Cijfers over

Angststoornissen
Een angststoornis wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een pathologische (ziekelijke) angst.
Als angst geen reële grond heeft, de dreiging niet in de buurt is en iemand er sociale problemen door
ondervindt, is er sprake van een stoornis.
Angststoornissen bij kinderen en jongeren uiten zich op allerlei manieren: lichamelijk (trillen,
hoofdpijn, buikpijn), cognitief (vervelende gedachten over nare dingen die kunnen gebeuren,
overmatig piekeren) en gedragsmatig (angstige situaties uit de weg gaan, huilen, verstijven,
bevriezen, prikkelbaar of opstandig gedrag, en geruststelling vragen).
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Aantal jongeren met een angststoornis
Recente landelijke cijfers over het aantal kinderen met een
angststoornis zijn niet aanwezig. De laatste cijfers dateren uit
1997 (voor jeugd tot 18 jaar) en 2010 (voor 18-24 jarigen).
Bevolkingsonderzoek in Zuid Holland in 2003 biedt daarnaast
cijfers over de prevalentie van angststoornissen bij kinderen tot
16 jaar.
Ruim 10 procent van de Nederlandse jongeren van 13 tot en
met 17 jaar heeft het half jaar voorafgaand aan het onderzoek
een angststoornis gehad. Dit komt neer op ongeveer 114.000
jongeren (Verhulst e.a. 1997). In de categorie van 18 tot 24 jaar ligt het percentage angststoornissen
op 11,7 procent over het afgelopen jaar. De meest voorkomende angststoornissen binnen beide
leeftijdsgroepen zijn de sociale fobie en de specifieke fobie. Deze stoornissen komen meer voor bij
meisjes dan bij jongens. Deze gegevens komen uit interviewstudies onder jongeren (Verhulst e.a.,
1997) en jongvolwassenen (De Graaf e.a. 2010).
In bevolkingsonderzoeken in Zuid Holland werden in 2003 door ouders bij 2,5% van de kinderen in de
leeftijd 2-3 jaar angstige/depressieve klachten gerapporteerd. In de leeftijdsgroep 6 – 16 jaar scoort
3,2% van de kinderen op de schaal angstig/depressief (Tick, et al., 2007).
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