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SAMENVATTING

Preventie en vroeginterventie bij paniekstoornis

De effectiviteit van de cursus ‘Geen Paniek’

“Ik stond voor de kassa van de supermarkt te wachten tot het mijn beurt zou zijn om af te 

rekenen. Opeens brak het zweet me uit en ging mijn hart als een razende tekeer. Omdat ik 

bang werd flauw te vallen in de winkel rende ik zonder de boodschappen snel naar buiten.”

Een paniekaanval is een plotseling optredende intense angst of spanning die wordt begeleid 

door verschillende lichamelijke klachten, zoals trillen, zweten en duizeligheid. Paniekklachten 

komen veel voor en wanneer er niet tijdig wordt ingegrepen kan er een paniekstoornis 

ontstaan. Een paniekstoornis is een psychische aandoening die de kwaliteit van leven 

vermindert, de kans op andere psychische stoornissen vergroot en hoge kosten met zich 

meebrengt. Preventie en vroeginterventie bij mensen met lichte tot matige paniekklachten 

kan de ontwikkeling van een chronische stoornis mogelijk voorkomen. Met dit doel is de 

cursus ‘Geen Paniek’ ontwikkeld. In dit proefschrift werden de volgende vragen onderzocht:

1. Is een korte versie van de cursus ‘Geen Paniek’ even effectief als een lange versie?

2. Is de cursus effectief en uitvoerbaar?

3.  Hebben diverse ernstgroepen een verschillend niveau van functioneren en mate van 

verbetering na de cursus? 

4. Wat is het proces van verandering dat ten grondslag ligt aan de effecten van de cursus?

In hoofdstuk 1 werd een inleiding gegeven over de aard en etiologie van paniekklachten. 

Daarnaast werd ingegaan op epidemiologische gegevens van angstklachten in het algemeen 

en paniekklachten in het bijzonder. Hieruit bleek dat paniekklachten vaak voorkomen, een grote 

ziektelast veroorzaken en hoge kosten met zich meebrengen. Onderzoeken naar preventie 

en vroeginterventie bij paniekklachten blijken schaars te zijn en missen generaliseerbaarheid 

maar geven de indruk dat het veelbelovend kan zijn. De onderzoeksvragen van dit proefschrift 

zullen worden onderzocht in studies die zijn uitgevoerd in de gebruikelijke praktijk van de 

geestelijke gezondheidszorg om de externe validiteit te vergroten. De cursus ‘Geen Paniek’ is 

gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, een therapievorm die effectief is gebleken voor de 

behandeling van paniekstoornis. De groepscursus is bedoeld voor volwassen mensen met 

lichte tot matige paniekklachten en kan worden gecategoriseerd als geïndiceerde preventie 

voor zover het mensen betreft met subklinische paniekstoornis en vroeginterventie wanneer 

het gaat om mensen met een milde vorm van paniekstoornis. 

Hoofdstuk 2 beschreef een pilotstudie naar het verschil tussen een korte en lange versie 

van de cursus en naar de effectiviteit en uitvoerbaarheid van de cursus. De cursus werd 
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daarbij uitgevoerd door medewerkers van 12 GGZ-instellingen verdeeld over Nederland. De 

procedures die werden gehanteerd voor de werving en screening waren de gebruikelijke 

procedures van de GGZ-instellingen voor het geven van dergelijke cursussen. Metingen 

met gevalideerde en betrouwbaar bevonden meetinstrumenten vonden plaats bij baseline, 

na afloop van de cursus en zes maanden na de cursus. Er namen 114 cursisten aan het 

onderzoek deel. De gemiddelde leeftijd was 42 jaar en 78% was van het vrouwelijk geslacht. 

Uit de resultaten komt naar voren dat er geen significant verschil in effectiviteit bestond tussen 

de lange en de korte versie van de cursus. Verder blijkt dat na de cursus de paniekklachten 

significant zijn verminderd, de kwaliteit van leven significant is verbeterd en dat ook de 

depressieve klachten significant zijn verminderd. De verbeteringen bleken zich te handhaven 

6 maanden na de cursus. Zowel de cursisten als de cursusleiders bleken positief over de 

cursus (ondermeer: inhoud, uitvoerbaarheid en resultaten).

In hoofdstuk 3 werd een protocol beschreven voor een onderzoek naar de (kosten-) effectiviteit 

van de cursus. Het betrof een pragmatisch onderzoek in een populatie met subklinische en 

milde paniekstoornis. De deelnemers aan het onderzoek werden gerandomiseerd naar de 

cursus of een wachtlijst controlegroep. Hierbij werd rekening gehouden met de instelling 

waar de cursist zich had aangemeld en of de cursist een paniekstoornis of agorafobie 

had. Meerdere instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg werden in het onderzoek 

betrokken. Metingen met gevalideerde en betrouwbare meetinstrumenten vonden plaats 

voor aanvang van de cursus en na afloop van de cursus. Bij de experimentele groep werd 

een follow-up zes maanden na de cursus uitgevoerd om de effecten op langere termijn 

te evalueren. Naast vragenlijsten die de deelnemers zelf invulden werd er voor aanvang 

van de cursus en na afloop ervan een gestandaardiseerd diagnostisch interview (MINI-

Plus) afgenomen om een indruk te krijgen van de diagnoses volgens DSM-IV criteria. Het 

onderzoeksprotocol met de gebruikte methodes, procedures, meetinstrumenten en analyses 

werden uitvoerig in het protocol beschreven en kritisch beschouwd.

De praktische uitvoering en de resultaten van het gerandomiseerde onderzoek werd in 

hoofdstuk 4 beschreven. Zeventien GGZ-instellingen verdeeld over Nederland hebben 

deelgenomen aan het onderzoek. In totaal namen 217 cursisten deel aan het onderzoek, die  

werden gerandomiseerd naar de experimentele groep (N=109, namen deel aan de cursus) 

en de controle groep (N=108, stonden op een wachtlijst). De gemiddelde leeftijd was 42 

jaar en 71% was van het vrouwelijk geslacht. Uit de resultaten bleek dat 3 maanden na de 

voormeting significant meer mensen uit de experimentele groep een klinisch significante 

verandering bereikten dan de controle groep. Ook een significant positief effect op de DSM-

IV diagnose paniekstoornis en de ernst van de paniekklachten werd gevonden voor de 

experimentele groep in vergelijking met de controle groep. Het effect op de paniekklachten 

kon als groot worden geïnterpreteerd en bleef ook zes maanden na de cursus aanwezig. Uit 
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de gegevens van de cursusleiders bleek dat de mate van aanwezigheid van de cursisten en 

het maken van huiswerk door de cursisten als bevredigend kon worden beschouwd. Verder 

bleek uit de evaluatie van de cursus door de deelnemers dat de cursus als positief werd 

beoordeeld en dat het hielp in het verminderen van de paniekklachten.

Op grond van dit onderzoek en de pilotstudie kan geconcludeerd worden dat de cursus 

effectief is in het verminderen van paniekklachten en dat de positieve effecten ook op 

langere termijn aanhouden. Verder blijkt dat de cursus uitvoerbaar is in een instelling voor de 

geestelijke gezondheidszorg en dat deze goed wordt ontvangen door de cursisten.

Hoofdstuk 5 beschreef een studie waarbij verschillende ernstgroepen met elkaar werden 

vergeleken op niveau van functioneren, economische kosten en mate van verbetering na de 

cursus. De data uit het gerandomiseerde onderzoek werden voor deze studie gebruikt. Uit 

de resultaten bleek dat verschillende ernstgroepen in subklinische en milde paniekstoornis 

een grote ziektelast lieten zien en hoge kosten met zich meebrachten. Verder bleek uit de 

resultaten dat er in het algemeen geen significant verschil was in verbetering na de cursus 

tussen de verschillende ernstgroepen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de verschillende 

ernstgroepen evenveel profiteren van de cursus. Als klinische implicatie van deze resultaten 

werd gesuggereerd dat de interventie bruikbaar zou kunnen zijn als een eerste stap in een 

‘stepped care’ benadering van de geestelijke gezondheidszorg.

Om een idee te krijgen van het proces van verandering dat ten grondslag ligt aan de effecten 

van de cursus werd een studie gedaan naar een mogelijk mediërende rol van cognities. 

Deze studie werd beschreven in hoofdstuk 6. Uit de resultaten bleek dat cognities mogelijk 

een mediator zijn voor veranderingen na de cursus. Tevens bleek uit de resultaten dat het 

proces van verandering circulair kan zijn: verandering in cognities kunnen resulteren in een 

verandering van paniekklachten en vice versa.

In hoofdstuk 7 werden de resultaten van de onderzoeken besproken tegen de achtergrond 

van de bestaande literatuur over preventie en vroeginterventie bij paniekklachten. Daarnaast 

werden de sterktes (ondermeer: grote mate van generaliseerbaarheid) en de beperkingen 

(ondermeer: korte periode van de follow-up metingen) van uitgevoerde studies aangegeven. 

Verder werden er implicaties gegeven van de resultaten van de studies uit dit proefschrift 

voor de klinische praktijk en werden er suggesties gedaan voor toekomstig onderzoek.

In de addendum werd de geschiedenis van de cursus ‘Geen Paniek’ en de eerste onderzoeken 

naar de effectiviteit en uitvoerbaarheid ervan besproken. Daarnaast werd een uitgebreide 

beschrijving gegeven van de inhoud van de cursus. Als laatste werden de ervaringen van een 

cursist beschreven.




