
1 | 4

DSM-5: Voor goed gebruik van de Beknopte 
editie is het Handboek onmisbaar
Prof. dr. J.A. Swinkels, psychiater

De Nederlandse vertaling van de DSM-5 is anders verlopen dan de DSM-IV. Het grote 
DSM-5-Handboek is eerst vertaald, daarna het Beknopt overzicht van de criteria van 
de DSM-5®. In de titel van het handboek staat vermeld ‘een classificatiesysteem van 
psychische stoornissen’. Deze toevoeging heeft een bedoeling, waarover later meer. 

Lessen van de DSM-IV
Het feit dat het DSM-IV-Handboek destijds niet werd vertaald is, met de kennis van 
nu, een grote vergissing geweest. Het DSM-classificatiesysteem kent een uitgebreide 
uitleg die niet in het Beknopt overzicht staat, maar die essentieel is om deze goed te 
kunnen gebruiken. De DSM-IV Beknopte editie werd breed verkocht en gebruikt door 
allerlei betrokkenen. Psychiaters kregen niet alleen het gevoel dat hun kennisdomein 
werd gekaapt maar velen maakten zich ook de inhoud van het handboek onvoldoende 
eigen. Daarnaast werd de DSM na algemene consensus gebruikt voor de ‘Diagnose 
behandelcombinatie’ (DBC). Hiermee werd het mogelijk om op groepsniveau afspraken 
te maken over inkoop van zorg binnen het op gereguleerde marktwerking gebaseerd 
financieringssysteem voor de (G)Gzorg. De ‘labels’ uit het DSM-systeem zijn echter 
niet geschikt om individuele zorg te indiceren en te vergoeden. De classificaties werden 
door velen steeds meer gezien als ‘diagnoses’ en de verwarring groeide. Jim van Os 
beschrijft in zijn boek De DSM-5 voorbij (2014) de treurige ontwikkelingen die volgden 
en die het directe resultaat waren van onvoldoende kennis van het systeem en over 
wat psychiatrische diagnostiek inhoudt. De psychiatrie heeft het DSM-systeem uit 
zijn handen laten glippen met onvoorziene consequenties. Dat mocht niet opnieuw 
gebeuren.

Diagnostiek versus classificatie
Het DSM-5-Handboek schept duidelijkheid: het biedt alle informatie om het 
DSM-systeem juist toe te passen, en onderkent het verschil tussen diagnosticeren 
en classificeren. Het verschil is dat medische diagnostiek, waarvan de psychiatrie 
gebruikmaakt, vele doelen kent. Het bestaat onder meer uit het vaststellen van een 
multiconditionele etiologie (de oorzaken of redenen voor het ontstaan van de klachten), 
een fysio- en psychopathogenese, de mogelijke verklaringen van het ontstaan van de 
klachten, het beschrijven en vaststellen van de psychische stoornis op basis van de 
klachten en problemen en symptomen die de patiënt ervaart en de verschijnselen die de 
clinicus vaststelt, en het beloop in de tijd (prognose). Het verschil tussen het natuurlijke 
beloop en het beloop bij behandeling geeft een therapie-indicatie. Daarnaast zijn nog 
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veel meer elementen van belang bij de psychiatrische diagnostiek, zoals de fase van 
ontwikkeling van het ziektebeeld, complicaties, comorbiditeit, factoren die van invloed 

van hypothesen die in de loop van de tijd kunnen worden bijgesteld en die behulpzaam 
zijn bij het verklaren en begrijpen van de stoornis. De diagnose vormt de basis voor de 

de symptomen van  patiënten kunnen rangschikken. Het DSM-5-Handboek bevat 

brengen. De herziene richtlijn psychiatrisch onderzoek komt begin 2015 uit en zal de 
regels bevatten hoe we diagnostiek moeten bedrijven. Het moge duidelijk zijn dat alleen 

Beknopt overzicht van de criteria van de DSM-5 zonde is. De 
aanschaf van het DSM-5-Handboek is een conditio sine qua non om goed te kunnen 

Dit whitepaper is vrij te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden. Voor 
commercieel gebruik dient u contact op te nemen met Boom uitgevers Amsterdam, 
info@boompsychologie.nl of (020) 524 45 14.
 
Lees meer op www.dsm-5.nl.
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Bestel alle DSM-5-uitgaven op
www.dsm-5.nl

Criteria met achtergronden en
toelichting: de complete DSM-5
Hardcover: 9789461059598 | € 149,95

Paperback: 9789089532220 | € 112,95

Toepassingen voor 
de drukke clinicus
Het Handboek van de DSM-5 is 
zeer omvangrijk. Het DSM-5®: 
Praktijkboek is speciaal geschre-
ven voor de clinicus die weinig 
tijd heeft, maar toch gedegen wil 
classificeren. Naast een beschrij-
ving van alle stoornissen en hun 
classificatiecriteria komen ook de 
belangrijkste veranderingen ten 
opzichte van de DSM-IV aan bod. 

9789089536280 | paperback | € 69,95

DSM-5 Online:
alles in één
Met DSM-5 Online kunt u de vol-
ledige inhoud van de DSM-5, met 
alle stoorniscategorieën, classifica-
ties, criteria en ICD-codes raadple-
gen. Daarnaast bevat het handige 
hulpmiddelen zoals beslisbomen 
voor differentiële diagnostiek, 
casussen en oefenvragen voor 
hulpverleners van ieder ervarings-
niveau. 

www.dsm5online.nl | € 59,95 per jaar

Leren classificeren in 
de praktijk
De DSM-5®: Studiegids helpt u om 
de – vooral stoornisgerichte – 
theorie uit de DSM-5 in te zetten in 
de praktijk. Hoe vertaalt u de clas-
sificatiecriteria naar de beleving 
van de individuele patiënt met al 
zijn bijzonderheden? Aan de hand 
van casuïstiek en toetsing van de 
DSM-5 krijgt u het diagnostisch 
proces onder de knie.

9789089536280 | paperback | € 79,95

Beknopte uitgave met de criteria 
van de DSM-5
Ringband: 9789089532251 | € 59,95

Paperback: 9789089532237 | € 59,95

Prijzen gelden in 2017, onder voorbehoud van wijzigingen.

Op de hoogte blijven van nieuws en andere DSM-uitgaven?
 www.dsm-5.nl
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DSM-5 ONLINE
Gebruik de DSM-5 zoals u dat wilt

DSM-5 Online bevat de volledige inhoud van de DSM-5,
met alle stoorniscategorieën, classificaties, criteria en ICD-codes.

Lees meer en neem een abonnement op
 www.dsm5online.nl

De voordelen van DSM-5 Online:
 Snel DSM-5-classificaties, ICD-9-CM-codes en criteria opzoeken

 Verschillen tussen DSM-IV en DSM-5 uitgelicht

 Differentiële diagnostiek met behulp van beslisbomen

 Screeningsvragen als leidraad voor het diagnostisch onderzoek

 Casussen bij ieder domein, met bespreking en aanbevolen literatuur

 Actueel: herzieningen worden automatisch toegevoegd

 

4 | 4


