn of haar werk. Daarnaast zijn 

angststoornissen geassocieerd met substantiële kosten, bijvoorbeeld door 

productiviteitsverlies als gevolg van een angststoornis, maar ook door het gebruik van 

gezondheidszorgvoorzieningen. Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) staan 

angststoornissen wereldwijd achtste op de lijst met ziektes met een hoge ziektelast, na 

onder andere rug- en nekklachten, depressieve stoornissen, en diabetes mellitus. 

Angststoornissen worden in toenemende mate gezien als chronische 

aandoeningen, waarbij over tijd de ernst van de klachten schommelt. Het beloop van de 

stoornis is niet voor iedereen hetzelfde. Er zijn grofweg drie groepen te onderscheiden: 

mensen met een mild beloop met weinig klachten, mensen met een chronisch beloop met 

matig-ernstige klachten, en mensen met een chronisch beloop met ernstige klachten. 

Idealiter zouden we op het moment dat een patiënt zich meldt voor behandeling een 

inschatting willen kunnen maken over het te verwachten beloop van de stoornis en de 

behandeling daarop aanpassen. Op dit moment zijn we echter niet goed in staat om 

kwetsbaarheid voor een ongunstig beloop te herkennen. 

Voor angststoornissen zijn goede korte termijn behandelingen beschikbaar, zoals 

cognitieve gedragstherapie (CGT) en serotonerg werkende antidepressiva. Op basis van de 
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huidige behandelrichtlijnen krijgt CGT de eerste voorkeur in de behandeling van 

angstklachten, maar ruim de helft van de patiënten met een angststoornis gebruiken 

antidepressiva voor hun klachten. Antidepressiva worden ofwel als enige behandeling 

gebruikt, ofwel in combinatie met psychologische behandeling. Dit proefschrift richt zich 

op de lange-termijn behandeling van angststoornissen met antidepressiva. Er is hierover 

veel onbekend. Zo weten we bijvoorbeeld niet wat de optimale gebruiksduur is voor 

antidepressiva. De behandelrichtlijnen geven een consensus-gebaseerd advies dat na 

remissie van symptomen de aandoening minimaal zes tot 24 maanden moet worden 

doorbehandeld. In tegenstelling tot dit advies, stijgt het aantal mensen dat langdurig 

antidepressiva gebruikt. Om mensen van beter behandeladvies te voorzien, is dus meer 

inzicht nodig in de invloed van antidepressiva op het lange-termijnbeloop van 

angststoornissen. 

 

 

Onderzoeksvragen 

Als we de levens van mensen met angststoornissen willen verbeteren, is het focussen op 

het lange-termijnbeloop van essentieel belang. Om dit te kunnen doen, hebben we als 

eerste onderzocht wat het beloop is van angststoornissen en subklinische 

angstsymptomen om inzicht te krijgen in de grote van de groep die mogelijk behandeling 

behoeft. Ten tweede hebben we onderzocht hoe we kwetsbaarheid voor een ongunstig 

beloop van angststoornissen kunnen herkennen. Als laatste hebben we onderzocht wat de 

invloed is van antidepressiva op het lange-termijnbeloop van angststoornissen, zodat 

patiënten kunnen worden voorzien van behandeladvies gebaseerd op evidentie in plaats 

van consensus. 

 

 

Resultaten 

In Hoofdstuk 2 is het vóórkomen van subklinische angstsymptomen in de bevolking 

onderzocht, omdat angstsymptomen die niet voldoen aan de diagnostische criteria ook 

geassocieerd zijn met beperkingen in het dagelijks leven en relatief hoge 

gezondheidszorgkosten. Ook onderzochten we wat risicofactoren zijn voor persisterende 

subklinische angstsymptomen of progressie naar een angststoornis (paniek stoornis, 

agorafobie, sociale fobie, of gegeneraliseerde angststoornis). We hoopten zo te kunnen 

bepalen wie mogelijk baat heeft bij een preventieve interventie.  

Voor dit onderzoek werd gebruik gemaakt van de gegevens van de Netherlands 

Mental Health Survey and Incidence Study-2 (NEMESIS-2). Dit is een longitudinale studie 

met 4528 volwassenen uit de algemene Nederlandse bevolking die gedurende meerdere 

jaren zijn gevolgd. Op studie baseline had 11,4% van de algemene Nederlandse populatie 
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last van subklinische angstsymptomen, 4,2% had een angststoornis en 84,4% had 

helemaal geen angstsymptomen. Drie jaar later was 57,3% van de mensen met 

subklinische angstsymptomen op baseline symptoomvrij, terwijl 29,0% persisterende 

subklinische angstsymptomen had en 13,8% een angststoornis had ontwikkeld. 

 Het aanbieden van (preventieve) interventie aan alle mensen met subklinische 

angstsymptomen lijkt niet zinvol, aangezien de meerderheid van deze groep na drie jaar 

symptoomvrij was. Er werd ook onderzocht wat de risicofactoren zijn voor een 

persisterend of progressief beloop van subklinische angstsymptomen. Diverse 

risicofactoren, zoals ouders met een psychische stoornis, een comorbide depressieve 

stoornis, of functionele beperkingen, waren statistisch significant geassocieerd met 

beloop. Desondanks, bleek de voorspellende waarde van deze factoren zeer beperkt. Op 

basis van deze factoren kan dus niet goed onderscheid gemaakt worden tussen de 

verschillende beloopsgroepen en bijgevolg zijn deze factoren dus minder goed bruikbaar 

voor de klinische praktijk. 

Uit eerder onderzoek in een patiëntpopulatie was bekend dat klinische variabelen 

beperkt in staat zijn om het tweejaars beloop van angststoornissen te voorspellen. Om die 

reden is in Hoofdstuk 3 onderzocht of dit met behulp van diverse biologische variabelen 

beter lukt. Data waren afkomstig uit de Nederlandse Studie naar Depressie en Angst 

(NESDA). Uit deze langdurige cohortstudie zijn 907 deelnemers met een paniekstoornis, 

agorafobie, sociale fobie, of gegeneraliseerde angststoornis geselecteerd. Onderzocht is of 

variabelen gerelateerd aan metabool syndroom, de hypothalamus-hypofyse-bijnierschors 

(HPA) as, ontstekingsmarkers en neuroplasticiteit konden voorspellen of iemand 

waarschijnlijk een chronisch beloop had met matig-ernstige symptomen of een chronisch 

beloop met ernstige symptomen zou hebben ten opzichte van een niet-chronisch mild 

beloop. Twee biologische variabelen bleken statistisch significant geassocieerd met 

beloop. Hun voorspellende waarde was echter zeer beperkt. Bovendien bleek dat het 

toevoegen van de diverse biologische variabelen aan het model met de meest 

voorspellende klinische variabelen geen verbetering opleverde in hoe goed het model 

onderscheid kon maken tussen de drie beloopsgroepen. In lijn met Hoofdstuk 2, laat 

Hoofdstuk 3 dus zien dat het voorspellen van het lange-termijnbeloop van angst moeilijk is 

en dat klinische variabelen het vooralsnog beter doen dan biologische variabelen. 

In Hoofdstuk 4 is met een systematisch literatuuronderzoek onderzocht of ‘acute 

tryptofaan depletie' (ATD) resulteert in een angstreactie en of deze methodiek gebruikt 

kan worden om kwetsbaarheid voor het (opnieuw) ontwikkelen van een angststoornis 

blootgelegd kan worden. Tryptofaan is een essentieel aminozuur dat mensen via hun dieet 

binnenkrijgen en dat in de hersenen wordt omgezet in de neurotransmitter serotonine. 

Om maximale tryptofaan depletie te bereiken, bestaat ATD uit drie componenten: 1) een 

dag voorafgaand aan ATD eten mensen een dieet dat tryptofaan-arm is, 2) er wordt vanaf 

de avond vooraf aan het onderzoek gevast, en 3) op de dag van het onderzoek drinken 

mensen een drankje wat uit vijftien aminozuren bestaat, maar waar geen tryptofaan in zit. 

Hierdoor wordt de hoeveelheid beschikbare tryptofaan tijdelijk verlaagd. Bijgevolg kan in 

de hersenen minder tryptofaan worden omgezet in serotonine, met als gevolg dat de 
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effecten van een tijdelijk laag niveau van serotonine in de hersenen kan worden 

onderzocht. Zodra er weer normaal gegeten wordt, herstellen de tryptofaanniveaus zich 

weer en daarmee ook de serotonineniveaus. 

 Bij depressieve stoornissen is eerder gevonden dat ATD een goede manier lijkt te 

zijn om kwetsbaarheid voor depressieve stoornissen bloot te leggen. Gezonde controles 

en mensen met een huidige depressieve stoornis reageerden over het algemeen niet met 

een verlaagde stemming op ATD. Mensen met een familiegeschiedenis van depressieve 

stoornissen en mensen die hersteld zijn van een depressieve stoornis reageerden 

daarentegen wel op ATD met een verlaging van hun stemming. Aangezien het 

serotoninesysteem ook bij angststoornissen een rol speelt, is in dit hoofdstuk onderzocht 

of ATD kwetsbaarheid voor angststoornissen blootlegt. Op basis van 21 studies zijn er 

geen aanwijzingen gevonden dat ATD bij gezonde controles, mensen met een herstelde 

angststoornis en mensen met een huidige angststoornis resulteert in een consistente 

angstreactie. Ook wanneer angst werd uitgelokt met diverse angst provocerende tests, 

werd bij gezonde controles en herstelde patiënten geen consistente toename van angst 

gevonden. Alleen bij patiënten met een huidige paniekstoornis werd na een 35% CO2 test 

een consistente toename in angst gevonden, echter dit werd niet gevonden bij lagere 

percentages CO2.  

In tegenstelling tot de resultaten bij depressieve stoornissen, suggereren de 

resultaten van deze systematische review dat met behulp van ATD geen mensen die 

kwetsbaar zijn voor het ontwikkelen van een angststoornis kunnen worden 

geïdentificeerd. Deze bevindingen zijn gebaseerd op onderzoek van overwegend matige 

tot slechte kwaliteit in heterogene onderzoekspopulaties. Om tot een meer definitief 

oordeel te komen over de waarde van ATD bij angst, zijn kwalitatief goede onderzoeken 

nodig in homogenere populaties. 

In hoofdstukken 5, 6, en 7 is onderzocht wat de invloed is van antidepressiva op 

het lange-termijnbeloop van angststoornissen. In Hoofdstuk 5 werd door middel van een 

meta-analyse ingegaan op de vraag of antidepressiva na herstel van een angststoornis 

afgebouwd kunnen worden. Op basis van 28 dubbelblinde gerandomiseerde 

afbouwstudies kan geconcludeerd worden dat tot één jaar de kans op terugval bij stoppen 

drie keer groter is dan als de medicatie wordt doorgeslikt. Exploratieve subgroep analyses 

en meta-regressieanalyses waren niet significant. Er werden geen aanwijzingen gevonden 

dat het risico op terugval gerelateerd was aan het type angststoornis, de wijze van 

afbouw, de duur van de behandeling en de duur van follow-up, aanwezige comorbiditeit 

en of psychologische behandeling was toegestaan gedurende de studies. Tevens vonden 

we dat de tijd tot terugval ruim drie keer korter was wanneer antidepressiva werden 

afgebouwd in vergelijking met doorslikken. Van de mensen die antidepressiva afbouwden 

viel 36,4% terug binnen één jaar vergeleken met 16,4% van de mensen die deze middelen 

doorslikten. Deze studie laat zien dat de kans op terugval binnen één jaar tijd hoger ligt bij 

stoppen dan bij doorslikken van antidepressiva bij angststoornissen. Systematisch 

onderzoek met een follow-up duur van meer dan één jaar ontbreekt echter. Het gebrek 
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aan langere follow-up studies moet echter niet worden opgevat als een advies om de 

medicatie na één jaar te stoppen. 

Angst voor terugval is één van de overwegingen voor zowel huisartsen als 

patiënten met een angst- of depressieve stoornis om antidepressiva niet te staken, terwijl 

bijwerkingen van de medicatie juist een reden zijn om ermee te stoppen. In hoofdstuk 6 

zijn kwalitatieve diepte-interviews gehouden met zowel huisartsen als hun patiënten over 

langdurig antidepressivagebruik en de motieven en barrières voor stoppen of doorslikken. 

Hieruit bleek dat zowel redenen om te stoppen als redenen om door te slikken 

gerelateerd waren aan de beschikbaarheid van begeleiding tijdens het afbouwen, de 

persoonlijke omstandigheden van de patiënt, en overwegingen over langdurig 

antidepressivagebruik van zowel de huisarts als de patiënt. Daarnaast bleek dat tussen 

huisartsenpraktijken er enorme variatie is wat betreft het beleid rondom langdurig 

antidepressivagebruik en stoppen en doorslikken. Om inzicht te krijgen in de 

samenwerking tussen huisartsen en patiënten, zijn gekoppelde interviews gehouden 

waarbij huisartsen en patiënten los van elkaar over de ander werden geïnterviewd. Uit 

deze dyades bleek dat huisartsen en patiënt zich niet bewust waren van elkaars 

(tegenstrijdige) verwachtingen met betrekking tot wie verantwoordelijk is om het initiatief 

te nemen tot het bespreken van stoppen of doorgaan. Ook bleek dat patiënten en 

huisartsen het niet noodzakelijk met elkaar eens zijn of de huisarts voldoende tijd en 

kennis heeft om het afbouwen van antidepressiva te begeleiden. Hoewel redenen voor 

het stoppen of doorslikken van antidepressiva aan dezelfde thema’s gerelateerd waren, 

laten de dyades zien dat er discrepanties bestaan tussen huisartsen en patiënten. 

Huisartsen en patiënten zouden met elkaar moeten bespreken wat zij van elkaar 

verwachten omtrent de behandeling en afspraken over het beleid rondom 

antidepressivagebruik zouden moeten worden opgenomen in het behandelplan van de 

patiënt. 

In lijn met de behandelrichtlijnen voor angststoornissen, worden antidepressiva 

na terugval vaak herstart in dezelfde dosering. De reactie op antidepressiva is echter 

minder stabiel dan vaak wordt aangenomen. Uit de systematische review in Hoofdstuk 7 

blijkt dat 16,5% van de patiënten last heeft van effectiviteitsverlies nadat het eerdere 

effectieve antidepressivum werd herstart na terugval. Effectiviteitsverlies komt voor bij 

alle klassen antidepressiva en is gevonden bij patiënten met een sociale fobie, obsessieve-

compulsieve stoornis en een depressieve stoornis. Er zijn echter maar tien studies verricht 

die dit fenomeen, wat vooral uit de klinische praktijk bekend is, beschrijven. Deze studies 

zijn van matige tot slechte kwaliteit. Ook is er geen onderzoek gedaan naar risicofactoren 

voor dit fenomeen. Er is dus behoefte aan onderzoek van goede kwaliteit naar dit 

fenomeen, waarbij ook gekeken wordt naar eventuele risicofactoren. 
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Conclusies 

Dit proefschrift laat zien, dat er relatief weinig bekend is over het lange-termijnbeloop van 

angststoornissen. Als we echter de levens van mensen met een angststoornis willen 

verbeteren, is het van essentieel belang dat we ons richten op het lange-termijnbeloop. 

Hoewel we weten dat angstsymptomen en angststoornissen veel voorkomen in de 

Nederlandse populatie en dat deze klachten vaak, maar lang niet altijd, chronisch zijn, zijn 

we tot op heden slecht in staat om te voorspellen wie een relatief gunstig beloop zal 

hebben en wie een verhoogd risico heeft op een ongunstig beloop. Mogelijk biedt 

onderzoek in homogenere onderzoeksgroepen of onderzoek dat zich richt op specifieke 

symptoomdimensies meer handvatten voor het voorspellen van het beloop. Vooralsnog 

hebben de gevonden statistisch significante voorspellers voor beloop te weinig 

voorspellende kracht om bruikbaar te zijn in de klinische praktijk en kan behandeling dus 

niet worden afgestemd op het vermoedelijke beloop van de angststoornis. 

 Het slikken van antidepressiva heeft een gunstige invloed op het lange-

termijnbeloop van angststoornissen in termen van terugval, zolang de medicatie wordt 

doorgeslikt. Er kunnen goede redenen bestaan om te kiezen voor het afbouwen van de 

medicatie, zoals bijwerkingen, en het gegeven dat de meerderheid van de patiënten niet 

terugvalt na het stoppen van deze medicatie. Voor patiënten kan het afbouwen van 

antidepressiva een moeizaam proces zijn. Na staken is het risico op terugval verhoogd ten 

opzichte van doorslikken en effectiviteitsverlies kan optreden in het geval van herstart van 

het middel. Helaas zijn er momenteel geen strategieën beschikbaar om het risico op 

terugval te verlagen tijdens het afbouwen van antidepressiva bij angststoornissen. Ook is 

onbekend welke patiënten een relatief laag risico hebben op terugval of 

effectiviteitsverlies en voor wie het raadzaam is om langdurig door te slikken. 

Zoals uit de resultaten van dit proefschrift blijkt, kunnen patiënten momenteel 

niet van een op evidentie-gebaseerd lange termijn behandeladvies worden voorzien. Het 

spreekwoord ‘bezint eer gij begint’ dan ook op zijn plaats op het moment dat het starten 

van antidepressiva wordt overwogen. Dit betekent overigens niet dat er niet behandeld 

moet worden met antidepressiva, maar wel dat er een gedegen afweging gemaakt moet 

worden tussen de voor- en nadelen van behandeling met antidepressiva en er rekening 

mee moet worden gehouden dat behandeling langdurig, zo niet levenslang, kan zijn. 

Verder is het op het moment dat patiënten antidepressiva slikken van blijvend belang dat 

hun welzijn actief wordt gemonitord, ook als mensen al gedurende langere tijd stabiel zijn. 

Dit ondervangt niet alleen vragen of wensen met betrekking tot de behandeling, het 

schept ook duidelijkheid over bij wie de verantwoordelijkheid voor de behandeling ligt. 


