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Diagnostiek en Behandeling van
Angst bij Psychose
Een multidimensioneel vraagstuk

DISCO van Angst
en Psychose
De

Vooraf
• Leergeschiedenis
• Attributies
– Zelf
– Ander
– Wereld

• Denkstijlen

COGNITIEVE APPRAISAL (TOP-DOWN)
Wat gebeurt er?
Inductief redeneren

Selectieve
aandacht
Vermijding
Dogmatisme
Confirmatie tendens
Zelfstigmatisering
Verzet
Preoccupatie

PSYCHOSE

Intrusies

Jumping to
conclusions
Covariatie tendens
Theory of mind
Externaliseren/
personaliseren
Gebiaste bron
monitoring
Emotioneel
redeneren

COGNITIEVE TENDENS

CONSOLIDATIE

Deductief redeneren

ANGST

Gedachteversnelling
Afwijkende betekenisvolle
ervaring
Dopamine release
NEUROBIOLOGIE (BOTTOM-UP)

Neuropsychiatric Model
(Van de Gaag, 2006)
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Casus
• Man 37 jaar
• Buurman wil wraak nemen op mij en wil mij
uitschakelen door mij te vermoorden of
voorgoed in een gesticht te laten verdwijnen
• 15 jaar geleden eerste psychose doorgemaakt
waarbij hij onderbuurman heeft bedreigd. Pt
is door politie opgehaald
• Buurman had een creools uiterlijk

COGNITIEVE APPRAISAL (TOP-DOWN)

Cognities uitdagen

Wat gebeurt er?
Handlangers van de buurman
Ik word opgepakt

CONSOLIDATIE

WAAN

Jumping to
conclusions
Covariatie tendens
Externaliseren/
personaliseren
Emotioneel
redeneren

COGNITIEVE TENDENS

Ik word gek
Selectieve
aandacht
Vermijding
Dogmatisme
Confirmatie tendens
Zelfstigmatisering
Preoccupatie

Om gedragsinterventies mogelijk te maken
Alternatieve cognities zijn geen doel op zich!

Mensen met donkere
Huidskleur
Politie
Lawaai op gallerij
Dopamine release
NEUROBIOLOGIE (BOTTOM-UP)

Neuropsychiatric Model
(Van der Gaag, 2006)

Virtual Reality

Is het echt genoeg?

• Blootstelling aan angst in de Virtuele Wereld
• Trainen van vaardigheden in de Virtuele
Wereld

• https://youtu.be/GvxlXWV-6Io
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VRET P

Casus
• Man, 37 jaar
• 15 jaar geleden eerste psychose doorgemaakt
waarbij hij in zijn psychose de onderbuurman
heeft bedreigd. Pt is door de politie opgehaald
en naar de kliniek gebracht.
Buurman had een creools uiterlijk. Pt is na
opname verhuisd naar Groningen.

DiSCoVR

Situaties
Donkere mensen tegenkomen
‘s Nachts maken mensen lawaai op de gallerij van de flat.
Politie tegenkomen op straat.

Cognities

Emoties

Donkere mensen: zijn gestuurd
door de buurman om mij iets aan
te doen
Galerij: De buurman heeft deze
mensen ingehuurd om mij gek te
maken.
Politie: De buurman heeft
aangifte gedaan en de politie
komt me halen.
Algemeen: De buurman wil wraak
nemen door mij gek te maken of
door me te laten oppakken. Ik
kom hier nooit meer vanaf.

Angst 85%
Boosheid 50%
Verdriet 60%

Gedrag
Omlopen, plaatsen
vermijden
Elders slapen (bij vriendin)
Nauwelijks nog thuis zijn
Niet in de buurt van
politiebureaus komen
Politie vermijden
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