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Inleiding 
 
Dit voorbeeldverslag is gemaakt naar de instructies zoals gesteld in het boek Diagnostische 
vaardigheden voor psychosociale hulpverleners (Van Alphen, 2014). 
 
Idealiter zouden psychologen hun gehele denkproces moeten verantwoorden in een schriftelijk 
verslag. In het boek wordt daarom onderscheid gemaakt tussen een ‘denk-’ en een ‘doe-’rapportage. 
De denk-rapportage is didactisch bedoeld: hierin komt een volledige uitwerking: de overwegingen 
van de psychologe komen uitgebreid aan bod. In de praktijk is er zelden tijd om zo uitgebreid te 
verslaan, vooral als er maar 10 - 15 minuten per uur rapportage- en administratietijd beschikbaar is. 
Meestal wordt volstaan met een beknopt verslag waarin de kernpunten en afspraken zijn vastgelegd 
en een beknopte overweging waarin de belangrijkste beweegredenen van de psychologe terug te 
vinden zijn. Dit wordt een doe-rapportage genoemd. 
 
Dit verslag is een zogenoemde doerapportage. De bijbehorende denk-rapportage (de uitgebreide 
versie, dus) mag worden gedownload van de website www.diagnostischevaardigheden.nl (hoofdstuk 
11). 
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Diagnostisch rapport (doerapportage) 
 

Personalia 

Namen van de cliënten:  Katja de Koning 
Geboortedata:   21-6-1980 
Adres:   Boomstraat 321, 1230 AB Het Bos 
Telefoon:   06-12345678 
Mobiele nummer: 
Emailadres:   KatjaDK@hotmail.com 
 
Aanmeldingsdatum:  1 Oktober 2013 
 
Aangemeld door:   zelf 
Verwijzer:   Huisarts Hippocratus 
Contactgegevens verwijzer: Struikweg 12, 1231 BC Het Bos 
Reden van verwijzing: Vermoeden van paniekaanvallen  
Vergoeding:   Basis-GGZ: ernstig/chronisch 
 
Opdrachtgever:   zelf 
Contactgegevens opdrachtgever: 

 

Aanmelding 

Cliënte meldt zich aan met paniekaanvallen, durft de straat niet meer op. 
 

Formulieren: 

Informed consent: terugontvangen  
Biografische vragenlijst: terugontvangen 
Uitkomstmaat: Symptom Checklist-90 (Arrindell & Ettema, 2003): computerafname ID 
34112199760 
Overige/bijzonderheden: Verwijzing huisarts. Geen aanvullende verzekering. 

 

Algemene indruk 

Cliënte ziet er verzorgd uit, conform kalenderleeftijd, kleedt en gedraagt zich leeftijdsadequaat. 
Mimiek en pantomimiek normaal, maakt gemakkelijk oogcontact, reageert goed op vragen, stelt zich 
enigszins afwachtend op (neemt niet zelf het initiatief) en is duidelijk nerveus (kijkt ongemakkelijk 
om haar heen, wiebelt met haar been).  
 

Inventarisatie van de klachten 

Datum van intakegesprek: 11 oktober 2013, 10.30 
 
Cliënte is sinds 3 jaar gescheiden, heeft drie kinderen (6(J), 8(M) en 9(M)), leeft van een 
bijstandsuitkering.  
 

Klachten: 

1. Paniekaanvallen: De eerste keer in de rij in de supermarkt: voelde haar hart tekeergaan, dacht 
dat zij een hartaanval kreeg, boodschappenkarretje laten staan en direct naar huis gegaan. 
Afspraak met de huisarts gemaakt, deze kon geen afwijken vinden. In eerste instantie heeft de 
huisarts Xanax voorgeschreven, hielp voor een poos maar zij werd er misselijk van. Inmiddels 
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krijgt zij overal (behalve thuis) paniekaanvallen: supermarkten, markten, bij het ophalen van 
kinderen bij school, bibliotheek, in de bus, kortom alle openbare gelegenheden. Gebruikt geen 
stimulerende middelen, hooguit 2 kopjes koffie per dag, geen Red Bull of iets dergelijks, gebruikt 
nauwelijks alcohol en doet geen drugs. 

2. Straatvrees: voelt zich alleen maar thuis op haar gemak en vermijdt het naar buiten gaan 
vanwege angst voor een paniekaanval. De buurvrouw haalt inmiddels haar kinderen op van 
school, haar moeder doet wekelijks haar boodschappen. Haar moeder heeft uiteindelijk 
aangedrongen dat zij hulp zou moeten zoeken, heeft haar naar de huisarts gebracht en ook naar 
de afspraak vandaag. 

3. Verlegenheid: schaamt zich voor haar buurvrouw dat zij zelf haar kinderen niet van school kan 
halen/brengen. Zegt heel op zichzelf gericht te zijn, vindt het moeilijk een praatje te maken, vindt 
het praten over koetjes en kalfjes zinloos. Bij mannen slaat zij helemaal dicht (ongeacht of zij een 
partner hebben of niet). Voelt zich ook afgewezen doordat haar ex haar verliet voor een ander – 
kwam voor haar als donderslag bij heldere hemel. Schaamt zich ook dat zij nooit heeft 
doorgestudeerd nadat zij haar VWO heeft gehaald. Al haar toenmalige vriendinnen hebben dat 
wel gedaan en hebben nu goed betalende banen. Zij houdt contact met vroegere vriendinnen af. 

4. Slaapproblemen: door de scheiding kwam er veel op haar dak, de woning was te duur, zij moest 
een nieuw huurhuis weten te regelen, doordat haar ex niet veel meer dan een minimuminkomen 
heeft, leeft zij van een bijstandsuitkering plus kinderbijslag en een kleine kinderalimentatie van 
150 Euro per maand totaal. Zij heeft een sollicitatieplicht wat veel druk op haar uitoefent en de 
wekelijkse afwijzingen doen haar zelfbeeld ook geen goed. Zij maakt zich dus zorgen over haar 
situatie, vraagt zich af wat er met haar aan de hand is, waarom zij zo’n watje is, hoe het ooit goed 
zal komen, dat zij een waardeloze moeder is, dat zij nooit weer een relatie zal krijgen, 
enzovoorts. Dit houdt haar ’s nachts bezig en houdt haar uit haar slaap. Meestal vat de slaap pas 
rond een uur of 3 ’s ochtends en om 7 uur gaat het alarm. Ze kan dan slecht omgaan met de 
hectiek van 3 kinderen op tijd klaar te krijgen om naar school te gaan en snauwt hen dan vaak af. 
Voelt zich daar schuldig over. 

 

Hulpvragen 

De diagnostische hulpvragen (van de cliënten) zijn dat er uitgezocht moet worden: 
1. Lijd ik aan een paniekstoornis met agorafobie? (onderkennend) 
2. Lijd ik aan een depressie? (onderkennend) 
3. Ben ik overmatig verlegen? (onderkennend) 
4. Wat houdt mijn paniekaanvallen en straatvrees in stand? (verklarend) 
5. Wat zorgt ervoor dat ik contact met anderen niet aandurf? (verklarend) 
6. Hoe kom ik van mijn paniekaanvallen en straatvrees af? (indicerend) 
7. Hoe kom ik van mijn gepieker af? (indicerend) 
8. Hoe overwin ik mijn verlegenheid? (indicerend) 

 

Onderzoek 

Lijst van hypothesen (criteria alle ten opzichte van de gewone bevolking): 
1. Cliënte lijdt aan een paniekstoornis met agorafobie. Deze is ontstaan door teveel stress en 

wordt in stand gehouden door vermijding. 
Operationalisering/criteria:  
Paniekstoornis met agorafobie: ICD-10 criteria voor paniekstoornis met agorafobie, ten 
minste hoge angst- en agorafobie scores op de Symptom Checklist (Arrindell & Ettema, 
2003).  
Ontstaan en in stand houdende factoren via literatuuronderzoek. 
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2. Cliënte lijdt aan een depressie. Depressie wordt in stand gehouden door paniekstoornis met 
agorafobie, een verlaagd zelfbeeld en verlegenheid. 
Operationalisering/criteria:  
Depressie: ICD-10 criteria voor depressie, ten minste hoge depressiescore op de Symptom 
Checklist (Arrindell & Ettema, 2003).  
Cliënte is overmatig verlegen: als er aan meer dan de helft, maar niet alle ICD-10 criteria voor 
een sociale fobie wordt voldaan, ten minste een hoge angst- en sensitiviteitsscore op de 
Symptom checklist (Arrindell & Ettema, 2003), ten minste een hoge sociale inadequatie- en 
lage dominantiescore op de Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst (Barelds, et al., 2007). 
Cliënte lijdt aan een verlaagd zelfbeeld: op zijn meest een lage score (7 of minder – het 
gemiddelde voor vrouwen – 1 SD, poliklinische psychiatrische cliënten) op de Nederlandse 
vertaling van de Rosenberg Self-esteem Scale (Everaert, Koster, Schacht & De Raedt, 2010). 
Instandhoudende factoren via literatuuronderzoek en vragen over tijdsverloop van het 
ontstaan van de klachten. 

3. Cliënte lijdt aan een sociale fobie. 
Operationalisering/criteria:  
ICD-10 criteria voor een sociale fobie, ten minste een hoge angst- en sensitiviteitsscore op de 
Symptom checklist (Arrindell & Ettema, 2003), ten minste een hoge inadequatie-, sociale 
inadequatie- en lage dominantie- en zelfwaarderingsscore op de Nederlandse 
Persoonlijkheidsvragenlijst (Barelds, et al., 2007) 

4. Cliënte lijdt aan een angstige (ontwijkende) persoonlijkheidsstoornis. 
Operationalisering/criteria:  
ICD-10 criteria voor een angstige (ontwijkende) persoonlijkheidsstoornis, een zeer hoge 
angst- en sensitiviteitsscore op de Symptom checklist (Arrindell & Ettema, 2003), een zeer 
hoge inadequatie-, sociale inadequatie- en zeer lage dominantie- en zelfwaarderingsscore op 
de Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst (Barelds, et al., 2007) 

5. Cliënte lijdt aan een burn-out. 
Operationalisering/criteria:  
Indicatie volgens de Oldenburg Burn-out Inventory (Demerouti, et al., 2003), ten minste een 
hoge depressie- en somatische klachten score op de Symptom checklist (Arrindell & Ettema, 
2003), ten minste een hoge inadequatie-  en lage zelfwaarderingsscore op de Nederlandse 
Persoonlijkheidsvragenlijst (Barelds, et al., 2007) 

6. Cliënte heeft een onverwerkte verlieservaring. 
Operationalisering/criteria:  
Hypothesen 2 t/m 5 worden verworpen, ten minste een hoge depressie- en 
sensitiviteitsscore op de Symptom checklist (Arrindell & Ettema, 2003), ten minste een hoge 
inadequatiescore op de Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst (Barelds, et al., 2007) en een 
interview waarin de mate wordt bepaald waarin de belangrijkste negatieve life events zijn 
verwerkt. 

7. Verlegenheid wordt in stand gehouden door sub-assertiviteit. 
Deelhypothese: Cliënte is sub-assertief 
Operationalisering/criteria:  
Vragen over typische assertieve gedragingen, zoals een verzoek afwijzen, een verkoper 
afwijzen, een defect product terugbrengen, een klacht indienen, informatie vragen over een 
product of dienst. Hypothese wordt aangenomen als zij drie of meer van deze gedragingen 
niet uitvoert.  
Deelhypothese: sub-assertiviteit houdt verlegenheidsklachten in stand 
Operationalisering/criteria:  
literatuuronderzoek 
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Testresultaten: 

Symptom Checklist 
Schaal Vergeleken met normgroep: gewone 

bevolking 

Vergeleken met normgroep: 

eerstelijnscliënten 

Angst Zeer hoog Boven gemiddeld 

Agorafobie Zeer hoog Hoog 

Depressie Zeer hoog Gemiddeld 

Somatische klachten Hoog Boven gemiddeld 

Insufficiëntie Gemiddeld Gemiddeld 

Sensitiviteit Zeer hoog Hoog 

Hostiliteit Laag Laag 

Slaapproblemen Zeer hoog Hoog 

Totaalscore Zeer hoog Boven gemiddeld 

 
Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst 
 

Schaal Vergeleken met normgroep: gewone bevolking 

Inadequatie Hoog 

Sociale inadequatie Hoog  

Rigiditeit Boven gemiddeld 

Verongelijktheid Beneden gemiddeld 

Zelfgenoegzaamheid Laag 

Dominantie Laag 

Zelfwaardering Zeer laag 

 
Vragen over assertieve handelingen: cliënte doet regelmatig assertieve handelingen, het is alleen in 
sociale contacten dat zij niet durft. 
 
Oldenburg Burnout Inventory: Uitputting (indicatie), vervreemding (geen indicatie) burnout (geen 
indicatie). 
 
Rosenberg Self-esteem Scale: Lage score ten opzichte van de poliklinische psychiatrische normgroep. 
 
Voldoet aan de ICD criteria voor paniekstoornis met agorafobie (F40.01) en een ernstige depressieve 
episode zonder psychotische symptomen(F32.2). Voldoet aan meer dan de helft (maar niet alle) 
criteria voor een sociale fobie (F40.1). Voldoet niet aan de criteria voor een angstige (ontwijkende) 
persoonlijkheidsstoornis (F60.6). 
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Uit literatuuronderzoek blijkt: 

 Paniekstoornis en vermijding: Exposure is een effectieve behandeling voor paniekstoornis, 
zie bijvoorbeeld Hedman, et al (2013). Dat principe is gebaseerd op het uitgangspunt dat 
vermijding angstklachten in stand houdt. 

 Depressie en paniekstoornis: onderzoek toont dat depressie en paniekstoornis met 
agorafobie vaak comorbide zijn, maar dat zij elkaar niet veroorzaken of in stand houden 
(Woody, McLean, Taylor & Koch, 1999) 

 Depressie en verlaagd zelfbeeld: Een verlaagd zelfbeeld is één van de criteria voor een 
depressie en kan daardoor niet oorzakelijk zijn. Het verband tussen depressie en een laag 
zelfbeeld is bijvoorbeeld door Abela (2002) aangetoond en dat mensen met een laag 
zelfbeeld bij een tegenslag een veel grotere kans hebben op het ontwikkelen van depressieve 
symptomen dan mensen met een normaal zelfbeeld. 

 Depressie en verlegenheid: Net zoals een verlaagd zelfbeeld, hebben mensen die verlegen 
zijn of aan een sociale fobie lijden een verhoogde kans op depressie, zie bijvoorbeeld Ohayon 
& Schatzberg (2010). 

 

Hypothesetoetsing: 

1. Hypothese 1 aangehouden. Cliënte lijdt aan een paniekstoornis met agorafobie. Deze is 
ontstaan door teveel stress en wordt in stand gehouden door vermijding. 

2. Hypothese 2 aangehouden. Cliënte lijdt aan een depressie. Depressie wordt in stand 
gehouden door een verlaagd zelfbeeld en verlegenheid. Cliënte is overmatig verlegen. 

3. Hypothese 3 verworpen. Cliënte lijdt niet aan een sociale fobie. 
4. Hypothese 4 verworpen. Cliënte lijdt niet aan een angstige (ontwijkende) 

persoonlijkheidsstoornis. 
5. Hypothese 5 verworpen. Cliënte lijdt niet aan een burn-out. 
6. Hypothese 6 verworpen. Cliënte heeft geen onverwerkte verlieservaring. 
7. Hypothese 7 Verworpen. Cliënte is niet sub-assertief. 

 

Differentiaaldiagnostiek: 

Paniekstoornis met agorafobie versus andere angststoornissen: angst komt duidelijk van binnenuit. 
Depressie: geen trauma, burn-out (hypothese 5), rouwverwerking, relatieproblemen (geen relatie). 
Overmatige verlegenheid: geen sociale fobie (hypothese 3) of ontwijkende persoonlijkheidsstoornis 
(hypothese 4), ook is de verlegenheid niet ontstaan door de paniekstoornis (deze klachten had ze al 
voordat zij een paniekstoornis kreeg). 
 

Vaststelling: 

Cliënte lijdt aan een paniekstoornis met agorafobie, depressie en is overmatig verlegen. De 
paniekaanvallen zijn ontstaan in een stressvolle periode en worden in stand gehouden door 
vermijding. Verlegenheid is al langer aanwezig en is het resultaat van de 
persoonlijkheidseigenschappen die voor een verlaagd zelfbeeld zorgen. Het lijkt erop dat de 
depressieve klachten het gevolg zijn van een verlaagd zelfbeeld en verlegenheid. 
 

Conclusie (Totaalbeeld):  

Cliënte heeft al langer last van verlegenheid en een verlaagd zelfbeeld, maar zij had daar niet 
dermate veel last van dat het haar functioneren overmatig belemmerde. De plotselinge scheiding en 
de perikelen eromheen zorgden voor stress, waardoor de balans tussen wat ze aankon en wat ze 
moest verdragen doorschoot. De verhoogde stress zorgde voor verhoogde arousal met lichamelijke 
verschijnselen, die de cliënte, omdat zij angstig is aangelegd, als catastrofaal interpreteert: de 
hartkloppingen ziet zij als een teken dat zij een hartaanval krijgt, terwijl de huisarts daar geen 
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aanwijzingen voor kan vinden. Cliënte vermijdt plaatsen waar zij een paniekaanval heeft gehad, 
waardoor haar actieradius steeds kleiner is geworden en waardoor zij nog verder sociaal geïsoleerd is 
geraakt. Dit patroon is consistent met het beeld van een paniekstoornis met agorafobie. De isolatie 
heeft verder als gevolg dat cliënte zich somber voelt, gevoed door een reeds lage zelfbeeld en 
verlegenheid. Haar zelfvertrouwen heeft door de scheiding tevens een extra deuk opgelopen. Dit, 
samen met haar verlegenheid en de agorafobie, zorgt ervoor dat zij weinig acties onderneemt om uit 
haar isolement te komen, waardoor het aan positieve bekrachtiging ontbreekt. Hierdoor is zij in een 
depressie beland. 
 

Plan van aanpak 

Aangezien de klachten pas na de scheiding zijn begonnen, kan er worden aangenomen dat de 
draaglast groter is geworden terwijl de draagkracht niet verder is toegenomen. Het lijkt daarom 
verstandig om eerst de paniekstoornis met agorafobie aan te pakken (vergroten draagkracht en 
verkleinen draaglast). Verwacht wordt dat de depressieve klachten niet zullen verminderen als de 
paniekstoornis met agorafobie succesvol wordt aangepakt. De ICD-10 beveelt echter aan om 
prioriteit te geven aan de agorafobische klachten. Ook wordt geadviseerd de verlegenheid te laten 
liggen totdat er flink wat vooruitgang is geboekt met de paniekklachten. Daarna eventueel een 
sociale vaardigheidstraining of een vervolgbehandeling in het kader van de depressieve klachten. De 
mogelijkheden voor het aanpakken van de paniekstoornis met agorafobie worden hieronder 
beschreven. 
 

Lijst van mogelijkheden: 

1. Medicatie. 
Indicaties: snel effectief 
Contra-indicaties: bijwerkingen en klachten komen terug wanneer met medicatie wordt 
gestopt; eerdere slechte ervaringen met medicijnen 

2. Protocollaire cognitieve gedragstherapeutische behandeling voor paniekstoornis. 
Indicaties: ICD-10 diagnose, op lange termijn effectiever 
Contra-indicaties: alleen maar de eerste 12 sessies worden vergoed 

3. Zelfde als 2., maar dan online variant. 
4. Zelfde als 2., maar dan via Skype. 

 

Vergelijking van de belangrijkste mogelijkheden: 

Cliënte heeft weinig vertrouwen in een medicamenteuze behandeling. Zij verkiest een behandeling 
met persoonlijk contact, dus de online variant is daarom minder geschikt. Haar voorkeur gaat echter 
uit naar de Skype-variant, omdat zij zo minder afhankelijk is van anderen om haar naar 
behandelafspraken te begeleiden en het goedkoper is indien zij meer dan 12 sessies nodig heeft. De 
protocollaire cognitieve gedragstherapeutische behandeling voor paniekstoornis via Skype wordt 
daarom aanbevolen. 
 

Advies 

De bovenstaande opties zijn met de cliënte besproken en zij volgt het advies op. 
 

Afspraken: 

De behandeling begint direct, een afspraak wordt ingepland. Er is geen doorverwijzing nodig. Er is 
met cliënte besproken dat om in aanmerking te komen voor vergoeding een diagnose aan de 
zorgverzekeraar zal moeten worden doorgegeven. Cliënte gaat akkoord met de diagnosestelling en 
het doorgeven aan de zorgverzekeraar. 
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DSM-5 of ICD-10 diagnose 

F40.01 Paniekstoornis met agorafobie. 
F32.2 Ernstige depressieve episode zonder psychotische symptomen 
 

Geldigheidstermijn en ondertekening 

Deze rapportage heeft een geldigheidsduur van zes maanden na datum van ondertekening. 
 
Het Bos, 11 oktober 2013    Het Bos, 11 oktober 2013 
 
Handtekening psychologe    Handtekening cliënte 
 
 
Bijlagen: testresultaten, enz. 
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