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Sociale fobie: minder op de achtergrond
DB Oosterbaan, AJLM van Balkom

Inleiding 
Lange tijd nam men aan dat de sociale fobie een weinig voorko-

mende, milde psychiatrische aandoening was. In het afgelopen

decennium is echter uit diverse onderzoeken zichtbaar geworden

dat de omvang van de problematiek in de bevolking groot is en

het invaliderende karakter van deze stoornis ernstiger is dan voor-

heen werd aangenomen. Omdat patiënten vanuit de aard van hun

problematiek zelf niet snel hulp zoeken, heeft de huisarts een cru-

ciale rol bij het herkennen van deze klachten. In deze klinische les

staan we stil bij de diagnostiek en behandeling van deze veel

voorkomende angststoornis.

Casus
De heer Barendregt is een 34-jarige chef in een supermarkt. Hij

komt op het spreekuur omdat hij al 3 maanden last heeft van

hoofdpijn en vermoeidheid en slecht slaapt. Hij vraagt om slaap-

middelen. De heer Barendregt is ongeveer 10 jaar in de praktijk,

maar verschijnt zelden op het spreekuur. Hij komt over als een

bescheiden, hardwerkende man. Zijn voorgeschiedenis vermeldt

geen bijzonderheden behalve een gastritis enkele jaren geleden

ten gevolge van fors alcoholgebruik. De anamnese biedt geen

aanknopingspunten voor somatische problematiek. Op de vraag

naar het huidige alcoholgebruik vertelt hij niet meer dan een half

zakflesje jenever per dag te gebruiken. Hij vertelt thuis en op het

werk nog maar weinig plezier in dingen te beleven. Hij schaamt

zich er een beetje voor omdat hij eigenlijk niet zou mogen klagen.

Hij heeft een halfjaar geleden, na jaren administratief werk op de

inkoopafdeling, promotie gemaakt en heeft nu als chef een

twaalftal caissières en winkelpersoneel onder zich. Financieel is

hij er aardig op vooruitgegaan waardoor hij met zijn vrouw

onlangs een eigen huis heeft kunnen kopen. Vooral zijn vrouw is

blij met het grotere huis vanwege hun kinderwens. De heer Baren-

dregt is verder weinig mededeelzaam en het gesprek verloopt ver-

der wat moeizaam. Hij komt duidelijk somber over, maar vitaal-

depressieve symptomen ontbreken. Wanneer de nieuwe werksitu-

atie ter sprake komt, ziet de heer Barendregt wel een verband tus-

sen zijn vermoeidheid en zijn werk. Hij komt vaak erg moe thuis

en is dan tot weinig meer in staat. Het vermoeiendst vindt hij de

vergaderingen en het bijsturen van een niet goed functionerende

caissière die hij erg ondermijnend vindt. De werkdruk is hoog

waardoor hij geen tijd heeft om te lunchen. Dit laatste vindt hij

eigenlijk ook wel prettig. Tijdens lunches voelt hij zich altijd

slecht op zijn gemak. Hij is altijd erg onzeker geweest en weet niet

goed waar hij over moet praten als het over koetjes en kalfjes

gaat. Hij voelt zich dan snel rood worden en is bang dat iedereen

dit ziet. Hij is bang dat men zal zien hoe onzeker hij in feite is.
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Sociale fobie is een van de vaakst voorkomende psychiatrische

stoornissen. De gevolgen van deze stoornis voor het functione-
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van deze zorgmijdende patiënten.

Adhesie GGZ Midden-Overijssel, RIAGG Almelo, Hanzelaan 1,

7607 NL Almelo: mw.dr. D.B. Oosterbaan, psychiater; VU medisch cen-

trum, Vakgroep psychiatrie EMGO-instituut, Amsterdam: prof.dr. A.J.L.M.

van Balkom, hoogleraar.

Correspondentie: d.oosterbaan@adhesie.nl

Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Klinische les

bsl - h&w 04 02 06 diagnostiek  19-01-2004  16:13  Pagina 110



Vooral bij de jongste caissières is hij er beducht voor dat ze zul-

len denken dat hij iets van ze wil als hij bloost. Om zijn spanning

wat te verminderen neemt hij bij wijze van zelfmedicatie af en toe

een slokje jenever uit het flesje in zijn binnenzak. Hoewel hij

eigenlijk wel beseft dat dit geen groot effect kan hebben, durft hij

niet zonder. Regelmatig denkt hij terug aan zijn vorige baan, waar

hij veel minder met al die mensen te maken had. Een weg terug

is er echter niet: hij zou dan zijn nieuwe huis op moeten geven; hij

moet er niet aan denken zijn vrouw daarmee te moeten teleur-

stellen. 

Voorkomen en impact
De sociale fobie – tegenwoordig steeds vaker sociale angststoor-

nis genoemd – waar de heer Barendregt aan lijdt, is een vaak

voorkomende psychiatrische aandoening. In epidemiologische

onderzoeken uitgevoerd vóór 1993 bedroegen de lifetimepreva-

lenties van sociale fobie circa 3%.1 Recentere onderzoeken ver-

meldden zelfs een veel hogere lifetimeprevalentie in de bevol-

king, oplopend tot 16,0%.2,3 Dit is waarschijnlijk toe te schrijven

aan een verruiming van de DSM-criteria voor sociale fobie, die in

deze latere onderzoeken zijn gebruikt. Binnen de eerstelijnspopu-

latie lopen de puntprevalenties uiteen van 2,9 tot 7,0%.4 Sociale

fobie is hiermee een van de meest prevalente psychiatrische ziek-

tebeelden. De klachten komen vaker voor bij vrouwen dan bij

mannen (1,5:1). Veel patiënten herinneren zich van kinds af aan al

onzeker te zijn geweest, maar de klachten worden meestal pas

echt duidelijk in de adolescentie. De prevalentie neemt sterk af in

oudere cohorten.5

Sociale contacten zijn voor veel levensgebieden bepalend. De

consequenties van een sociale fobie voor het persoonlijk leven

kunnen daarom groot zijn. Patiënten met een sociale fobie blijken

eenzamer en blijven vaker alleenstaand. Ook is de kans op finan-

ciële afhankelijkheid significant verhoogd, terwijl bij werkende

patiënten het ziekteverzuim ruim tweemaal hoger is vergeleken

bij normale controles.6 Scholieren met een sociale fobie hebben

een tweemaal hogere kans voortijdig de school te verlaten.7

Klinisch beeld en diagnostiek 
Enige mate van sociale angst is voor de meeste mensen een

bekend verschijnsel en hoort dan ook bij het gewone leven. Wan-

neer de angst om voor schut te staan of bekritiseerd te worden

buitensporige proporties aanneemt, kan er sprake zijn van een

sociale fobie.

De centrale angst bij mensen met een sociale fobie is iets te doen

waardoor zij kritiek van anderen uitlokken. Zij zijn bang in een

beschamende of vernederende situatie terecht te komen. Veel

sociaal-fobici vrezen door anderen dom, saai, onaantrekkelijk of

onzeker gevonden te worden. Volgens de DSM-IV-criteria is er spra-

ke van een sociale fobie als iemand één of meerdere sociale situ-

aties vermijdt of zich erg ongemakkelijk of angstig voelt in deze

situaties.8 Om onderscheid te maken met normale sociale angsten

en verlegenheid stelt de DSM-IV dat de klachten een duidelijke

invloed moeten hebben op het functioneren van de patiënt. Het zal

duidelijk zijn dat dit criterium geen duidelijke scheidslijn oplevert

tussen wat nog normale sociale angsten zijn en wat niet.

Patiënten met een sociale fobie kunnen onderling sterk verschil-

len in de ernst en de uitgebreidheid van de situaties waar zij bang

voor zijn. Zo zijn er patiënten die zich alleen maar angstig voelen

in één sociale situatie (de zogenaamde ‘specifieke’ vorm) terwijl

anderen in de meeste sociale situaties bang zijn (de ‘gegenerali-

seerde’ vorm). Hoewel in de DSM-IV de specifieke vorm niet meer

apart wordt aangemerkt, is dit onderscheid nog wel van belang

vanwege een ander farmacotherapeutisch beleid, waarop later in

dit artikel zal worden ingegaan. Bekende voorbeelden van de spe-

cifieke sociale fobie zijn podiumvrees en examenvrees. 

Patiënten met de gegeneraliseerde vorm van de sociale fobie zijn

bang voor situaties waarin zij voelen een prestatie te moeten leve-

ren in het bijzijn van anderen of in een directe interactie met ande-

ren komen te staan. Het kan dan gaan om kennismaken met nieu-

we mensen, naar een verjaardag gaan, iets terugbrengen naar de

winkel, met officiële instanties overleggen of openlijk met iemand

van mening verschillen. Om deze angst uit de weg te gaan worden

deze situaties vaak zo veel mogelijk vermeden. Als situaties niet te

vermijden zijn, worden ze doorstaan met intense angst.

Presentatie bij de huisarts
Net zoals de heer Barendregt zullen de meeste patiënten met een

sociale fobie zich zelden direct met hun klachten op het spreek-

uur van de huisarts melden. Zij kunnen immers moeilijk over hun

problemen praten, maar ook een gebrek aan besef dat er iets aan

de klachten te doen zou zijn kan ertoe leiden dat zij geen hulp

zoeken. In de maatschappij heerst nogal eens de opvatting dat

sommige mensen vanuit hun karakter ‘nou eenmaal verlegen zijn’

en dit als gegeven zouden moeten accepteren. Slechts circa 5%

van de patiënten met een sociale fobie zoekt ooit in zijn leven

professionele hulp.9 Dit percentage wordt hoger als er sprake is

van comorbiditeit, maar blijft ook dan opvallend laag (20-38%).10

Patiënten met een ernstige vorm van sociale fobie maken vaak

een zenuwachtige indruk, maken weinig oogcontact, geven de

huisarts overal gelijk in en hebben moeite om vragen te formule-

ren. Het is belangrijk actief door te vragen naar de sociale-angst-

klachten met behulp van screeningsvragen als:1

� ‘Voelt u zich als u in gezelschap van andere mensen bent vaak

nerveus, ongemakkelijk of erg van uzelf bewust?’

� ‘Gaat u vaak situaties uit de weg waarin u in het centrum van de

belangstelling kunt komen te staan?’

Een deel van de sociaal fobische patiënten is net als de heer

Barendregt bang dat lichamelijke spanningsverschijnselen zoals

blozen, transpireren of trillen hun onzekerheid verraadt. Zij heb-

ben vaak het idee dat als deze lichamelijke klacht zou verdwijnen,

hun onzekerheid ook weg is. Deze groep patiënten zal zich vaak

met een specifieke – op het eerste gezicht somatische – vraag tot

de huisarts wenden, bijvoorbeeld een verzoek om medicatie

tegen trillen terwijl de hulpvraag feitelijk voortkomt uit een toe-

stand van voortdurende angst en spanning. 
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Differentiële diagnostiek 
Angst, vermijding en schaamte die voortkomen uit de symptomen

van een somatische ziekte, zoals angst om door het trillen bij de

ziekte van Parkinson vreemd aangekeken te worden, wordt in de

DSM-IV niet als een vorm van sociale fobie beschouwd, maar

gecategoriseerd als angststoornis niet anderszins omschreven.

Het is nauwelijks onderzocht of dit een valide onderscheid is. In

de praktijk lijken ook deze patiënten te kunnen profiteren van psy-

chotherapeutische technieken ontwikkeld bij de sociale fobie.

Patiënten met een stoornis in de lichaamsbeleving – vroeger wel

dysmorfofobie genoemd – zijn overdreven ongerust en ontevreden

over een vermeende afwijking aan het uiterlijk. Zij zijn bijvoorbeeld

gepreoccupeerd met het feit dat hun oren verkeerd staan, terwijl

hier voor anderen niet of nauwelijks iets aan te zien is.

Paniekstoornis met of zonder agorafobie kan soms moeilijk te

onderscheiden zijn van sociale fobie. Patiënten met sociale fobie

kunnen namelijk ook paniekaanvallen hebben, maar deze zijn

beperkt tot sociale situaties en treden niet spontaan op. Boven-

dien schrijven zij, in tegenstelling tot patiënten met een paniek-

stoornis, de lichamelijke symptomen die gepaard gaan met de

paniekaanval niet toe aan een neiging tot flauwvallen, een hart-

aanval, een naderende dood of controleverlies. Het is dus belang-

rijk dóór te vragen naar het focus van de angst. Vragen die ver-

heldering kunnen brengen zijn bijvoorbeeld: ‘Wat denkt u op het

moment dat u angstig bent?’, ‘Wat zou het ergste zijn wat er zou

kunnen gebeuren?’ en ‘Zou u ook angstig zijn als er geen andere

mensen bij waren?’

Bij de gegeneraliseerde angststoornis is de patiënt overmatig

bezorgd over gevaren en problemen op diverse terreinen zoals

werk, gezondheid, financiën of de risico’s in het verkeer. Deze

patiënten zijn vaak onzeker over hun mogelijkheden om dergelij-

ke problemen het hoofd te bieden als deze zich zouden voordoen.

De angst centreert zich echter niet rond de mogelijkheid door

anderen kritisch beoordeeld te worden zoals dat bij de sociale

fobie het geval is. 

Patiënten met een sociale fobie die gedurende hun hele leven al

angstig zijn in nagenoeg alle sociale situaties hebben meestal

ook een ontwijkende persoonlijkheidsstoornis. Uit onderzoek

blijkt dat het bij de patiënten die ook ‘van karakter’ onzeker zijn,

niet gaat om wezenlijk andere problematiek in vergelijking tot

patiënten met een lichte vorm van sociale fobie, maar veeleer om

een ernstigere vorm.8

Depressieve patiënten kunnen zich erg onzeker voelen en sociale

contacten uit de weg gaan. Het gaat hierbij meer om een uiting

van de depressie, die bij het opklaren ervan weer zal verdwijnen.

Soms moet sociale fobie onderscheiden worden van relatief zeld-

zame, maar ernstige stoornissen zoals een paranoïde psychose

(in het kader van een waanstoornis of schizofrenie). Belangrijk in

de afbakening met psychotische stoornissen is dat patiënten met

een sociale fobie zich realiseren dat hun angst overdreven is.

Eveneens relatief zeldzaam zijn patiënten die een teruggetrokken

sociaal leven leiden, maar in tegenstelling tot patiënten met een

sociale fobie geen behoefte hebben aan sociale contacten. Zij

kunnen – ook met mensen die zij goed kennen – vaak geen nor-

maal emotioneel contact onderhouden. Bij deze ‘zonderlinge’

patiënten met een kenmerkend patroon van afstandelijkheid,

eigenaardige overtuigingen of gedragingen of achterdocht valt

veeleer te denken aan respectievelijk een schizoïde, schizotypi-

sche of paranoïde persoonlijkheidsstoornis of een stoornis uit

het autistische spectrum. De hulpvraag zal bij deze patiënten

vaker uit de omgeving komen dan van de patiënt zelf. Bij twijfel

over de diagnostiek is een psychiatrisch consult aan te bevelen.

Comorbiditeit 
De sociale fobie gaat gepaard met een hoge comorbiditeit. Het

merendeel van de patiënten (81%) heeft tijdens het leven ten

minste één andere psychiatrische stoornis.9 Binnen de eerste-

lijnspopulatie gaat het veelal om depressie (33-58%), gegenerali-

seerde angststoornis (27-31%), paniekstoornis met of zonder

agorafobie (28%) en misbruik of afhankelijkheid van alcohol (14-

24%).11,13 Zeventig procent van de patiënten met een sociale fobie

gebruikt alcohol als zelfmedicatie om angst te dempen en rem-

mingen weg te nemen. 

Behandeling 
Psycho-educatie, waarbij de patiënt uitleg krijgt over klachten die

bij sociale fobie horen en de behandelingsmogelijkheden, moet

altijd aan behandeling of verwijzing voorafgaan. Er zijn hiervoor

diverse voorlichtingsfolders beschikbaar. Behandelvormen die uit

gecontroleerd onderzoek effectief bleken, zijn: gedragstherapie en

cognitieve therapie – al dan niet in de combinatie van cognitieve

gedragstherapie –, socialevaardigheidstraining en medicatie.

Andere vormen van psychotherapie, zoals inzichtgevende thera-

pie zijn onvoldoende onderzocht. 

Socialevaardigheidstraining is lange tijd een bijna vanzelfspre-

kende therapievorm voor sociaal angstige mensen geweest. De

training berust op de theorie dat patiënten met een sociale fobie

angstig worden omdat zij niet weten hoe zij zich in sociale situ-

aties moeten gedragen. Onderzoek heeft echter nooit hard kun-

nen maken dat deze patiënten een gebrek aan sociale vaardighe-

den hebben. Het effect van socialevaardigheidstraining is weinig

onderzocht, maar lijkt kleiner dan een behandeling met cognitie-

ve gedragstherapie.14

Medicamenteuze behandeling 

Binnen de medicamenteuze behandeling wordt allereerst onder-
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De kern
� Sociale fobie komt veel vaker voor dan voorheen werd aange-

nomen.

� Sociale fobie is meer dan ‘een beetje verlegen’ en heeft veel

invloed op het leven van de patiënt.

� Sociale fobie is meestal goed te behandelen.

� De huisarts speelt een belangrijke rol bij de herkenning van

deze patiënten.
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scheid gemaakt in de behandeling van de specifieke en de gege-

neraliseerde vorm. Bij de specifieke vorm kunnen bètablokkers

hinderlijk ervaren symptomen van angst zoals hartkloppingen en

trillen wegnemen, zodat deze de patiënt tijdens het optreden niet

nóg angstiger maken. In acht van de elf gecontroleerde onderzoe-

ken naar het gebruik van bètablokkers door sprekers en musici

met podiumvrees bleek een significant effect ten opzichte van

placebo.15 Bètablokkers hebben alleen een plaats bij de behan-

deling van patiënten die slechts nu en dan last hebben van ‘podi-

umvrees’. Het best onderzocht zijn propranolol in een dosering

van 20-40 mg per dag en atenolol 50-100 mg per dag. De medica-

tie wordt enkele uren voorafgaand aan het optreden ingenomen.

Het is raadzaam de patiënt te adviseren éénmaal los van de

gevreesde situatie een proefdosering te nemen om zo veel moge-

lijk met het effect van de medicatie bekend te zijn. Het gebruik

van benzodiazepinen wordt voor de specifieke vorm van sociale

fobie afgeraden omdat bijwerkingen als sedatie, geheugen- en

concentratieproblemen een negatieve invloed op de prestatie

kunnen hebben. Als patiënten regelmatig last hebben van podi-

umvrees, kan beter een medicamenteus beleid gevolgd worden

zoals bij de gegeneraliseerde vorm van sociale fobie of een cog-

nitieve gedragstherapie wordt aangeboden.

Bij de gegeneraliseerde vorm van sociale fobie zijn SSRI’s conform

de interdisciplinaire CBO-richtlijncommissie Angststoornissen de

eerste keuze in de medicamenteuze behandeling. Op basis van

deze richtlijn wordt de NHG-Standaard Angststoornissen momen-

teel aangepast. De SSRI’s waaronder fluvoxamine (2 onderzoe-

ken), paroxetine (3 onderzoeken) en sertraline (2 onderzoeken)

bleken in placebogecontroleerd onderzoek effectief. Alleen fluoxe-

tine bleek in een recent onderzoek niet beter dan placebo.16 Op dit

moment is alleen paroxetine voor de indicatie sociale fobie gere-

gistreerd. In een meta-analyse, waarin het fluoxetineonderzoek

niet is meegenomen, bleken SSRI’s effectief bij 53% van de patiën-

ten.17 De SSRI’s worden gebruikt in dezelfde dosering als bij de

behandeling van depressie. Het effect laat echter langer op zich

wachten en kan pas na twaalf weken worden beoordeeld. Het is

niet bekend hoe lang na remissie nog met de medicatie moet wor-

den doorgegaan. Op grond van klinische consensus wordt aanbe-

volen de medicatie een jaar voort te zetten.

Over het effect van tricyclische antidepressiva bij sociale fobie

bestaan geen placebogecontroleerde onderzoeken. Diverse

gecontroleerde onderzoeken hebben van de klassieke MAO-rem-

mers een duidelijk effect aangetoond, maar deze middelen zijn

vanwege het ongunstige bijwerkingenprofiel en risico’s op com-

plicaties ongeschikt als middelen van eerste keuze. De moderne

en veel veiligere variant van deze middelen, de selectieve en

reversibele MAO-A-remmer (RIMA) moclobemide leek aanvanke-

lijk veelbelovend, maar bleek in diverse latere onderzoeken niet of

nauwelijks effectief.12

Bij de benzodiazepinen wordt een onderscheid gemaakt tussen

de zogenaamde high- en low-potency benzodiazepinen. High-poten-

cy benzodiazepinen hebben een relatief hoge angstdempende

werking ten opzichte van hun sederende eigenschappen. De high-

potency benzodiazepinen alprazolam en clonazepam zijn effectief

bij sociale fobie, maar zijn eveneens niet geschikt als middelen

van eerste keuze vanwege het risico op afhankelijkheid. Low-

potency benzodiazepinen zoals diazepam en oxazepam zijn

onvoldoende onderzocht voor deze indicatie. Bètablokkers zijn

niet effectief bij de gegeneraliseerde vorm van sociale fobie, even-

min als de 5-HT1A–receptoragonist buspiron.

Plaatsbepaling van de diverse behandelingen 
Hoewel de effecten van medicatie en cognitieve gedragstherapie

elkaar op korte termijn niet ver lijken te ontlopen, wordt cognitie-

ve gedragstherapie als eerste keuze in de behandeling van socia-

le fobie gezien. Deze voorkeur berust vooral op het gegeven dat er

na deze behandeling minder terugval plaatsvindt dan bij medica-

menteuze behandeling. Medicatie lijkt daarom ongeschikt als

monotherapie en moet vooral als ondersteuning worden gezien

bij patiënten met ten minste matige tot ernstige klachten. Of

medicatie de effectiviteit van cognitieve gedragstherapie ver-

groot, is niet onderzocht. Socialevaardigheidstraining kan onder-

deel van de behandeling zijn voor patiënten die een duidelijk

tekort hebben aan sociale vaardigheden.

De rol van de huisarts bij de behandeling 
Natuurlijk heeft niet iedereen die zich onzeker voelt behandeling

nodig. Behandeling is aangewezen bij die patiënten die naast een

duidelijk abnormale mate van sociale angst ook duidelijk hinder

hebben van deze klachten. Bij patiënten die niet aan deze criteria

voldoen, zal meestal de uitleg volstaan dat enige mate van socia-

le angst normaal is, vooral bij taken die uitgevoerd moeten wor-

den in het bijzijn van anderen. Bovendien bestaan er velerlei laag-

drempelige cursussen waarin geleerd wordt met dit soort angsten

om te gaan (bijvoorbeeld angst voor solliciteren of spreken in het

openbaar). Er zijn ook diverse boekjes voor zelfhulp bij sociale

angst in de boekhandel verkrijgbaar.

Indien er daadwerkelijk sprake is van sociale fobie, kan de huis-

arts in lichte gevallen of gevallen die recent ontstaan zijn overwe-

gen de patiënt zelf te behandelen. U kunt hierbij adviezen geven

over ontspanningsoefeningen of over oefeningen om de aandacht

te verleggen van de eigen presentatie naar de taak die iemand

moet doen. Patiënten met sociale fobie zijn zich namelijk sterk

van zichzelf bewust wat de angst weer versterkt. Ook kan een huis-

arts een patiënt erbij helpen overdreven angstgedachten bij te

stellen en het vermijdingsgedrag terug te dringen door de patiënt

stap voor stap in steeds moeilijkere situaties te laten oefenen. De

NHG-Standaard Angststoornissen geeft hierover enkele aanwij-

zingen.19

Bij meer ernstige vormen van sociale fobie kan het beste worden

doorverwezen naar een cognitief gedragstherapeut. Er zijn ook

enkele gespecialiseerde angstpoliklinieken, die een supraregio-

nale functie hebben en een rol kunnen spelen bij de behandeling

van complexe problematiek. Medicamenteuze interventies door

de huisarts kunnen geïndiceerd zijn bij de specifieke vorm van

sociale fobie. Bij de gegeneraliseerde sociale fobie is medicatie
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alleen aangewezen bij non-respons op cognitieve gedragsthera-

pie of ter ondersteuning van deze behandeling.

Adressen van enkele gespecialiseerde angstpoliklinieken

Johan Weijer Instituut (Vrije Universiteit): www.ggzbuitenamstel.nl 

(020-5736600)

GGZ Nijmegen: www.ggznijmegen.nl (024-3837820)

UMC Utrecht: www.umcutrecht.nl (030-2506370)

RijksUniversiteit Leiden: www.lumc.nl (071-5263785)

Zie verder ook geestelijke-gezondheidszorg.pagina.nl 
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