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Correcties DSM‐5 : Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen

Derde oplage, mei 2015
In deze lijst zijn de belangrijkste wijzigingen opgenomen t.o.v. de tweede oplage (november 2014).
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hele boek]
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Stoornis

p. 14

DSM‐5‐classificatietabel

p. 15

P. 388

Psychotrauma‐ en
stressorgerelateerde stoornissen

Eerste en tweede oplage
uitingsvormen van lijdensdruk (idioms of
distress)
automatische spraak
gedesorganiseerde spraak
geen begrijpelijke spraak
repetetieve spraak
versnelde spraak
Depressieve‐stemmingsstoornis, laatste regel:
Met seizoenspatroon
293.83 Depressieve‐stemmingsstoornis door
een somatische aandoening
Specificeer indien: Met depressieve
kenmerken; Met volledige depressieve
episode; Met gemengde kenmerken
Bijkomende kenmerken die de classificatie
ondersteunen
[Zin toegevoegd na:]
Daarom is het niet ongebruikelijk dat kinderen
met deze stoornis geen actuele verschijnselen
van verwaarlozing vertonen.
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Idiomen voor lijdensdruk
automatisch spreken
gedesorganiseerd spreken
niet begrijpelijk spreken
repetitief spreken
versneld spreken
Met seizoensgebonden patroon
293.83 Depressieve‐stemmingsstoornis door een
somatische aandoening
Specificeer indien: Met depressieve kenmerken;
Met volledige depressieve episode; Met
gemengde kenmerken

Daarom is het niet ongebruikelijk dat kinderen
met deze stoornis geen actuele verschijnselen
van verwaarlozing vertonen. Bovendien kan de
ontremd‐sociaalcontactstoornis ook voorkomen
bij kinderen die geen tekenen van een verstoorde
1

© Uitgeverij Boom, Amsterdam

p. 628

Oppositionele‐opstandige stoornis

p. 630
p. 631

p. 872

Borderline‐
persoonlijkheidsstoornis

p. 936,
936,
942, 944

Antidepressiva‐
discontinueringssyndroom
Andere bijwerkingen van medicatie
Andere problemen die een reden
tot zorg kunnen zijn

p. 938

p.1003

A Een patroon bestaand uit een boze /
prikkelbare stemming, brutaal / openlijk
ongehoorzaam gedrag, of ontevredenheid,
Ruziezoekend /openlijk ongehoorzaam
gedrag
Diagnostische kenmerken Het hoofdkenmerk
van de oppositionele‐opstandige stoornis is
een frequent voorkomend en persisterend
patroon van een boze of prikkelbare
stemming, brutaal of ongehoorzaam gedrag of
ontevredenheid
8 Inadequate, intense woede, of moeite
hebben boosheid te beheersen (bijvoorbeeld
frequente woedeaanvallen, constante
boosheid, recidiverende vechtpartijen).
[voetnoot toegevoegd aan de koppen:]
Antidepressiva‐discontinueringssyndroom
Andere bijwerkingen van medicatie
Problemen door mishandeling en
verwaarlozing van een kind
Problemen door mishandeling en
verwaarlozing van een volwassene
Punt toegevoegd aan de opsomming.

hechting vertonen.
A Een patroon bestaand uit een boze /
prikkelbare stemming, brutaal / uitdagend
gedrag, of ontevredenheid,
Ruziezoekend /uitdagend gedrag
Diagnostische kenmerken Het hoofdkenmerk
van de oppositionele‐opstandige stoornis is een
frequent voorkomend en persisterend patroon
van een boze of prikkelbare stemming, brutaal of
uitdagend gedrag of ontevredenheid
8 Inadequate, intense woede, of moeite hebben
boosheid te beheersen (bijvoorbeeld frequente
woede‐uitbarstingen, constante boosheid,
recidiverende vechtpartijen).
[tekst voetnoot]
De Amerikaanse editie maakt onderscheid tussen
vermoedelijk(e) en bevestigd(e) mishandeling, misbruik of
verwaarlozing, en tussen eerste en vervolgconsulten; in de
Nederlandse editie geldt voor alle situaties dezelfde code.

>Verklarende woordenlijst van culturele
concepten van lijdensdruk Dit hoofdstuk in de
appendix geeft een aantal voorbeelden van
gedegen onderzochte culturele concepten van
lijdensdruk, ter illustratie van het belang van
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p. 1099‐1105
p. 1111‐1143

Hoofdstuk in het nawerk toegevoegd.
Alfabetische en Numerieke lijst
met DSM‐5‐classificaties en ICD‐9‐
CM‐coderingen

culturele informatie voor de klinische
diagnostiek. Ook beschrijft het een aantal
verbanden tussen culturele syndromen, idiomen
voor lijdensdruk en causale verklaringen.
Verklarende woordenlijst van culturele
concepten van lijdensdruk

Lijsten zijn vervangen door uitgebreidere
lijsten, die identiek zijn aan de Amerikaanse
versie.

Tweede oplage, november 2014
In deze lijst zijn de belangrijkste wijzigingen opgenomen t.o.v. de eerste oplage.
Pagina
Stoornis
Eerste druk
‐,‐
Trauma‐ en stressorgerelateerde
Trauma‐ en stressorgerelateerde stoornissen
stoornissen
‐,‐
Laagbegaafdheid
V62.89 Laagbegaafdheid
p. 67
Culturele kwesties
3 Culturele verklaringen of subjectief
p. 152
Voorlopige ticstoornis
B De tics zijn aanwezig gedurende meer dan
een jaar sinds het begin van de tics.
p. 189
Psychotische stoornis door een
C … sprake is van een onafhankelijke
middel/medicatie
psychotische stoornis
p. 245
Disruptieve
A Ernstige recidiverende driftbuien die zich
stemmingsdisregulatiestoornis
verbaal (verbale agressie) en / of
in het gedrag (fysieke agressie jegens
personen of eigendommen) manifesteren
en die wat intensiteit of duur betreft in grove
mate disproportioneel zijn
ten opzichte van de situatie of de aanleiding.
B De driftbuien komen niet overeen met het
ontwikkelingsniveau.
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Psychotrauma‐ en stressorgerelateerde
stoornissen
V62.89 Zwakbegaafdheid
3 Culturele verklaringen van subjectief
B De tics zijn aanwezig gedurende minder dan
een jaar sinds het begin van de tics.
C … sprake is van een onafhankelijke
psychotische stoornis
A Ernstige recidiverende woede‐uitbarstingen die
zich verbaal (verbale agressie) en / of
in het gedrag (fysieke agressie jegens personen of
eigendommen) manifesteren
en die wat intensiteit of duur betreft in grove
mate disproportioneel zijn
ten opzichte van de situatie of de aanleiding.
B De woede‐uitbarstingen komen niet overeen
met het ontwikkelingsniveau.
3

© Uitgeverij Boom, Amsterdam

Pagina

Stoornis

Eerste druk
C De driftbuien treden gemiddeld drie keer of
vaker per week op.
D De stemming tussen de driftbuien is
persisterend prikkelbaar of boos,
Bij de obsessieve‐compulsieve stoornis zijn de
obsessies onjuiste ideeën die de vorm
aannemen van intrusieve en ongewenste
gedachten, impulsen of voorstellingen.
> Specificeer of:
Type slaapwandelen
> Specificeer indien:
Met slaapgerelateerd eten
Met slaapgerelateerd seksueel gedrag
(sexsomnia)
Type pavor nocturnus
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C De woede‐uitbarstingen treden gemiddeld drie
keer of vaker per week op.
D De stemming tussen de woede‐uitbarstingen is
persisterend prikkelbaar of boos,
Bij de obsessieve‐compulsieve stoornis zijn de
obsessies ongepaste ideeën die de vorm
aannemen van intrusieve en ongewenste
gedachten, impulsen of voorstellingen.
> Specificeer of:
Type slaapwandelen
Type pavor nocturnus
> Specificeer indien:
Met slaapgerelateerd eten
Met slaapgerelateerd seksueel gedrag
(sexsomnia)

p. 335

Gegeneraliseerde‐angststoornis

p. 551

Non‐remslaap‐arousalstoornissen

p. 630

Oppositionele‐opstandige stoornis

Voor kinderen tot 5 jaar moet het gedrag,
tenzij anders vermeld, gedurende minstens
zes maanden op de meeste dagen zijn
voorgekomen (criterium A8). Voor mensen
vanaf de leeftijd van 5 jaar moet het gedrag,
tenzij anders vermeld, gedurende minstens
zes maanden minstens een keer per
week zijn voorgekomen (criterium A8).

p. 752

Stoornis in het gebruik van een
stimulantium

p. 804‐ 817‐819,
841

Neurocognitieve stoornissen

6 Aanhoudend stimulantiumgebruik ondanks
persisterende of recidiverende sociale of
interpersoonlijke problemen, veroorzaakt of
verergerd door de effecten van het middel.
parkinsonisme door antipsychotica

Voor kinderen tot 5 jaar moet het gedrag, tenzij
anders vermeld, gedurende minstens zes
maanden op de meeste dagen zijn voorgekomen
(met uizondering van criterium A8). Voor mensen
vanaf de leeftijd van 5 jaar moet het gedrag,
tenzij anders vermeld, gedurende minstens zes
maanden minstens een keer per week zijn
voorgekomen (met uitzondering van criterium
A8).
6 Aanhoudend stimulantiumgebruik ondanks
persisterende of recidiverende sociale of
interpersoonlijke problemen, veroorzaakt of
verergerd door de effecten van het stimulantium.
parkinsonisme door neuroleptica
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Pagina
p. 866

Stoornis
Antisociale‐
persoonlijkheidsstoornis

Eerste druk
2 Onbetrouwbaarheid, zoals blijkt uit
herhaaldelijk liegen,
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2 Bedrog, zoals blijkt uit herhaaldelijk liegen,

p. 872

Borderline‐
persoonlijkheidsstoornis

8 Inadequate, intense woede, of moeite
hebben boosheid te beheersen (bijvoorbeeld
frequente driftbuien, constante boosheid,
recidiverende vechtpartijen).
Coderingsaanwijzing Eerst moet de
bijbehorende psychische stoornis worden
gecodeerd (bijvoorbeeld volledige
neurocognitieve stoornis,
autismespectrumstoornis),
Variant zonder onderstrepingen

8 Inadequate, intense woede, of moeite hebben
boosheid te beheersen (bijvoorbeeld
frequente woedeaanvallen, constante boosheid,
recidiverende vechtpartijen).
Coderingsaanwijzing Eerst moet de bijbehorende
psychische stoornis worden
gecodeerd (bijvoorbeeld uitgebreide
neurocognitieve stoornis,
autismespectrumstoornis),
Is vervangen door:
Variant mét onderstrepingen

p. 953

p. 980‐985

WHODAS
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