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‘Bang zijn is nuttig’, zo schrijft Rita Kohnstamm in haar klassieker Kleine ontwik-
kelingspsychologie (1983, p. 139). ‘Het is een alarm dat iets dreigt. Men kan het 
vergelijken met pijn. Dat is ook (…) akelig. Toch zou het een bedreiging van het 
leven zijn als men nooit pijn voelde. Pijn is een alarm dat ergens in het lichaam 
iets niet in orde is. Bang zijn is een teken dat er van buitenaf iets dreigt. Geen 
angst kennen, is gevaarlijk (….). Daarom is het belangrijk dat een kind, om het 
dubbelzinnig te zeggen, niet leert schrikken van zijn eigen angsten.’ 
 Toch is zo'n 10 tot 20 % van de kinderen en adolescenten hun angst niet de 
baas. De meeste van hen krijgen er – zonder professionele hulp – onvoldoende 
grip op en lopen zelfs gerede kans dat die een structureel karakter krijgt, verer-
gert en tot andere problemen leidt, zoals schoolverzuim, opvoedkundige pro-
blemen en depressie.  
 Wat is er met hen aan de hand? Hoe kunnen de problemen in kaart gebracht 
en doelgericht en doeltreffend verholpen worden? Wat zijn de effecten daar-
van? Met deze vragen houdt Susan Bögels, hoogleraar orthopedagogiek aan de 
Universiteit van Amsterdam zich in de handleiding en werkboeken van het 
behandelprogramma Denken + Doen = Durven bezig. 
 Kort gezegd, staat bij deze kinderen en adolescenten de angst niet meer in 
verhouding tot wat er speelt. Daar komt bij dat het bij hen om een langdurig 
patroon gaat, gekenmerkt door cognitieve vertekeningen (bijvoorbeeld zich bij-
kans blindstaren op gevaar, de kans op gevaar overschatten en doemdenken), 
fysieke verschijnselen (zoals een stokkende ademhaling, een verhoogde bloed-
druk en hartslag en overmatig transpireren) en gedragsmatige manifestaties (zo-
als bevriezen, vermijden en vluchten). Bovendien houdt de overmatige angst 
hen zo in de greep dat hun ontwikkeling bedreigd wordt. 
 Vertaald in termen van het Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disor-
ders, 4th edition, Text Revision (DSM IV-TR), is er bij hen van één of meer van de 
tien angststoornissen binnen deze leeftijdsrange voorkomen. Het gaat bij hen – 
meer specifiek – om een separatieangststoornis, een specifieke fobie, een sociale 
fobie (sociale angststoornis), een obsessief-compulsieve stoornis (een dwang-
stoornis), een acute dan wel posttraumatische stressstoornis, een paniekstoor-
nis, een gegeneraliseerde angststoornis (een piekerstoornis), een angststoornis 
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door een somatische stoornis of middel en een angststoornis niet anderszins 
omschreven.    
 Meestal is er bij hen geen enkelvoudige oorzaak van het ontstaan en de ont-
wikkeling van een angststoornis aan te wijzen. Het gaat juist om een cumulatie 
van risicofactoren op kind-, gezins- en omgevingsniveau. Zo valt op kindniveau 
te denken aan gedragsinhibitie (in nieuwe situaties buitengewoon verlegen en 
teruggetrokken reageren), neuroticisme en een onveilige hechtingsstijl. Op ge-
zinsniveau kan bijvoorbeeld gedacht worden aan persoonlijke en relationele 
problemen van ouders (waardoor zij minder beschikbaar zijn), overbescherming 
of juist mishandeling. Op omgevingsniveau kan ten slotte gedacht worden aan 
stressvolle levensgebeurtenissen, weinig tot geen aansluiting bij leeftijdgenoten 
vinden en gepest worden. 
 Hoe de risicofactoren en symptomen betrouwbaar en valide in kaart ge-
bracht kunnen worden, hoe die doelgericht en doeltreffend aangepakt kunnen 
worden en hoe de vertaalslag van theorie naar praktijk gemaakt kan worden, 
wordt vervolgens kort en bondig uiteengezet. Het leidt tot een selectie van de 
meest effectieve cognitief-gedragstherapeutische technieken om de problemen 
aan te pakken, zoals psycho-educatie, angstregistratie en -evoluatie, ‘exposure’ 
(denkbeeldige en daadwerkelijke, graduele blootstelling aan angstopwekkende 
situaties om die te leren beheersen), ‘modelling’, cognitieve herstructurering 
(identificatie, uitdaging en vervanging van negatieve gedachten in helpende 
gedachten), gedragsexperimenten (opdrachten), ontspanningsoefeningen, 
taakconcentratie-trainingen, huiswerk en terugvalpreventie.
 Deze technieken zijn in een aantrekkelijk, gedegen en gebruikersvriende-
lijk werkboek uitgewerkt, dat als draaiboek voor de therapie fungeert. Het ene 
werkboek is bedoeld voor een individueel traject met een jeugdige, bestaande 
uit negen sessies van één tot anderhalf uur(, die overigens in een groepstherapie 
omgezet kan worden). Het andere is daarentegen bestemd voor ouder(s) en hun 
kind, bestaande uit drie sessies met de ouder(s), drie met de ouder(s) en hun 
kind en acht met het kind. 
 Over het geheel genomen, blijkt het behandelprogramma effectief, zo blijkt 
uit onderzoek. Maar liefst 73 % van de kinderen en adolescenten lijdt drie 
maanden na het afronden van het programma niet meer aan hun primaire 
angststoornis. Tevens nemen bijkomstig de angstsymptomen van de deelne-
mende ouders af en neemt de kwaliteit van leven van de jeugdigen en ouders 
in kwestie juist toe. De resultaten zijn zelfs beter dan verwacht, afgezet tegen 
vergelijkbare studies in het buitenland. 
 Alhoewel met het behandelprogramma de behandeling effectief gestalte 
kan krijgen, rijst toch de vraag waarom het ontwikkeld en verschenen is. Met 
bijvoorbeeld Dappere kat en Vrienden waren er namelijk al therapieën op dit 
gebied de cognitief-gedragstherapeutische hoek op de markt die theoretisch en 
empirisch onderbouwd zijn en die in de klinische praktijk gebruikt worden. 
Ongetwijfeld hebben de handleiding en werkboeken meerwaarde, maar die toe-
gevoegde waarde zou in een nieuwe druk beter voor het voetlicht gebracht kun-
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nen worden. Hetzelfde geldt voor de inbedding van de therapie binnen mul-
timodale zorgprogramma’s, waarin cognitieve gedragstherapie bij angststoor-
nissen vaak de eerste keuze is en – bij onvoldoende resultaat of te complexe 
problemen – meerdere modules tegelijk ingezet kunnen worden, met inbegrip 
van psychofarmaca en andere therapeutische interventies.   
 De meeste kinderen en adolescenten boeken door de therapie weliswaar sig-
nificant progressie, maar binnen de totale onderzoeksgroep zijn er aanzienlijke 
verschillen. Over het totaal gezien, gaan jongere kinderen die de individuele 
therapie volgen en die geen ouders met een angststoornis hebben er het meest 
op vooruit; iets wat in een aantal andere studies eveneens gevonden is. Dit be-
tekent tegelijkertijd dat – welhaast tegenintuïtief – met de gezinsvariant minder 
resultaat geboekt wordt. Een van de redenen die daarvoor aangevoerd wordt, 
is dat de aandacht voor het betrekken van ouders ten koste gaat van de oefen-
ruimte voor de kinderen. Wat lezers met deze informatie aanmoeten, bijvoor-
beeld welke keuzes zij op grond daarvan het beste kunnen maken, wordt echter 
in het midden gelaten. Daaraan zouden in een volgende editie eveneens meer 
woorden gewijd mogen worden.
 Deze kanttekeningen daargelaten, is het behandelprogramma een aanrader 
voor de klinische praktijk. Susan Bögels geeft daarin namelijk een overzicht 
van de sociaal-wetenschappelijke stand van zaken op het terrein van het ont-
staan en beloop van angststoornissen bij kinderen en adolescenten. Bovendien 
maakt zij de vertaalslag van theorie naar praktijk, in de vorm een theoretisch 
onderbouwde en empirisch getoetste protocollen. Daarnaast biedt zij handvat-
ten om de geprotocolleerde therapieën vorm en inhoud te geven, in de zin van 
eigentijdse, handzame en praktische werkboeken. Voorts besteedt zij aandacht 
aan elementen die niet specifiek voor de geprotocolleerde therapieën zijn, zoals 
de houding en opstelling van de therapeut met betrekking tot het aangaan en 
onderhouden van een goede therapeutische alliantie en het aansluiten bij de 
hulpvragen en motivatie van de jeugdigen en ouders. Deze elementen zijn na-
melijk van grote invloed op het welslagen van de therapie. ‘Last but not least’ 
zet zij het belang van het volgen van het protocol uiteen, maar onderstreept ze 
tegelijkertijd dat de therapie niet als een keurslijf maar als een richtlijn opgevat 
moet worden die desgewenst aangepast kan worden. 




