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Gezondheid, Ziekte en Gedrag

Psychiatrie

Prof. dr Bert van Hemert

maart ’121

Kennismaking Psychiatrie

• Psychische ziekte

• Ziekte concept

• Bio-psycho-sociale wisselwerking

• Werking van de hersenen

• Lichaam en geest • Natuurwetenschappen

• Biologie

• Psychologie

• Sociologie

• Geneeskunde

• Filosofie
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Angst
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Angst en het brein
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Angst en adaptatie

• Fight

• Flight

• Freeze
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Gegeneraliseerde angststoornis

A. Overmatige angst en zorgen (bange voorgevoelens) 

die voorkomen op de meeste dagen in een periode 

van zes maanden over een aantal gebeurtenissen of 

activiteiten (bijvoorbeeld prestaties op het werk of 

school).

B. Moeite met het in de hand houden van de zorgen.

C.Daarbij drie of meer van de volgende symptomen: 

rusteloosheid, opwinding, snel vermoeid zijn, 

concentratie- of geheugenproblemen, irritatie, 

spierspanningen, slaapproblemen.

18 januari 20127

Gegeneraliseerde angststoornis

D. De symptomen van de bezorgdheid beperken zich niet 

tot een andere stoornis uit As I.

E. De angst, bezorgdheid of fysiologische symptomen 

veroorzaken duidelijk lijden of problemen in de 

omgang met vrienden en kennissen, op het werk of op 

andere belangrijke terreinen.

F. De stoornis is geen gevolg van de directe fysiologische 

effecten van een substantie (bijvoorbeeld drugs of 

medicijnen) of een somatische aandoening.
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Syndroom diagnose

Ordening van symptomen 

in groepen die vaak 

samen optreden
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23,3%41,2%

Etiopathogenese

• Waarom worden mensen ziek?

• Waarom blijven mensen gezond?
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Stress - Kwetsbaarheid

Kwetsbaarheid

• Erfelijkheid

• Vroegkinderlijke 

ervaringen

Gebeurtenissen
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Psychiatrische 

aandoeningen

Erfelijkheid

• Familiestudies

• Adoptiestudies

• Tweelingstudies

• Meten van DNA verschillen
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Identieke 
tweeling

Sibs

Autisme 60% 5%

Schizofrenie, 
bipolaire stoornis, 
hart-vaatziekte

40% 10%

Depressie 50% 15%

Borstkanker 30% 10%

Erfelijkheid Polymorphisms of the Glucocorticoid Receptor Gene
and Major Depression

% carriers, in BclI only homozygous carriers;  * sign diff with healthy controls

%

*

*

*
*

van Rossum e a BIOL PSYCHIATRY 2006;59:681–688
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Vroegkinderlijke ervaringen

• Ingrijpende gebeurtenissen

• Verlieservaringen

• Conflicten

Stressoren
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• < 150 stabiel

• 200-300: 50% meer 

kans op ziekte

• >300: 80% meer kans 

op ziekte

Post traumatische stress reactie stoornis
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Structuurdiagnose
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Psycho-

Genetisch
Lichamelijke 
ziekten

Persoonlijkheid Stressvolle
levensgebeurte-
nissen

Het bio-psycho-sociale model

Waarom is deze patiënt ziek geworden en waarom nu?

SociaalBio-

Bio-
Neurobiologisch

Genetisch
Lichamelijke 
ziekten

Persoonlijkheid

Het bio-psycho-sociale model

Waarom is deze patiënt ziek geworden en waarom nu?

Predisponerend

Chron lich ziekte

Cannabis

Polymorfisme 

Onderhoudend Armoede

Brand

Misbruik

Luxerend

Negatief denken

Persoonlijkheid

Stressvolle
levensgebeurte-
nissen

Psycho-
Psychologisch

Sociaal

PAUZE
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Psychische functies

• Waarneming - beleving

• Gedachten - betekenis

• Gedrag
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Psychische functies

• Bewustzijn, aandacht,

oriëntatie

• Waarneming

• Denken

• Geheugen

• Emoties

• Psychomotoriek

• Motivatie

• Doelgericht gedrag
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• Cognitieve functies

• Affectieve functies

• Conatieve functies
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Afweermechanismen

• Verschuiving

• Ontkenning

• Intellectualiseren

• Rationaliseren

• Sublimatie

• Overdekken door het 

tegendeel (reactie 

formatie)

• Regressie

• Verdringing

• Projecteren
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Stigma

18 januari 201232


