
Waarom dit onderzoek?
Ondanks de aanzienlijke ziektelast 
van angststoornissen blijft inzicht in 
de factoren die hun typische persis-
terende beloop voorspellen beperkt. 
Het beperkte begrip van onderlig-
gende processen belemmert de ont-
wikkeling van preventiestrategieën. 
Studies naar voorspellers van persis-
terende angststoornissen zijn schaars 
en betreffen doorgaans slechts één 
of enkele variabelen tegelijk. Wij ver-
richtten een review met een overzicht 
van alle onderzochte voorspellers 
van een ongunstig beloop van angst-
stoornissen.

Onderzoeksvraag
Welke voorspellers van persisterende 
angststoornissen worden in de litera-
tuur vermeld? Manifesteren voorspel-
lers zich anders over de levensloop, 
zoals bij kinderen versus volwassenen 
en ouderen?

Hoe werd dit onderzocht?
We doorzochten de databases 
PubMed, PsycINFO en Web of Science 
naar artikelen over angststoornissen 
bij zowel kinderen, adolescenten, 
volwassenen als ouderen (≥ 55 jaar). 
We vonden 5389 artikelen, wat na 
screening 48 studies met voorspellers 
van persisterende angststoornissen 
opleverde bij 29.690 patiënten. Deze 
studies werden samengevat in een 
overzicht van alle voorspellers van 
persisterende angststoornissen. We 
bepaalden de evidentie van elke voor-
speller en maakten een vergelijking 
tussen voorspellers bij kinderen, ado-
lescenten, volwassenen en ouderen.

Voorspellers van persisterende 
angststoornissen; een systematische 
review

Belangrijkste resultaten
Een ongunstig beloop van angst-
stoornissen werd voorspeld door 
klinische en psychische factoren, 
zoals het hebben van paniekaan-
vallen, een comorbide persoonlijk-
heidsstoornis, een recente hulpvraag, 
ernst en duur van vermijdingsgedrag, 
een lagere score op extraversie en 
een hogere score op angstgevoelig-
heid. Sociodemografische factoren 
als opleidingsniveau, inkomen en 
beroep waren niet voorspellend voor 
een persisterend beloop. Dit is een 
opmerkelijke bevinding, omdat uit 
eerder onderzoek bekend is dat deze 
factoren wel voorspellend zijn voor 
het ontstaan van angststoornissen.
Hoewel er veel minder studies bij 
kinderen, adolescenten en ouderen 
zijn gedaan, konden we concluderen 
dat de voorspellende factoren van 
een ongunstig beloop sterk overeen-
komen in de verschillende leeftijds-
groepen.

Consequenties voor de 
praktijk
Deze resultaten schetsen een profiel 
van patiënten met specifieke klinische 
en psychische kenmerken die bijzon-
der kwetsbaar zijn voor persistentie 
van angststoornissen. Deze patiënten 
verdienen mogelijk een aanvullende 
of intensievere behandeling ter pre-
ventie van een ongunstig beloop. 
Studies naar biologische factoren en 
het effect van medicatie en studies bij 
leeftijdsgroepen anders dan volwas-
senen waren beperkt in aantal. Dit 
noodzaakt tot meer en uitgebreider 
onderzoek naar factoren die het lon-
gitudinale beloop van angststoornis-
sen beïnvloeden.
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