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Samenvatting 

 

Ondanks dat de sociale fobie een veel voorkomende stoornis is, begint deze stoornis pas sinds 

kort meer aandacht te krijgen. Eerdere studies hebben sociale fobie gekenmerkt als een 

invaliderende stoornis, het gaat gepaard met een verminderde kwaliteit van leven, hoge 

comorbiditeit met andere psychische stoornissen en serieuze functionele beperkingen. De 

focus bij het onderzoek naar sociale fobie is voornamelijk de ervaren last van de stoornis. Er 

is echter nog veel onduidelijk over de prevalentie, de incidentie en de economische kosten van 

deze stoornis. Daarom zijn, na uitgebreide bestudering van de prevalentie en de invloed van 

het hebben van een sociale fobie op kwaliteit van leven (hoofdstuk 2), de economische kosten 

(hoofdstuk 3) en de incidentie (hoofdstuk 4) beschreven. 

 

In het onderzoek beschreven in hoofdstuk 2, bestudeerden we de epidemiologie van sociale 

fobie in de algemene Nederlandse bevolking. We hebben daarvoor de data van de Netherlands 

Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS) (N=7076) gebruikt. De 12-maands 

prevalentie van sociale fobie was 4.8% en de gemiddelde leeftijd van aanvang was 19.1. 

Consistent met eerdere studies blijken de volgende eigenschappen gepaard te gaan met sociale 

fobie, namelijk: vrouw zijn, jong zijn, laag opgeleid zijn, alleenstaande ouder zijn, alleen 

leven, geen betaalde baan hebben en een lichamelijke ziekte hebben. Ook hebben we een 

hoge comorbiditeit (66%) gevonden met andere psychische stoornissen. Zoals verwacht 

zorgde de sociale fobie voor een verminderde kwaliteit van leven en een hoger gebruik van 

zorgvoorzieningen. Een ander doel van het onderzoek was om te bestuderen of sociale fobie 

gezien kan worden als een toestand waarin een toenemend aantal gevreesde sociale situaties 

gepaard gaat met een afnemende kwaliteit van leven. De resultaten laten zien dat dit 

inderdaad zo is. In dit licht kunnen we concluderen dat sociale fobie een invaliderende 

stoornis is en om de mate van ernst te kunnen bepalen adviseren wij aan geestelijke 

gezondheidzorg medewerkers om ook aandacht te schenken aan het aantal gevreesde sociale 

situaties, de functionele beperkingen, gebruik van voorzieningen en de comorbiditeit. 

 

In hoofdstuk drie zijn de economische kosten van personen met en zonder een sociale fobie 

vergeleken. In tegenstelling tot eerdere onderzoeken, hebben wij ook gekeken naar de relatie 

tussen economische kosten, het type sociale fobie en aantal gevreesde sociale situaties. Daar 

bovenop hebben we de economische last van sub-threshold sociale fobie gekeken. Hiervoor 



hebben we de data gebruikt van de tweede golf van de Netherlands Mental Health Survey and 

Incidence Study (NEMESIS) (N=4789). De kosten, bestaand uit de directe medische kosten, 

de directe niet-medische kosten en de indirecte niet-medische kosten, werden berekend voor 

het referentie jaar 2003. De analyse indiceerde de totale jaarlijkse kosten van sociale fobie per 

persoon als € 11,952. Dit is significant meer dan de totale kosten voor mensen zonder 

psychische stoornis, € 2,957. Nadat er gecorrigeerd was voor psychische en somatische 

comorbiditeit daalden de kosten tot € 5,765. Dit is nog steeds significant hoger dan de kosten 

voor mensen zonder psychische stoornis. De kosten voor sub-threshold sociale fobie (€4,645) 

waren ook significant hoger dan bij mensen zonder psychische stoornis. Deze bevindingen 

laten zien dat sociale fobie een substantiële economische last heeft en dat de kosten van sub-

threshold sociale fobie de kosten van de volledig ontwikkelde stoornis benaderen.  

 

Zoals gezegd hebben we ook gekeken naar het de incidentie van sociale fobie en wee hebben 

gevonden dat 1% van de algemene bevolking aan een sociale fobie lijdt. We onderzochten 

hierna een breed scala aan etiologische factoren. Om de hoogste risicogroep voor kosten 

effectiviteit in het vroegste stadium te kunnen identificeren, is een methodologie toegepast die 

ontwikkeld is door Smit et al. (2004). De volgende thema’s zijn gevonden: sociaal 

demografische factoren, trauma in de kindertijd, psychiatrische geschiedenis van ouders, 

persoonlijkheidstrekken en hedendaagse stressoren. Significante factoren waren: lage 

opleiding, lage mastery, laag zelfvertrouwen, emotionele verwaarlozing in de kindertijd en 

momenteel aanwezige problemen. Om de vraag te kunnen beantwoorden wat de incidentie 

van sociale fobie verklaart (zoals bijv. het includeren van andere psychische stoornissen als 

risico indicaties) hebben we deze factoren aan een statistisch model toegevoegd. Uit deze 

analyse is gebleken dat de incidentie groter was bij: mensen met een lage mastery, ernstige 

depressie, sub-threshold sociale fobie, emotionele verwaarlozing, negatieve 

levensgebeurtenissen en lage opleiding. Deze bevinding betekent dat inclusie van eerdere 

psychische stoornissen, het algemene model niet verbeterde. Hieruit kunnen we concluderen 

dat een belangrijk gedeelte incidentele casussen van sociale fobie kunnen worden 

gedetecteerd met een kleine groep van risico factoren.  

 

In voorgaande publicaties staat beschreven dat er verschillende psychologische behandelingen 

ontwikkeld zijn om de fobische klachten te verminderen. Er zijn meta-analyses uitgevoerd 

naar de effecten van deze psychologische behandelingen en er zijn veel belovende resultaten 

gevonden. Echter, deze meta-analyses hebben ook niet-gerandomiseerde en niet-



gecontroleerde onderzoeken meegenomen. Dit zou kunnen resulteren in een overschatting van 

de effecten. Om te kunnen onderzoeken of de positieve resultaten van eerdere meta-analyses 

positief blijven wanneer we alleen de gerandomiseerde onderzoeken includeren, hebben we 

een nieuwe meta-analyse gedaan. De helft van de onderzoeken die we geïncludeerd hebben, 

waren nieuwe onderzoeken. In overeenstemming met eerdere meta-analyses, hebben we 

gevonden dat psychologische behandelingen inderdaad effectief zijn bij volwassenen met 

sociale fobie. De algemene effectgrote die we vonden (d=0.70) is vrij groot. Echter de lage tot 

middelmatige heterogeniteit (I2=29.8%) wijst erop dat er misschien systematische verschillen 

zijn in de populatie of in de interventie. Subgroep analyses lieten zien dat onderzoeken waarin 

de behandeling met een wachtlijst word vergeleken, een meer effect hebben dan onderzoeken 

waarbij vergeleken werd met een ‘pil placebo’. Onderzoeken waarbij de cliënt strikt moest 

voldoen aan de diagnostische criteria van sociale fobie, hadden wat minder effect. Wanneer 

we ervan uitgaan dat degenen die voldoen aan de diagnostische criteria voor sociale fobie een 

ernstigere vorm van sociale fobie hebben, kunnen we suggereren dat psychologische 

behandeling van sociale fobie effectiever is voor mensen met wat mildere klachten.  

 

Gebaseerd op onze bevindingen kunnen we nu concluderen dat sociale fobie (wat een veel 

voorkomende stoornis is) gepaard gaat met beperkingen in de kwaliteit van leven, veel 

gebruik van gezondheidsvoorzieningen, een verhoogde kans op comorbiditeit, ernstige 

functionele beperkingen en aanzienlijke economische kosten. Ondanks dat het een 

invaliderende stoornis is, zijn psychologische behandelingen van sociale fobie effectief. Door 

het detecteren van hoge risico groepen, is vroege interventie of preventie wellicht mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 


