
Sociale fobie  

 

Het vaststellen van een diagnose (‘wat is er precies aan de hand’) biedt de mogelijkheid dat 

de omgeving meer begrip voor de problematiek van de jongere of het kind kan opbrengen. 

Dat is zeker nodig daar de jongere of het kind met een psychische stoornis vaak erg kwetsbaar 

is en het risico loopt het onderwijs op een heel laag niveau te gaan volgen. 

 

Het moeten presteren, in de aanwezigheid van anderen, leidt bij jongeren en kinderen die last 

hebben van een Sociale Fobie tot aanhoudende en angstige verwachtingen dat zij zich zullen 

gedragen op een voor hen onaangename, vernederende of beschamende manier. De 

confrontatie met de stressveroorzakende situatie leidt tot emoties en gedragingen die het 

functioneren ernstig belemmeren. Deze emoties zijn onvrijwillig, irrationeel en sterk 

overdreven, maar daardoor niet minder reëel of minder pijnlijk.  

Om zich aan het lijden te onttrekken, vermijdt de jongere of het kind de gevreesde leer- (of 

toets-) situaties. 

Het bijeffect hiervan is dat de prestaties steeds slechter worden en de achterstand groter. Dat 

versterkt weer hun angstige verwachtingen. Ook hun zelfvertrouwen en sociale contacten 

lijden er onder.  

Sterk emotioneel geladen gedrag en laag presteren op school zijn kenmerken van jongeren en 

kinderen die last hebben van een Sociale Fobie.  

De prognose is niet goed als het kind niet zo snel mogelijk gediagnosticeerd en behandeld 

wordt.  

Behandeling houdt in het leren en het toepassen van technieken om de overdrijvende angst 

(vrees en gevoelens van onzekerheid) bij de stresserende situatie te verminderen.  

Technieken uit de cognitieve gedragstherapie worden hier veel toegepast.  

Daar bij jongeren en kinderen de problematiek zich voornamelijk op school voordoet, is het 

van belang dat behandeling plaats vindt in een onderwijssetting. Dat wil zeggen dat geoefend 

wordt in onderwijssituaties en met onderwijsleerstof.  

Ondersteuning van de behandeling door de leerkracht in de klas en de ouders thuis is van 

groot belang voor het snelle succes ervan. 

Behandeling kan door een ervarende kinder- en Jeugd Gezondheidszorgpsycholoog gedaan 

worden. 

 

Voor school en ouders is het van belang het kind direct te ondersteunen door hem aan te 

moedigen, te waarderen en aan te zetten tot het doorgaan met zijn werk. Het gaat er ook om 

het kind ervan te overtuigen om risico’s te nemen, hem te verzekeren dat hij het kan en dat 

niemand hem minder vindt. In tegendeel. Hij is sterk en hij kan het. Behandeling houdt verder 

een leerproces in om optimaal om te gaan met gevoelens, gedachten en gedrag. 
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