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Angststoornissen komen veelvuldig voor bij kinderen en adolescenten, met prevalentiecijfers 
van 9.7% bij 13- tot 18 jarige Nederlandse adolescenten (Verhulst, Van der Ende, Ferdinand, & 
Kasius, 1997). Hoewel uit verschillende studies blijkt dat Cognitieve Gedragstherapie (CGT) 
effectief is bij 54% tot 74% van de kinderen (o.a. James, Soler, & Weatherall, 2009), betekent dit 
dat drie tot vier van de tien kinderen aanzienlijk angstig blijven na behandeling. Een manier om 
de behandeling van angststoornissen bij kinderen en jongeren te verbeteren is het onderzoeken 
van de mediatoren van de behandeling. Wat maakt dat de behandeling werkt? Een mediator is 
een variabele in de causale relatie tussen een onafhankelijke variabele (in dit geval behandeling) 
en een afhankelijke variabele (hier afname van angstsymptomen). Hoewel er theorieën zijn 
over welke mediatoren bijdragen aan het behandeleffect, is hier nog nauwelijks onderzoek naar 
gedaan. Voor zover wij weten zijn er tot op heden vijf studies uitgevoerd die nader keken naar 
mediatoren van de angstbehandeling bij kinderen. Uit deze studies blijkt dat een afname van 
negatieve cognities (Kendall & Treadwell, 2007; Lau, Chan, Li, & Au, 2010; Treadwell & Kendall, 
1996), een toename van coping vaardigheden (Lau et al., 2010), een afname van eenzaamheid 
(Alfano et al., 2009), en een toename van “self-efficacy” (Maric, Heyne, MacKinnon, Van 
Widenfelt, & Westenberg, 2012) mogelijk behandeluitkomst mediëren. Hoewel deze studies 
goede aanknopingspunten bieden is een nadeel dat zij geen metingen hebben gedaan tijdens 
de behandeling, wat conclusies over temporele afhankelijkheid moeilijk maakt (d.w.z. de vraag 
of de mediator veranderde vóór de verandering in angst). Een eerste doel van dit proefschrift 
was het onderzoeken van verschillende mediatoren van de behandeling van angststoornissen bij 
kinderen van 8 t/m 18 jaar in een longitudinaal design met herhaalde metingen. Meer specifiek 
werd hierbij gekeken of een verandering in het aantal gerapporteerde negatieve gedachten en 
positieve gedachten, een verandering in de mate van ervaren controle en een verandering in 
verschillende coping strategieën, voorafgingen aan een afname van angstsymptomen.
 Een tweede doel van dit proefschrift was het verbeteren van de meting van potentiele 
mediatoren. Daartoe werden twee verschillende instrumenten ontwikkeld van een type dat 
momenteel nog niet veel gebruikt wordt bij kinderen en adolescenten, namelijk een indirecte 
maat (computertaak) en een interview om herhaaldelijk symptomen en ernst van angst vast te 
kunnen stellen.
 Het onderzoek dat in dit proefschrift wordt beschreven is onderdeel van een grote multicenter 
studie uitgevoerd door twee centra voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie: de afdeling voor Kinder- 
en Jeugdpsychiatrie van het AMC / de Bascule in Amsterdam en Accare in Groningen. Dit in 
samenwerking met de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de Universiteit van Amsterdam, 
de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit van Groningen en de afdeling Psychiatrie 
van het Universitair Medisch Centrum in Groningen.
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Overzicht van de Belangrijkste Bevindingen

In Hoofdstuk 2 en 3 worden de ontwikkeling en de psychometrische eigenschappen beschreven 
van een computertaak om ervaren controle te meten: de IAP (Implicit Association Procedure). 
Ervaren controle is het gevoel dat men controle uit kan oefenen over een beangstigende situatie. 
Chorpita en Barlow (1998) menen dat een gebrek aan ervaren controle centraal staat in de 
ontwikkeling van een angststoornis. De IAP maakt geen gebruik van een expliciete respons (zoals 
op een vragenlijst), maar van reactietijden om op indirecte wijze de mate van ervaren controle 
vast te stellen. De reden om op deze wijze te meten is dat indirecte maten in het algemeen 
minder sensitief zijn voor sociale wenselijkheid en minder afhankelijk van mogelijkheden tot 
introspectie. Bovendien wordt gedacht dat directe maten (vragenlijsten) vooral gecontroleerd en 
bewust gedrag voorspellen en dat indirecte maten (op basis van reactietijden) beter automatisch 
of ongecontroleerd gedrag voorspellen. Indirecte maten kunnen daarom mogelijk bijdragen aan 
het voorspellen van terugval na behandeling. 
 Bij de IAP moeten kinderen een joystick naar zich toe trekken of van zich af duwen al naar 
gelang het soort plaatje dat ze op het computerscherm zien (een Controle plaatje of een Geen 
controle plaatje). De reactietijden voor verschillende plaatjes worden van elkaar afgetrokken, 
resulterend in een IAP Controle en IAP Geen controle score. Een hogere score is indicatief 
voor meer ervaren controle. In Hoofdstuk 2 worden de resultaten op de IAP vergeleken met een 
vragenlijst (directe maat) voor ervaren controle, de ACQ-C (Anxiety Control Questionnaire for 
Children), bij 33 niet-geselecteerde kinderen. In Hoofdstuk 3 wordt de IAP nader onderzocht door 
een groep klinisch angstige kinderen (n = 136) te vergelijken met een groep niet-geselecteerde 
kinderen (n = 31). Daarnaast werd de validiteit van de gebruikte stimuli (afbeeldingen) 
onderzocht in een aparte niet-geselecteerde groep van 38 kinderen. Uit de resultaten bleek 
dat de IAP onderscheid kan maken tussen niet-geselecteerde kinderen met hogere en lagere 
angstniveaus (Hoofdstuk 2), en tussen kinderen met en zonder angststoornis (Hoofdstuk 3). 
Hoger angstige kinderen en kinderen met een angststoornis rapporteerden minder ervaren 
controle op zowel de indirecte maat (IAP) als de directe maat (ACQ-C). Voor de IAP Geen 
controle score gold dit echter alleen voor kinderen jonger dan twaalf jaar. In beide studies bleken 
de indirecte en directe maat een zwakke associatie te hebben. Dit komt overeen met eerdere 
studies die vonden dat beide soorten maten gerelateerde, maar afzonderlijke constructen meten. 
De interne en test-hertest betrouwbaarheid van de IAP bleken matig. Kinderen bleken goed in 
staat om de gebruikte plaatjes in te delen in Controle en Geen controle. Onze conclusie is dat 
de IAP een waardevolle toevoeging kan zijn om ervaren controle bij kinderen te meten, maar 
dat de maat nog niet sensitief genoeg is om intra individuele veranderingen te meten. De IAP is 
daarom ook niet meegenomen in de analyse van potentiële mediatoren.
 In Hoofdstuk 4 wordt de ontwikkeling en klinische toepasbaarheid van de ASICA (Anxiety 
Severity Interview for Children and Adolescents) beschreven. De ASICA is een redelijk kort, 
semigestructureerd en door de clinicus gescoord interview dat herhaaldelijk kan worden 



140 | Samenvatting (Summary in Dutch)

gebruikt door een therapeut om de ernst van angstsymptomen te meten tijdens de behandeling. 
De ASICA past daarmee binnen “patiënt georiënteerd” onderzoek, dat zich meer richt op 
individuele dan groepsverschillen. De ASICA meet drie hoofd componenten van angst: angstige 
(lichamelijke) gevoelens, vermijdend gedrag, en angstige gedachten. De psychometrische 
eigenschappen van de ASICA werden onderzocht bij 139 kinderen met een angststoornis 
en 40 niet-angstige kinderen. De ASICA bleek sensitief voor verandering in angst tijdens de 
behandeling en kon onderscheid maken tussen angstige en niet-angstige kinderen. De interne 
betrouwbaarheid was goed; de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid uitstekend. We denken dat de 
ASICA therapeuten kan helpen om de voortgang van de behandeling te monitoren. Daarnaast 
kan het hun cliënten helpen om meer inzicht te krijgen in hun eigen voortgang in de therapie. 
Gezien de hoeveelheid potentiële mediatoren dat werd onderzocht in Hoofdstuk 7, is besloten 
de ASICA niet mee te nemen in deze analyses. In de toekomst zou de ASICA echter wel gebruikt 
kunnen worden om op meer gedetailleerd niveau, bijvoorbeeld door middel van n = 1 studies, 
potentiële mediatoren te onderzoeken.
 In Hoofdstuk 5 en 6 onderzoeken we de rol van positieve gedachten in theoretische en 
behandelmodellen van angst. In Hoofdstuk 5 beschrijven we de ontwikkeling en psychometrische 
eigenschappen van de CATS-N/P (Children’s Automatic Thoughts Scale – Negative/Positive) bij 
554 niet-geselecteerde kinderen. De CATS-N/P is een aanvulling op de CATS (Schniering & 
Rapee, 2002) die negatieve zelfspraak (of gedachten) meet bij kinderen en adolescenten. Om 
tegelijk positieve gedachten te kunnen meten vulden we de CATS aan met tien positieve items. 
In Hoofdstuk 6 wordt de CATS-N/P gebruikt om de rol van negatieve en positieve gedachten 
bij angst te onderzoeken in een groep van 139 kinderen met een angststoornis en 293 kinderen 
zonder angststoornis. De CATS-N/P bleek valide te zijn in een factoranalyse en had een goede 
betrouwbaarheid in een niet-angstige groep kinderen (Hoofdstuk 5). Daarnaast kon de CATS-
N/P onderscheid maken tussen angstige en niet-angstige kinderen (Hoofdstuk 6). Ten slotte 
konden we met de CATS-N/P aantonen dat zowel het aantal negatieve als positieve gedachten 
angstniveau kan voorspellen. Dit is een aanvulling op bestaande cognitieve theorieën die ervan 
uitgaan dat vooral negatieve gedachten een rol spelen bij de ontwikkeling en behandeling van 
een angststoornis (Power of Nonnegative Thinking hypothese).
 In Hoofdstuk 7 ten slotte worden de resultaten besproken van onze longitudinale studie 
waarin bij 145 kinderen met een angststoornis werd onderzocht of een verandering in negatieve 
en positieve gedachten, een verandering in de mate van ervaren controle en een verandering 
in vijf verschillende coping strategieën, voorafgingen aan een afname van angstsymptomen. 
Hierbij werd gebruik gemaakt van een geavanceerde statistische analyse (Longitudinal 
Difference Score Modelling). Metingen werden verricht voorafgaand aan de behandeling, na 
acht sessies, na de behandeling en 3 maanden daarna. Uit de resultaten bleek dat zoals verwacht 
een toename in positieve gedachten en een toename in drie coping strategieën (probleem 
oplossende coping, positieve cognitieve herstructurering, en afleiding zoeken), bijdragen aan 
en voorafgaan aan een afname in angstsymptomen. Tegen de verwachting in bleek een afname 
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in negatieve gedachten en een toename van steun zoeken niet vooraf te gaan aan een afname 
van angst. Daarnaast vonden we dat een afname van angst juist voorafging aan een afname van 
vermijdend coping gedrag, en dat een toename van ervaren controle zowel voorafging aan, als 
volgde op, een afname in angstniveau (reciproke effect). 

Conclusies

In de studies beschreven in dit proefschrift werden, voor het eerst, op longitudinale wijze meerdere 
potentiele mediatoren van de behandeling van angststoornissen bij kinderen onderzocht. Dit is 
een belangrijke aanvulling op eerder onderzoek dat gebruik maakte van een pre-post design. 
Daarnaast werden twee instrumenten ontwikkeld om het (herhaald) meten van mediatoren te 
verbeteren. De kinderen die deelnamen aan het onderzoek waren representatief voor de kinderen 
die in het algemeen gezien worden in Nederlandse centra voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie: de 
meeste kinderen ondervonden ernstige problemen door hun angsten, en 19% ging al enige tijd 
niet meer naar school. Een nadeel hiervan is dat de uitval van proefpersonen relatief groot was. 
De belangrijkste conclusies zijn: 1) Een toename van positieve gedachten en coping strategieën 
gaan vooraf aan een afname van angstsymptomen tijdens de behandeling van angststoornissen 
van kinderen en adolescenten. 2) Zowel positieve als negatieve gedachten zijn gerelateerd aan 
angststoornissen bij kinderen. Dit heeft implicaties voor bestaande theorieën over de rol van 
cognities bij angst, zoals de Power of Nonnegative Thinking hypothese. Mogelijk zijn positieve 
gedachten niet slechts een bijproduct van angst, maar spelen ze ook een rol bij de ontwikkeling 
en behandeling van angststoornissen. Het geeft aan dat theorieën ontwikkeld voor volwassenen 
niet zomaar te gebruiken zijn bij kinderen. 3) Een afname van negatieve gedachten gaat niet 
vooraf aan een afname van angstniveau tijdens de behandeling van angststoornissen bij kinderen 
en adolescenten. Hierbij moet worden opgemerkt dat er maar eenmaal gemeten is tijdens 
de behandeling. Mogelijk was er wel een effect van negatieve gedachten, maar kan dat alleen 
worden opgemerkt als er vaker, en eerder was gemeten. 4) Veranderingen in ervaren controle 
gaan vooraf aan, maar volgen ook op een afname van angstniveau tijdens de behandeling van 
angststoornissen bij kinderen en adolescenten. Dit heeft mogelijke implicaties voor de theorie 
over de rol van ervaren controle bij angst. Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat een gebrek 
aan ervaren controle bijdraagt aan een hoog angstniveau. Het is echter niet uit te sluiten dat 
deze relatie andersom is, of dat ervaren controle en angstniveau elkaar beïnvloeden. Dit moet 
nader onderzocht worden. 5) De computertaak IAP kan gebruikt worden om op indirecte wijze 
ervaren controle te meten bij kinderen, maar kan nog niet gebruikt worden om verandering 
binnen individuen te meten. 6) De ASICA kan worden gebruikt om op herhaalde wijze de ernst 
van angstklachten vast te stellen tijdens de behandeling. De ASICA is waardevol voor zowel 
de therapeut (voor indicatiestelling en monitoring van de behandeling) als de cliënt (inzicht 
in eigen voortgang en motiverend om scores te zien dalen). 7) De CATS-N/P is een valide 
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en betrouwbare vragenlijst om zowel negatieve als positieve gedachten te meten bij kinderen 
en adolescenten. 8) Verder onderzoek is nodig om vast te stellen welke behandeltechnieken 
verandering tot stand brengen in potentiele mediatoren van behandeling. De opzet van het 
huidige onderzoek kon bijvoorbeeld geen antwoord geven op de vraag of een verandering van 
positieve gedachten veroorzaakt wordt door cognitieve herstructurering, positieve ervaringen 
tijdens exposure opdrachten of aangeleerde coping vaardigheden. De aanbeveling is verder 
dat toekomstig onderzoek een gerandomiseerde studie combineert met een longitudinaal 
design met meerdere meetmomenten en dat er verder gekeken wordt naar de interactie tussen 
verschillen mediatoren (hoe werkt het) en moderatoren (voor wie werkt het).




