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“Ze is heel erg gevoelig, ze kan er heel slecht tegen als je je stem verheft. Dus dat was heel snel huilen 
ook. En ook nerveus was ze. En op sommige momenten bang, niet zozeer voor mij, maar wel dus voor 
wat er komen zou. … En ze merkt dan dat ik niet goed in m’n vel zit, dan is zij ook opstandig” 

(Een moeder met depressieve klachten over haar dochter van 9)

Uitgangspunt van dit proefschrift was om te onderzoeken of kinderen van ouders met een angst- 
of stemmingsstoornis gebaat zouden zijn bij een preventieve training gericht op het vergroten 
van veerkracht en het verminderen van risico factoren. De verschillende studies in dit proefschrift 
gaan over verschillende aspecten van preventie, risicofactoren voor het ontwikkelen van angst- 
en stemmingsstoornissen bij kinderen en factoren die behandeluitkomsten kunnen beïnvloeden 
bij kinderen. In deze Nederlandse samenvatting worden deze studies per hoofdstuk beschreven.

 

Hoofdstuk 1. Inleiding 

Angst- en stemmingsstoornissen zijn ernstige, veel voorkomende aandoeningen, die een grote 
impact kunnen hebben op iemands functioneren. Het voorkomen van deze klachten is van 
groot belang. Eerder onderzoek heeft laten zien dat kinderen een groter risico lopen op het 
ontwikkelen van angst- en stemmingsstoornissen als een ouder last heeft van een angst- of 
stemmingsstoornis. Het is daarom belangrijk om onderzoek te doen naar welke kinderen veel 
risico lopen (risicofactoren) en hoe het ontstaan van klachten kan worden voorkomen (preventie).

Wat zijn angst- en stemmingsstoornissen? 
Een classificatiesysteem waarin zowel stemmingsstoornissen en angststoornissen beschreven staan, 
is de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR in dit proefschrift, 
American Psychiatric Association, 2000; nieuwste versie DSM-5, American Psychiatric 
Association, 2013). Bij stemmingsstoornissen, zoals een depressieve stoornis of dysthymie 
(persisterende depressieve stoornis), is er sprake van een sombere stemming gedurende de dag, 
bijna elke dag, of een duidelijk verlies van interesse of plezier, die minstens twee weken aanhoudt. 
Daarnaast kan er sprake zijn van gewichtsverlies of gewichtstoename, van slapeloosheid of juist 
heel veel slapen, van psychomotorische agitatie of vertraging, van vermoeidheid of verlies van 
energie, van gevoelens van waardeloosheid of schuldgevoelens, van concentratieproblemen of 
besluiteloosheid of van terugkerende gedachten aan de dood. 

Er zijn verschillende soorten angststoornissen. Deze stoornissen hebben gemeenschappelijk 
dat er sprake is van buitensporige angst of vrees. De DSM maakt bijvoorbeeld onder andere 
onderscheid tussen specifieke fobie (waarbij sprake is van duidelijke angst of vrees voor een 
specifiek object of een specifieke situatie, zoals vliegen, hoogtes, dieren, een injectie krijgen, 
bloed zien), sociale fobie (waarbij sprake is duidelijke angst of vrees voor een of meer sociale 
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situaties waarin iemand wordt blootgesteld aan mogelijke kritische beoordeling door anderen), 
paniekstoornis (waarbij iemand terugkerende onverwachte paniekaanvallen heeft), agorafobie 
(waarbij er sprake is van duidelijke angst of vrees voor buitenshuis of in een open ruimte zijn) 
en gegeneraliseerde-angststoornis (waarbij er sprake is van langdurige en excessieve angst en 
bezorgdheid). 

Hoe vaak komt het voor?  
In Nederland zijn angst- en stemmingsstoornissen de meest voorkomende psychische stoornissen. 
Geschat wordt dat gedurende hun leven 19.6% van de volwassen bevolking te maken krijgt met 
een angststoornis en 18.7% met een depressieve stoornis (de Graaf, ten Have, & van Dorsselaer, 
2010; de Graaf et al., 2012).

In 2011 werd het aantal personen van 18 tot 65 jaar met een angststoornis geschat op bijna 
1,1 miljoen (410.600 mannen en 650.600 vrouwen). Dat zijn 77 per 1.000 mannen en 124 per 
1.000 vrouwen. Het aantal mensen met een depressie werd in 2011 geschat op bijna 650.000. 
Dat zijn 49 per 1.000 mannen en 74 per 1.000 vrouwen. Angststoornissen komen ook veel voor 
bij kinderen. Depressieve klachten starten vaker pas na aanvang van de puberteit (40% van alle 
mensen die ooit een depressie kregen ontwikkelde deze voor het eerst tussen hun 15e en 35e 
levensjaar). 

Verschillende angststoornissen komen vaak samen voor en ook angst- en stemmingsstoornissen 
komen samen of na elkaar voor. Hoe meer stoornissen tegelijk voorkomen, hoe ernstiger de 
verschijnselen, hoe langduriger de klachten en hoe groter de sociale gevolgen zijn. 

Wat kunnen de gevolgen zijn? 
Zowel bij angststoornissen als stemmingsstoornissen kan er sprake zijn van veel ziektelast. In de 
lijst van ziekten met de hoogste ziektelast van het Global Burden of Disease project (Whiteford et 
al., 2013) staan depressie en angststoornissen respectievelijk op plaats 1 en 2. Een angststoornis 
of depressie heeft effect op iemands sociale functioneren, wat invloed heeft op iemands werk, 
sociale contacten en gezin. Bij kinderen en adolescenten gaan angst- en stemmingsklachten vaak 
samen met psychosociale problemen, zoals problemen op school, problemen met leeftijdsgenoten 
en minder zelfvertrouwen.

Angst- en stemmingsstoornissen in gezinnen
Angst- en stemmingsstoornissen komen voor in gezinnen. Kinderen van ouders met een angst- 
of stemmingsstoornis hebben 3 tot 4 keer meer kans op het ontwikkelen van deze en andere 
psychische klachten, dan andere kinderen. Zowel genetische als omgevingsfactoren lijken 
daarbij een rol te spelen. Terwijl kinderen in het algemeen ongeveer 10% kans hebben op het 
ontwikkelen van een angststoornis of depressie voor hun 16e, kan de kans bij kinderen met 
een ouder met klachten oplopen tot 40%. Kennis van factoren die dit risico verder vergroten 
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kan helpen bij het zo effectief mogelijk voorkomen van angst- en stemmingsklachten bij deze 
doelgroep. 

Risicofactoren
Of kinderen uiteindelijk een stoornis ontwikkelen of niet hangt af van veel verschillende 
factoren. Recent onderzoek naar risicofactoren legt dan ook de nadruk op het onderzoeken van 
mechanismen, meerdere factoren, die samen het risico zouden kunnen bepalen. Zo heeft in 
Nederland onderzoek naar risicofactoren bij kinderen van ouders met angst- en stemmingsklachten 
onder andere uitgewezen dat een combinatie van de volgende factoren het risico op angst- en 
stemmingsstoornissen bij kinderen verhoogt: ernstige klachten of suïcidepoging(en) van ouders, 
twee ouders met klachten en als het kind een meisje is (High Risk Index (HRI); de Vries et al., 
2012; Havinga et al., 2016).  

Preventie
Vroegsignalering en preventie zijn de laatste jaren belangrijke onderwerpen in de gezondheidszorg 
(zie bijvoorbeeld de landelijke nota gezondheidsbeleid van het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 2011). Preventie kan worden onderverdeeld in universele preventie, selectieve 
preventie en geïndiceerde preventie (Mrazek & Haggerty, 1994). Bij universele preventie worden 
preventieve strategieën ingezet bij groepen (bijvoorbeeld angstpreventie in een klas kinderen). Bij 
selectieve preventie focust de preventie zich op personen die voldoen aan bepaalde risicofactoren 
(zoals kinderen van ouders met een angst- of stemmingsstoornis) terwijl geïndiceerde preventie 
zich richt op het verminderen van al bestaande klachten (bijvoorbeeld bij kinderen met 
subklinische angst- of stemmingsklachten). Selectieve en geïndiceerde preventie is effectiever 
gebleken dan universele preventie (voor een review zie bijvoorbeeld Teubert & Pinquart, 2011). 

Echter, er zijn maar weinig studies die gerandomiseerd onderzoek hebben gedaan naar het 
voorkomen van angst- en stemmingsstoornissen bij kinderen die verhoogd risico lopen. De 5 
onderzoeken die gedaan zijn (4 naar depressie en 1 naar angst), onderzochten soms kinderen 
en soms pubers, gebruikten soms familie- en soms individuele interventies, en includeerden 
soms ook kinderen met klachten (al dan niet in remissie), waardoor er geen sprake meer was 
van preventie (Beardslee et al., 2003; Clarke et al., 2001; Compas et al., 2009; Garber, 2006; 
Ginsburg, 2009). 

De resultaten van deze vijf studies waren positief. Kinderen rapporteerden minder angst- 
of stemmingsklachten, minder nieuwe depressieve episodes, en kinderen ontwikkelden geen 
angststoornis na een interventie, terwijl dat in de controlegroep wel gebeurde. Ter uitbreiding 
van bovenstaande studies, ontwikkelden we een onderzoek, dat net als deze studies beoogde 
risicofactoren te verminderen, maar daarnaast ook aandacht besteedde aan het uitbouwen van 
beschermende factoren (zoals een sterk sociaal netwerk, kennis over angst en depressie, en 
actieve copingvaardigheden). Met een focus op zowel angst als depressie, op zowel kinderen als 
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jongeren, op kinderen met subklinische klachten, maar ook met andere risicofactoren, werd de 
doelgroep verbreed en werd selectieve en geïndiceerde preventie gecombineerd. Daarnaast werd 
in het onderzoek gekeken welke factoren een rol spelen bij het al dan niet ontwikkelen van 
klachten (mediatoren en moderatoren). 

Deel 1. Het voorkomen van angst- en stemmingsstoornissen bij 
kinderen van patiënten

Hoofdstuk 2. Het voorkomen van angst- en stemmingsstoornissen bij kinderen en 
adolescenten: een gerandomiseerde studie bij hoog risico kinderen
Om te onderzoeken wat het effect is van een individuele preventieve training voor kinderen 
met een ouder met een angst- of stemmingsstoornis, is het STERK onderzoek opgezet. STERK 
staat voor ‘Screening and Training: Enhancing Resilience in Kids’, wat vrij vertaald staat voor 
‘Screening en Training: het vergroten van veerkracht bij kinderen’. Het onderzoek werd opgezet 
als een gerandomiseerde studie (Randomized Controlled Trial: RCT) op 3 verschillende locaties 
in Nederland (Groningen, Friesland en Leiden/Oegstgeest). Kinderen van patiënten (8 – 18 jaar) 
werden gescreend op additionele risicofactoren zoals subklinische angst- of somberheidsklachten 
en de High Risk Index (meisje, ouder met ernstige klachten, twee ouders met klachten). Op basis 
van deze extra risicofactoren werden kinderen met extra hoog risico geselecteerd voor deelname 
aan het onderzoek. 

Binnen het onderzoek is op basis van loting bepaald of kinderen de preventieve training 
kregen aangeboden of in de controlegroep (zonder training) kwamen. De individuele training 
duurde 12 weken en bestond uit verschillende onderdelen, die samen het acroniem STERK 
vormen: Samen, een behandelmodule over het onderzoeken en uitbreiden van het sociale 
netwerk van het kind en het gezin; Trots zijn op jezelf, aandacht leren hebben voor sterke kanten; 
Emoties leren herkennen, waarin het verkennen van en praten over verschillende emoties centraal 
staat; Rot problemen oplossen, waarin problemen worden besproken en mogelijke manieren van 
omgaan met problemen worden bekeken; Kijk wat ik doe, je concentreren op leuke, energie 
gevende activiteiten. 

Om te onderzoeken welke kinderen en adolescenten in aanmerking kwamen voor deelname 
aan de gerandomiseerde studie werden in 30 maanden tijd niet minder dan 11079 dossiers van 
patiënten (ouders) gescreend. Daarna zijn er 1297 informatiebrieven verstuurd naar gezinnen die 
op basis van het dossier van één van de ouders mogelijk in aanmerking kwamen voor deelname. 
Slechts 78 gezinnen gaven aan interesse te hebben in deelname. Uiteindelijk zijn 63 kinderen 
gescreend op risicofactoren en konden 26 kinderen (hoog risico) meedoen aan de loting. Om 
voldoende statistische power te hebben voor het doen van betrouwbare uitspraken over de 
effectiviteit van STERK was vooraf vastgesteld dat 102 kinderen de training moesten volgen (en 
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dus 102 kinderen in de controleconditie zouden vallen; samen 204 kinderen). Toen dit tegen de 
verwachting in niet haalbaar bleek, is uiteindelijk besloten de studie stop te zetten.

 
Hoofdstuk 3. Van kwantitatief naar kwalitatief: Hoe kijken ouders aan tegen risico 
en preventie? 
Om te onderzoeken waarom het vinden van deelnemers aan dit onderzoek zo moeilijk was, 
zijn 24 ouders geïnterviewd, zowel ouders die wel mee wilden doen als ouders die niet mee 
wilden doen aan het onderzoek. De interviews werden gedaan door een psycholoog en een 
ervaringsdeskundige. Door middel van kwalitatieve analyses is onderzocht: (1) hoe ouders 
aankeken tegen de relatie tussen hun eigen klachten (of de klachten van hun partner) en 
mogelijke kwetsbaarheid en veerkracht van de kinderen, (2) hoe ouders aankeken tegen 
opvoeden terwijl je psychische klachten hebt, (3) wat de ervaringen waren met hulp voor ouders 
zelf en hun kinderen, en of ouders behoefte hadden aan (preventieve) hulp voor de kinderen,  
(4) wat de redenen waren om wel of niet deel te nemen aan het STERK onderzoek, en (5) wat de 
ervaringen van ouders waren met deelname aan het STERK onderzoek. 

Uit de interviews met ouders bleek dat ouders meestal geen link legden tussen hun eigen 
klachten en mogelijke klachten bij de kinderen (1). Wel maakten veel ouders zich zorgen om 
hun kinderen en rapporteerden zij allerlei symptomen (waaronder angst en somberheid) bij hun 
kinderen.

Ouders beaamden over het algemeen dat hun klachten invloed hadden op de manier waarop 
zij de kinderen opvoedden (2). Ze herkenden hoe verschillende angst of depressie symptomen 
invloed hadden op het gezin. Daarnaast probeerden ze die invloed juist zo klein mogelijk te 
houden, vaak door te proberen hun klachten te verstoppen en er niet over te praten, in een 
poging de kinderen te beschermen.

De meeste ouders zagen hun eigen behandeling als belangrijk en nuttig (3). Wat betreft 
gewenste preventieve hulp voor de kinderen werd door ouders psycho-educatie voor ouders, 
screening en hulp bij mogelijke verwijzing naar professionele hulp genoemd. In plaats van een 
preventieve interventie voor de kinderen werd door ouders vooral aangegeven dat ze hulp voor 
het kind zelf wilden op het moment dat ‘het fout gaat’. 

Als redenen om niet deel te nemen aan de studie noemden ouders vooral dat ze teveel aan 
hun hoofd hadden, waarbij ze de psychische klachten en behandeling noemden, maar ook het 
hebben van een gezin en de tijdsinvestering die gevraagd werd voor deelname aan het onderzoek 
(4). Daarnaast waren ouders meestal niet gemotiveerd voor deelname als ze bij hun kind geen 
klachten zagen. Ouders waren daarentegen wel gemotiveerd voor deelname als zich zorgen 
maakten over hun kinderen. 

Ouders die deelnamen aan het onderzoek en de behandeling waren hier positief over 
(5). Opvallend was dat bij de meeste deelnemende ouders de behandelaar van de ouder een 
belangrijke rol had gespeeld in de beslissing om deel te nemen. 
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Dus, ouders staan ambivalent tegenover preventieve zorg en onderzoek daarnaar voor 
hun kinderen, vooral als er bij het kind geen problemen worden gezien. Meewerken aan 
wetenschappelijk onderzoek kost veel tijd en heeft voor gezinnen met kinderen tussen de 8 en 
18 jaar geen prioriteit. Ouders geven aan wel behoefte te hebben aan informatie voor en over 
hun kinderen, over risicofactoren en opvoeden als je zelf met psychische klachten kampt. Een 
preventieve interventie gericht op ouders met psychische klachten zou daarom beter aansluiten 
bij de wensen van ouders die ook patiënt zijn, en toekomstig onderzoek zou moeten uitwijzen of 
zo’n interventie invloed heeft op het gezin in het algemeen en angst- en stemmingssymptomen 
bij kinderen in het bijzonder.

Verder, om deelname aan preventieve studies en interventies te vergroten is het van groot 
belang om niet alleen de perspectieven van ouders helder te hebben, maar ook om de ideeën van 
behandelaren in de klinische praktijk te kennen. Hoe behandelaren aankijken tegen preventie 
en het risico dat kinderen van patiënten lopen, kan helpen deelname aan preventieve studies en 
uiteindelijk de effectiviteit van interventies te vergroten.

Hoofdstuk 4. De zorg voor kinderen van patiënten: een eerste indruk van de 
ervaringen van professionals
Om inzicht te krijgen in de mening van behandelaren hebben we een kwalitatieve studie 
uitgevoerd onder professionals in de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen en kinderen. 
Drie focusgroepen in Groningen, Friesland en Leiden (psychiaters, psychologen en sociaal 
psychiatrisch verpleegkundigen; N = 15) hebben gediscussieerd over de vraag hoe screening 
van en zorg voor kinderen van patiënten georganiseerd zou moeten worden. In deze groepen 
kwam naar voren dat (1) hulpverleners een gebrek aan aandacht voor kinderen van patiënten 
constateerden, (2) men het er eigenlijk over eens was dat het documenteren van gezinsinformatie 
een standaard onderdeel van een intake procedure zou moeten zijn, met eventueel laagdrempelige 
mogelijkheden voor het screenen van kinderen op psychische klachten, en (3) samenwerking en 
overleg tussen kinder- en jeugd en volwassen psychiatrie instellingen te weinig plaatsvond. 

Het gebrek aan aandacht voor kinderen van patiënten hing samen met een gebrek aan 
kennis over kinderen in het algemeen, en kinderpsychiatrie in het bijzonder. Het beschikbaar 
maken van informatie over risico- en beschermende factoren bij kinderen van patiënten, over 
opvoeden met psychische klachten en over ouder-kind factoren zou een belangrijke eerste stap 
kunnen zijn in het vergroten van het draagvlak voor preventieve interventies voor ouders en 
kinderen. Daarnaast zouden simpele screeningtools, bijvoorbeeld wat betreft het functioneren 
van het kind of opvoedingsstijl van ouders, eventuele doorverwijzing naar de kinderpsychiatrie 
makkelijker kunnen maken.  
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Deel 2. Risico en veerkracht

Om bij te dragen aan het begrijpen welke factoren betrokken zijn bij een verhoogde 
kwetsbaarheid voor het ontwikkelen van angst- en stemmingsstoornissen, richtte het tweede deel 
van mijn onderzoek zich op de rol van impliciete zelf-associaties, emotionele verwaarlozing in de 
kindertijd en optimisme en pessimisme.

Hoofdstuk 5. De relatie tussen ouder en kind angst en depressie: de mediërende rol 
van emotionele verwaarlozing in de kindertijd en impliciete zelf-associaties
De studie in hoofdstuk 5 onderzocht of de relatie tussen klachten bij ouders en kinderen mogelijk 
mede bepaald wordt door hoe een kind de opvoeding heeft ervaren en wat voor impliciete zelf-
associaties het heeft ontwikkeld. Met data van het NESDA onderzoek (Nederlandse Studie 
naar Depressie en Angst, www.nesda.nl; Penninx et al., 2008) hebben we dit onderzocht bij 
een groep van 2981 mensen, zowel volwassen kinderen van patiënten als gezonde controles. In 
het verlengde van eerder onderzoek bleken de nu volwassen kinderen van ouders met angst- of 
stemmingsklachten zelf ook meer angst- of stemmingsklachten te rapporteren. Kinderen van 
een ouder met angst- of stemmingsklachten die hun opvoeding als emotioneel verwaarlozend 
hadden ervaren, bleken relatief negatieve zelf-associaties te hebben. Het gevoel van emotionele 
verwaarlozing en de daarmee samenhangende negatieve zelf-associaties konden de relatie tussen 
de klachten van ouders en de klachten van kinderen (deels) verklaren (seriële mediatie). 

Als (volwassen) kinderen van patiënten aangaven dat beide ouders psychische klachten 
hadden, bleek de kans dat ze zelf ook klachten hadden groter dan wanneer één van beide ouders 
klachten had. Die grotere kans bleek ook deels verklaard te worden door een groter gevoel van 
emotionele verwaarlozing en negatievere zelf-associaties (seriële mediatie).  

Echter, deze uitkomsten werden gevonden bij volwassenen. Of de ervaren emotionele 
verwaarlozing en gemeten impliciete zelf-associaties ook al aanwezig waren in de kindertijd is 
onbekend. Daarom werd vervolgens gekeken of hoog risico kinderen (kinderen met een ouder 
met psychische klachten, waarbij daarnaast nog sprake was van andere risicofactoren) ook al 
meer negatieve zelf-associaties hadden dan andere kinderen.

Hoofdstuk 6. Kinderen die risico lopen op het ontwikkelen van angst en depressie: 
meer pessimisme, minder optimisme, maar geen sterkere negatieve impliciete 
associaties
Het doel van de studie beschreven in hoofdstuk 6 was opnieuw om meer zicht te krijgen op 
factoren die mogelijk bijdragen aan het verhogen of juist verlagen van de kans op het ontwikkelen 
van klachten. Waar in hoofdstuk 5 volwassen kinderen van ouders met klachten werden 
onderzocht, richtte deze studie zich op kinderen die verhoogd risico liepen op het ontwikkelen 
van angst en depressie (gemeten aan de hand van de High Risk Index en subklinische angst- 
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en stemmingsklachten) en vergeleek hen met een groep kinderen zonder verhoogd risico. 
Zowel ouders als kinderen kregen vragenlijsten voorgelegd om optimisme, pessimisme, angst 
en depressie te meten. Met een speciaal daartoe ontwikkelde computertaak (Extrinsic Affective 
Simon Task (EAST); zie de Houwer, 2003) zijn daarnaast de impliciete associaties gemeten. Bij 
de taak moesten kinderen woorden die in het midden van het scherm stonden toewijzen aan een 
categorie. Woorden zoals bang, blij, mij, ander, tafel en pen moesten worden ondergebracht bij 
1 van 4 categorieën: ‘ik’, ‘niet-ik’, ‘gevoel’ of ‘ding’. De categorieën ‘ik’ – ‘niet-ik’ en ‘gevoel’ – ‘ 
ding’ stonden bovenin het beeldscherm, afwisselend links en rechts. Door middel van reactietijd 
data werd gekeken of kinderen sneller (en dus makkelijker) ‘ik’ met positieve gevoelens of ‘ik’ 
met negatieve gevoelens associeerden. 

Hoewel we verwachtten dat kinderen die hoog risico liepen op angst en depressie ook 
sneller woorden als angst en somberheid zouden koppelen aan zichzelf, was dit niet het geval. 
In beide groepen werden geen verschillen gevonden. Onafhankelijk van het al dan niet hebben 
van verhoogd risico, lieten kinderen in het onderzoek gemiddeld genomen sterkere positieve 
impliciete zelf-associaties (ik-blij) dan negatieve zelf-associaties zien. Wel rapporteerden hoog 
risico kinderen expliciet (op een vragenlijst) meer pessimisme en minder optimisme dan laag 
risico kinderen. Gespeculeerd zou kunnen worden dat impliciete associaties pas ontstaan na een 
verergering van klachten en dat de ontwikkeling van angst- en stemmingsstoornissen begint met 
meer expliciete negatieve cognities over jezelf, de wereld en de toekomst. Terugkijkend naar de 
studie in hoofdstuk 5 zou daarnaast ervaren onveiligheid in de kindertijd bij kunnen dragen aan 
de ontwikkeling van deze cognities.  

Deel 3. De rol van ouders in de angstbehandeling van kinderen

Op het moment dat preventie niet langer mogelijk is, omdat iemand klachten heeft ontwikkeld, 
is het natuurlijk belangrijk die klachten optimaal te behandelen om erger te voorkomen. 
Daarbij kan behandeling kinderen (en volwassenen) weerbaarder maken voor toekomstige 
gebeurtenissen die aanleiding zouden kunnen zijn voor het ontwikkelen van klachten. Voor 
angst- en stemmingsstoornissen bij kinderen (en volwassenen) zijn effectieve behandelingen voor 
handen. Echter, wat voor factoren bijdragen aan het al dan niet slagen van een behandeling is 
nog onvoldoende in kaart gebracht. De studie in hoofdstuk 7 richtte zich daarom op kinder- 
en ouderkenmerken als factoren die de effectiviteit van behandeling van angstklachten bij 
kinderen mogelijk beïnvloeden. Meer in het bijzonder is onderzocht of temperament van het 
kind of de ouders en opvoedingsstijlen van de ouders van invloed zijn op de effectiviteit van een 
angstbehandeling bij kinderen.
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Hoofdstuk 7. Temperament en opvoedingsstijl voorspellen behandeleffecten in 
cognitieve gedragstherapie bij angstige kinderen
De studie beschreven in hoofdstuk 7 onderzocht of temperament (negatief affect, effortful control, 
extraversie) van vader, moeder en kind, en opvoedingsstijlen (emotionele warmte, afwijzing, 
overbescherming) gerelateerd zijn aan een afname van angstklachten na angstbehandeling 
met cognitieve gedragstherapie (CGT). Cognitieve gedragstherapie is een effectief bevonden 
behandeling voor angst bij kinderen. Echter, niet voor alle kinderen is deze behandeling even 
effectief. 

Deelnemers aan de studie, beschreven in hoofdstuk 7, waren 145 kinderen en jongeren, die 
waren verwezen naar de GGZ en waarbij een angststoornis was gediagnosticeerd. Na individuele 
cognitieve gedragstherapie (bij de nameting) voldeed 57% van de kinderen niet meer aan de 
criteria voor een angststoornis. Drie maanden na het afronden van de behandeling (follow-
up) voldeed 63% niet meer aan de criteria voor een angststoornis (volgens de DSM-IV-TR; 
American Psychiatric Association, 2000). We vonden dat meer emotionele warmte en minder 
negatief affect van de moeder gerelateerd was aan minder angstklachten bij de kinderen, en dus 
een beter beloop na de behandeling. Moeders die minder geneigd waren somber en angstig in 
het leven te staan (negatief affect, temperament) en moeders waarvan de kinderen aangaven 
dat ze een warme manier van opvoeden hebben, leken de behandeling van hun kind op een 
positieve manier te beïnvloeden. Meer extraversie bij een kind na de CGT was ook gerelateerd 
aan een verdere vermindering van angstklachten 3 maanden na de behandeling. Geen van de 
vaderfactoren bleken significante voorspellers voor een vermindering van angst aan het einde van 
de behandeling.

Het lijkt een logische aanbeveling dat er ouderinterventies zouden moeten komen, gericht 
op het verminderen van negatief affect en het vergroten van warmte bij moeder. Inderdaad is er 
recente literatuur die laat zien dat effectieve behandeling van volwassen patiënten met een angst- 
of stemmingsstoornis ook zorgt voor een vermindering van klachten bij het kind (i.e., Cuijpers 
et al., 2015; Weissman et al., 2015). Echter, de resultaten van onderzoeken naar het aanbieden 
van een ouderinterventie naast angstbehandeling voor kinderen in de jeugd GGZ zijn zeer 
wisselend, waarbij het er op lijkt dat kinderen even goed opknappen van een angstbehandeling, 
of ouders nu wel of niet actief een eigen interventie krijgen aangeboden. Tevens lijkt een effectieve 
angstbehandeling voor het kind positieve effecten te hebben op ouders (Jongerden & Bögels, 
2015). Verder onderzoek zal moeten uitwijzen op welke manier ouders zo betrokken kunnen 
worden bij de behandeling van hun kind, dat het kind de meest effectieve behandeling krijgt.  
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