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Inleiding
Huisartsen spelen een belangrijke rol bij de behandeling van 

patiënten met angststoornissen. Deze stoornissen komen zeer 

frequent voor in de huisartsenpraktijk (10-20% van de patiën-

tenpopulatie)1,2 en kunnen als gevolg van de beperkte capaciteit 

niet altijd op bevredigende wijze behandeld worden in de twee-

delijns gezondheidszorg. Aangezien lang niet alle patiënten met 

angststoornissen spontaan verbeteren, moeten de meeste van 

hen behandeld worden. De huisarts behandelt angststoornissen 

gewoonlijk met benzodiazepinen of antidepressiva. Hoewel deze 

middelen werkzaam zijn, hebben ze verschillende nadelen, zoals 

ongewenste bijwerkingen, recidief wanneer het gebruik ophoudt 

en het risico van afhankelijkheid. Daarom is de medicatietrouw 

vaak slecht en is het percentage uitvallers relatief hoog. Dat ben-

zodiazepinen en antidepressiva zowel op korte als op lange ter-
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mijn effectief zijn, is echter herhaaldelijk aangetoond – met een 

geringe neiging tot recidief na behandeling.

Ook van cognitieve gedragstherapie (CGT) is de werkzaamheid 

aangetoond. Het is evenwel niet haalbaar om deze behandeling 

in de eerstelijnszorg op adequate wijze te geven, omdat CGT een 

intensieve opleiding van de therapeut vereist en zowel de patiënt 

als de behandelaar er veel tijd in moeten steken. Een CGT duurt 

meestal tien tot twintig wekelijkse sessies van 45 tot 60 minuten. 

Er zijn pogingen ondernomen om de behandeling aan te passen 

en haar efficiënter, rendabeler en goedkoper te maken.3 Een van 

de aanpassingen is de introductie van zelfhulphandleidingen die 

gebaseerd zijn op CGT-technieken. Omdat het verstrekken van 

zulke handleidingen betrekkelijk eenvoudig is en niet veel tijd in 

beslag neemt, kan de eerstelijnsbehandelaar ze goed gebruiken 

bij patiënten met angststoornissen.
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Doel Een overzicht geven van de onderzoeken naar het effect 

van zelfhulphandleidingen op angststoornissen in de eerstelijns-

gezondheidszorg.

Methoden Een systematische review van zes gerandomiseerde 

gecontroleerde onderzoeken naar het effect van zelfhulphand-

leidingen bij de behandeling van angststoornissen in de eerste-

lijnsgezondheidszorg. Met behulp van een aantal zoektermen 

doorzochten wij de relevante literatuur uit de periode van 1963 

tot juni 2003 voor zover opgenomen in PubMed, PsycLit/PsycInfo 

en de Cochrane Library. Wij voerden een inhoudelijke screening 

uit op de gevonden onderzoeken en includeerden die welke rele-

vant bleken. Wij beoordeelden de geïncludeerde onderzoeken op 

uitkomst en kwaliteit, en zochten vervolgens ook in de referen-

ties handmatig naar relevante verwijzingen.

Resultaten De zoekstrategie leverde in totaal 1264 referenties op. 

Op basis van de inhoudelijke screening selecteerden wij hieruit 

vijf interventieonderzoeken; de hierin opgenomen referenties 

leverden nog eens twee relevante artikelen op. In totaal werden 

zeven onderzoeken opgenomen in dit overzichtsartikel; één 

daarvan betrof een follow-uponderzoek van een van de andere 

zes. De opgenomen onderzoeken verschillen in methodologie, 

gebruikte metingen en grootte van de onderzoekspopulatie. Des-

ondanks zijn er goede aanwijzingen dat een zelfhulphandleiding 

effectief kan zijn als eerstelijns behandeling voor patiënten met 

angststoornissen. Het effect varieerde van matig tot groot. Ook 

bij patiënten die meer dan een jaar last hadden van angstklach-

ten bleek een zelfhulphandleiding effect te hebben. Naarmate 

de behandelaar meer tijd besteedt aan de ondersteuning van de 

zelfhulphandleiding (de maximale totale begeleidingstijd was 

rond de dertig minuten) is het effect van de handleiding groter.

Conclusie De behandeling van angststoornissen in de eerste-

lijnszorg met behulp van een zelfhulphandleiding is effectief. 

Gegevens over de haalbaarheid en het rendement van deze 

handleidingen in de dagelijkse praktijk ontbreken echter.
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Over de effectiviteit en haalbaarheid van het gebruik van zelf-

hulphandleidingen in de eerstelijnszorg voor de behandeling van 

angststoornissen zijn verschillende effectonderzoeken gepubli-

ceerd.4,5 Wij hebben deze onderzoeken systematisch beoordeeld. 

Daarnaast stelden we ons ten doel kennisleemten op te sporen 

en suggesties te doen voor toekomstig onderzoek.

Methode
Insluitingscriteria

Voor een uitvoerige bespreking van deze criteria verwijzen wij naar 

ons oorspronkelijke artikel in Family Practice.6 In ons onderzoek namen 

wij gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT’s) op naar 

het effect van zelfhulphandleidingen bij de behandeling van angst-

stoornissen in de eerstelijnsgezondheidszorg. Onder zelfhulphand-

leidingen verstaan wij schriftelijke handleidingen voor het overwin-

nen van angststoornissen, die de patiënt zelfstandig of in combi-

natie met beperkt contact met een behandelaar kan gebruiken. Wij 

waren met name geïnteresseerd in handleidingen voor de paniek-

stoornis (PS) en de gegeneraliseerde angststoornis (GAS), omdat 

eerstelijns hulpverleners vaak met deze stoornissen geconfronteerd 

worden. Onderzoeken met een gemengde populatie, dat wil zeggen 

patiënten met angststoornissen en depressieve patiënten, kwamen 

niet in aanmerking wanneer ze geen afzonderlijke gegevens ver-

strekten over de subpopulatie met angststoornissen. Aan de hand 

van een zoekopdracht met de trefwoorden ‘angststoornissen’, ‘PS’ 

of ‘GAS’ in combinatie met ‘zelf-hulp’, ‘huisarts’, ‘eerstelijnsgezond-

heidszorg’ of ‘huisartsenpraktijk’ is een zoekopdracht uitgevoerd in 

verschillende elektronische databestanden zoals PubMed, PsycLit/

PsycInfo en de Cochrane Library, voor het tijdvak vanaf 1963 tot juni 

2003. Wij screenden de inhoud van de gevonden artikelen en indien 

zij van toepassing bleken, namen wij ze op in dit onderzoek. In de 

literatuurverwijzingen van de geïncludeerde artikelen zochten wij 

vervolgens handmatig naar andere relevante artikelen.

Gegevensextractie

Twee onderzoekers (CAvB en AJLMvB) beoordeelden onafhanke-

lijk van elkaar de geselecteerde RCT’s en vulden een classificatie-

formulier in. Wij voegden de twee formulieren samen en neutrali-

seerden eventuele verschillen door het oorspronkelijke artikel te 

raadplegen, zodat er per artikel één gegevensextractieformulier 

overbleef. Dit formulier omvatte de volgende kenmerken: publi-

catiejaar, steekproefgrootte, diagnose, diagnosecriteria, duur van 

de stoornis, leeftijd, geslacht, soort interventie, duur van de inter-

ventie, aanwezigheid en duur van follow-up en resultaten na de 

behandeling en bij follow-up. De methodologische kwaliteit van 

de RCT’s beoordeelden we aan de hand van de Amsterdam-Maas-

tricht Consensus List, die een scorebereik heeft van 0-19 punten 

en veelvuldig gebruikt wordt in systematische reviews.7

Analyse

Om een indruk te krijgen van de resultaten die werden verkregen 

na behandeling met een zelfhulphandleiding, berekenden wij de 

effectgrootte (Cohens d), uitgaande van de uitkomstmaten voor 

angststoornissen. De effectgrootte binnen interventies berekenden 

we door de scores na afloop van de behandeling af te trekken 

van de scores voorafgaand aan de behandeling en het verschil te 

delen door de gepoolde standaardafwijking.8

Omdat de methodologische kwaliteit, de gebruikte maten en de 

grootte van de onderzoekspopulatie van de opgenomen RCT’s 

verschilden, hebben wij besloten de resultaten niet samen te voe-

gen. Omwille van het kleine aantal opgenomen RCT’s hebben wij 

geen formele statistische analyses toegepast, met uitzondering 

van enkele non-parametrische correlaties.

Resultaten
Gevonden artikelen

De eerste zoekactie leverde in totaal 966 referenties op in Pub-

Med, 293 in PsycLit/PsycInfo en 5 in de Cochrane Library. Scree-

ning van samenvatting of volledige tekst leverde vijf interven-

tieonderzoeken op die betrekking hadden op de effectiviteit van 

zelfhulphandleidingen bij de behandeling van angststoornissen 

in de eerstelijnszorg. Het doorzoeken van de literatuurverwijzin-

gen in de gevonden artikelen leverde nog eens twee potentieel 

relevante artikelen op. Na lezing van de volledige tekst bleek dat 

wij alle 7 onderzoeken konden opnemen in dit overzichtsartikel. 

Twee artikelen betroffen dezelfde RCT – één artikel bleek een fol-

low-uponderzoek9 van een andere geïncludeerde RCT.10

Methodologische kwaliteit

Wij scoorden de methodologische kwaliteit van de opgenomen 

RCT’s op de Amsterdam-Maastricht Consensus List (zie tabel 1).7 

De aard van de onderzochte interventie brengt met zich mee dat 

noch de hulpverlener noch de patiënten in de onderzoeken blind 

waren voor de behandeling. Bovendien vermeldde geen van de 

onderzoeken bijwerkingen. Om deze reden bedroeg de maximale 

score van de geselecteerde onderzoeken op deze schaal 16 uit 19. 

Hun kwaliteit varieerde van matig11,12 tot goed.13 Recenter onder-

zoek was in het algemeen wat beter dan ouder onderzoek (Spear-

mans rangcorrelatiecoëfficiënt: 0,41; p=0,042).

Wat is bekend?
  Huisartsen spelen een belangrijke rol bij de behandeling van 

patiënten met angststoornissen.

  De effectief gebleken behandeling met cognitieve gedragsthe-

rapie is voor huisartsen niet haalbaar.

  De huisarts behandelt angststoornissen gewoonlijk met antide-

pressiva.

Wat is nieuw?
  De behandeling van angststoornissen met een zelfhulphandlei-

ding is effectief in de eerstelijnsgezondheidszorg.

  Het is voor de effectiviteit van zelfhulphandleidingen voor 

angstklachten van belang dat de behandelaar voldoende tijd 

neemt voor begeleiding.

  De behandeling van angststoornissen met zelfhulphandleidin-

gen past in de stepped-care benadering.
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De eigenschappen en uitkomsten van de opgenomen RCT’s wor-

den vermeld in tabel 2. De tabel laat verschillen zien wat betreft 

het vermelden van de diagnose, de gebruikte diagnosecriteria, de 

duur van de interventie (variërend van één tot drie maanden), de 

aanwezigheid van een follow-upperiode na het beëindigen van 

de interventie (bij drie van de zes onderzoeken) en de duur van 

de follow-up (van drie maanden tot drie jaar). In het algemeen 

was de steekproef klein en het percentage uitvallers betrekkelijk 

hoog. Vier RCT’s vergeleken de zelfhulphandleiding met controle-

omstandigheden, zoals een wachtlijst of gebruikelijke zorg.9-11,14 

Twee onderzoeken vonden geen significante verschillen tussen de 

handleiding en een wachtlijst,14 noch tussen de handleiding en de 

gebruikelijke zorg.11 Eén van deze negatieve onderzoeken gebruik-

te echter een zeer kleine steekproef (minder dan tien patiënten per 

aandoening),14 terwijl het andere negatieve onderzoek van matige 

kwaliteit was.11 De twee andere onderzoeken gaven daarentegen 

een betere uitkomst te zien voor de zelfhulphandleiding. 

Interventies

Alle zelfhulphandleidingen van de hier besproken onderzoeken 

zijn gebaseerd op CGT-technieken. Veel handleidingen begin-

nen met psycho-educatie over de angstklachten en presenteren 

daarna verschillende technieken om deze angst te overwinnen. 

Centraal in de behandeling staat het beter leren omgaan met 

angstklachten en gepieker, en het ontwikkelen van meer realisti-

sche gedachten over de situaties waarin de angst ontstond. Veel 

zelfhulphandleidingen bevatten een cassettebandje met ontspan-

ningsoefeningen.9-11 Om te leren omgaan met angstklachten moe-

digen zij de patiënt aan om zich bloot te stellen aan datgene wat 

de angst veroorzaakte (exposure) en zo de vermijdingsstrategie te 

doorbreken. In sommige onderzoeken begeleidde een deskundige 

de patiënt tijdens het werken met de zelfhulphandleiding, maar 

deze begeleiding verschilde sterk per onderzoek, variërend van 

geen8,14 tot 30 minuten of langer.9,10,12 De onderzoeken vermeld-

den niet of de begeleiders van de zelfhulphandleidingen vooraf 

waren getraind in het werken met de zelfhulphandleidingen.

Effecten

In drie RCT’s konden de effectgrootten worden berekend op basis 

van de angstscores (tabel 3). Het effect (Cohens d) van de behan-

deling met alleen een zelfhulphandleiding varieerde tussen 0,38 

en 1,74. Dit grote verschil vloeit voort uit de gebruikte scorings-

Tabel 1 Kwaliteitsscores van opgenomen onderzoeken, gemeten met behulp van de Amsterdam-Maastricht Consensus List

Validiteitscriteria Milne & Covitz 
198814

Donnan et al. 
199011

Sorby et al. 
199115

White 19959 Kupshik & Fisher 
199912

Sharp et al. 
200013

Adequate randomiseringsprocedure + + + + + +
Randomisering uitgevoerd door 
onafhankelijke onderzoeker

0 – – 0 – +

Vergelijkbaarheid bij baseline getoetst – + + + + +
Controle voor co-interventies in 
onderzoeksopzet

+ – – – – +

Controle van behandelingstrouw + – + + + +
Geldige uitkomstmaat + + + + + +
Relevante uitkomstmaat + + + + + +
Uitkomstbeoordelaar geblindeerd 0 – – – – +
Zorgverlener geblindeerd – – – – – –
Patiënt geblindeerd – – – – – –
Terugtrekkingen en uitvallers (verhouding; 
ongelijkheid tussen de verschillende groepen; 
opgegeven redenen voor terugtrekking/uitval)

+ – + + – +

Identieke timing van de uitkomstbeoordeling 
voor alle interventiegroepen

+ + + + + +

Intention-to-treatanalyse – – – – – +
Beschrijvende criteria:
–  opgave van geschiktheidscriteria – – + + 0 +
–  beschrijving van de interventies + + + + – +
–  follow-up + – – + + –
–  bijwerkingen – – – – – –
–  statistische criteria
–  steekproefgrootte: vermeld bij 

randomisering en uitkomst
+ + + + + +

–  presentaties van puntschattingen en 
verdelingsmaten

+ + + + – +

Totale score (scorebereik 0-19) 11 8 11 12 8 15

+ = aanwezig; – = afwezig; 0 = niet opgegeven.

Tabel 2 Eigenschappen en uitkomst van de opgenomen onderzoeken

Publicatie Onderzoeks-
populatie

Gemiddelde 
leeftijd in jaren 
(bereik)

Uitvallers Diagnose Diagnostische 
criteria

Gemiddelde duur van de 
angstklachten

Interventies (aantal patiënten) Duur van de 
interventie

Globaal 
resultaat na de 
toets

Duur van de 
follow-up

Globaal 
resutaat
bij follow-up

Milne & 
Covitz 
198814

22 53 (20-67) 4 (18%)
na 1 mnd

angst – – 1 = handleiding (7)
2 = gezondheidsvoorlichtingsbrochure (5)
3 = wachtlijstcontrolegroep (6)

1 mnd 1=2=3 6 mnd 1=2=3

Donnan, et 
al. 199011

101 42* (17-77) 39 (38%)
na 3 mnd

angst – – 1 = handleiding (51)
2 = gewone zorg (52)

3 mnd 1=2 – –

Sorby, et al. 
199115

64 – 15 (23%)
na 8 wk

PS, GAS, fobische 
vermijding

DSM-III – 1 = handleiding (30)
2 = gewone zorg (19)

2 mnd 1>2 – –

White 
19959

62 38,3 (18-65) 0 (0%)
na 3 mnd

angststoornis DSM-III-R  3,2 jr
 2,8 jr
 2,4 jr

1= handleiding (21)
2 = alleen advies (20)
3 = wachtlijst (21)
na drie maanden allen CGT

3 mnd 1>2=3 3 jaar 1>2=3

Kupshik 
& Fisher 
199912

102 38,8 22 (22%)
na 1,5 mnd

angst Angstschaal van 
Zung

36,4 mnd
(bereik 1 mnd-10 jr)

handleiding en minimaal contact (29)
handleiding en medium contact (23)
handleiding en maximaal contact (28)

1,5 mnd 1<3; 1=2; 2=3 3 mnd 1>3; 1=2; 2=3

Sharp, et 
al. 200013

104 38,3 (18-70) 25 (24%)
na 3 mnd

PS met of
zonder A

DSM-III-R 26,8 mnd
44,3 mnd
38,2 mnd

handleiding (29)
handleiding en 2 uur CGT(31)
handleiding en 6 uur CGT (31)

3 mnd 1<2=3 – –

* mediaan; – = onbekend of niet aanwezig; A = agorafobie; CGT = cognitieve gedragstherapie;         DSM = Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; GAS = gegeneraliseerde angststoornis; PS = paniekstoornis.
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methode en de duur van de inter-

ventie (één maand lijkt nogal kort 

voor het overwinnen van angst-

symptomen). De effectgrootten 

leken samen te hangen met de 

extra tijd die werd besteed aan 

begeleiding van de handleiding 

door de behandelaar, dit is in 

overeenstemming met de globale 

uitkomst (Spearmans rangcorre-

latiecoëfficiënt: 0,85; p=0,004).

Invloed van de begeleidingstijd

Twee RCT’s gingen het effect van 

de zelfhulphandleiding na wan-

neer deze gecombineerd werd met andere interventies, zoals 

meer begeleiding of meer contacturen.12,13 De globale resultaten 

wijzen erop dat het effect van de handleiding toenam naarmate 

de patiënt meer begeleiding kreeg. Het is opmerkelijk dat zelf-

hulphandleidingen ook effectief waren bij patiënten die al meer 

dan een jaar angstklachten hadden. De geringe hoeveelheid fol-

low-upgegevens wijst er op dat de behandelingswinst van zelf-

hulphandleidingen beklijft na twaalf maanden en na drie jaar.9,10

Bespreking
Deze review toont aan dat behandeling van angststoornissen met 

een zelfhulphandleiding in de eerstelijnsgezondheidszorg effectief 

is: Cohens d, als maat voor de effectgrootte, varieerde van matig 

tot groot. Bovendien konden wij vaststellen dat de effectiviteit 

van de zelfhulphandleiding toeneemt naarmate een behandelaar 

meer tijd besteedt aan het begeleiden ervan. Ook patiënten met 

reeds lang bestaande angstsymptomen kunnen baat hebben bij 

een zelfhulphandleiding.

Geen van de onderzoeken ging in op de vraag of het wel haal-

baar is dit soort handleidingen in de eerstelijnsgezondheids-

zorg te gebruiken. De begeleidingstijd, maximaal ongeveer dertig 

minuten verdeeld over meerdere contacten, hoeft de haalbaar-

heid ook voor de eerstelijnsgezondheidszorg niet in de weg te 

staan. Onderzoek in de tweedelijns gezondheidszorg bevestigt dat 

bij zelfhulphandleidingen voor angststoornissen contact met de 

behandelaar belangrijk is, maar dat de totale duur van het con-

tact beperkt kan blijven tot rond de 30 minuten en dat verlenging 

van de begeleidingstijd geen meerwaarde heeft.16 De onderzoe-

kers veronderstellen dat contact met de behandelaar, ook al is 

het minimaal, de motivatie en de therapietrouw vergroot.17 Met 

andere woorden: als de behandelaar af en toe contact houdt met 

de patiënt wanneer deze thuis aan het werk gaat met behulp van 

een zelfhulphandleiding, zal de patiënt zich beter aan de instruc-

ties van de handleiding houden. Het is echter onbekend hoeveel 

training de begeleiders vooraf ontvangen hadden om goed te 

leren werken met de zelfhulphandleidingen.

De conclusies van deze review hebben een beperkte geldigheid 

omdat we slechts zes RCT’s konden opnemen. De kwaliteit, de 

gebruikte maten en de onderzoeksomvang van deze onderzoeken 

verschilden en ze zijn daardoor moeilijk te vergelijken. Maar ze 

maakten alle gebruik van gevalideerde vragenlijsten, en dat maakt 

vergelijking met de literatuur mogelijk. In een recente meta-ana-

lyse bedroeg de effectgrootte van CGT in de eerstelijnszorg voor 

de paniekstoornis en agorafobie respectievelijk 1,25 en 0,91.10 De 
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1,5 mnd 1<3; 1=2; 2=3 3 mnd 1>3; 1=2; 2=3

Sharp, et 
al. 200013

104 38,3 (18-70) 25 (24%)
na 3 mnd

PS met of
zonder A

DSM-III-R 26,8 mnd
44,3 mnd
38,2 mnd

handleiding (29)
handleiding en 2 uur CGT(31)
handleiding en 6 uur CGT (31)

3 mnd 1<2=3 – –

* mediaan; – = onbekend of niet aanwezig; A = agorafobie; CGT = cognitieve gedragstherapie;         DSM = Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; GAS = gegeneraliseerde angststoornis; PS = paniekstoornis.

Tabel 3 Effectgrootten van de interventies in de opgenomen onderzoeken

Publicatie Interventies Aantal patiënten
per interventie 

Uitkomstmaten

STAI (state) STAI (trait)
Milne & Covitz 198814 handleiding 7 0,38 0,03

gezondheidsvoorlichtingsbrochure 5 0,13 0,15
WL 6 –0,07 0,15

SCL-90 HADS (anxiety)
White 199510 handleiding 21 1,08 1,74

alleen advies 20 0,05 0,56
WL 21 0,24 0,26

GSS
Sharp, et al. 200013 handleiding 29 0,53

handleiding en 2 uur CGT 31 1,29
handleiding en 6 uur CGT 31 1,92

CGT: cognitieve gedragstherapie; GSS: Global Symptom Severity; HADS: Hospital Anxiety and Depression Scale; SCL-90: 
Symptom Checklist 90; SD: standaardafwijking; STAI: State-Trait Anxiety Inventory; WL: wachtlijst.
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meeste effectgrootten in ons overzicht zijn kleiner, wat ook weer 

de conclusie ondersteunt dat de uitkomst verbetert naarmate er 

meer tijd wordt besteed aan begeleiding naast de handleiding.

Het blijft onduidelijk of de gebruikers van zelfhulphandleidingen 

zouden moeten voldoen aan bepaalde criteria. In de hier gerappor-

teerde RCT’s is steeds gebruikgemaakt van vragenlijsten die door 

de patiënten ingevuld moesten worden. Dit betekent dat patiën-

ten de taal van het betreffende land voldoende moeten beheer-

sen. Het is derhalve niet duidelijk of zelfhulphandleidingen ook 

geschikt zouden zijn voor allochtonen die de Nederlandse taal 

in beperkte mate beheersen. Onderzoek op dit gebied ontbreekt. 

Verder is er onvoldoende bekend over de werkzaamheid van 

zelfhulphandleidingen voor angststoornissen bij verschillende 

populaties, bijvoorbeeld ouderen of jongvolwassenen. De gemid-

delde leeftijd van de participerende patiënten in de beschreven 

onderzoeken varieerde tussen de 37 en 53 jaar. Vooralsnog lijkt 

er geen reden te zijn om ouderen met angststoornissen niet te 

laten deelnemen aan dit soort zelfhulpbehandelingen. Toekom-

stig onderzoek zou zich moeten richten op de behandeling van 

duidelijk omschreven angststoornissen in de huisartsenpraktijk 

en de haalbaarheid daarbij van het gebruik van een zelfhulphand-

leiding (met begeleiding).

De huisartsenpraktijk is een omgeving met beperkte middelen die 

erop gericht is zoveel tijd en aandacht aan de patiënt te beste-

den als deze nodig heeft, maar niet meer. Als er geen spontaan 

Abstract
Van Boeijen CA, Boeke AJP, Van Oppen P, Blankenstein N, Cher-

panath A, Van Dyck R, Van Balkom AJLM. Efficacy of self-help 

manuals for anxiety disorders in primary care: a systematic 

review. Huisarts Wet 2006;49(4):182-6.

Objective The purpose of this investigation was to review studies 

of the effectiveness of self-help manuals for treating anxiety dis-

orders in primary care.

Methods Six identified randomised controlled trials were sys-

tematically reviewed. The articles were coded for quality varia-

bles as well as outcome.

Results The studies reviewed showed differences with respect 

to methodological quality, measurements used and size of the 

study population. Despite these differences, global results sug-

gest that a self-help manual is an effective treatment option 

for primary care patients with anxiety disorders. The more time 

spent on guidance in the use of the self-help manual the greater 

its effectiveness.

Conclusion Treatment of anxiety disorders using a self-help ma-

nual may be effective in primary care. Data are lacking on the 

feasibility and cost-effectiveness of these manuals.

herstel optreedt bij patiënten met angststoornissen, kan de eer-

stelijns behandelaar een minimale interventie doen in de vorm 

van een zelfhulphandleiding. Mogelijk steunen de resultaten van 

deze review een stepped-care benadering, waarvan zelfhulphandlei-

dingen (met begeleiding) ter behandeling van angstklachten in de 

huisartsenpraktijk de eerste trede vormen.
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