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Tussen januari 2002 en december 2005 is er een grootschalig onderzoek 
uitgevoerd naar de kosten-effectiviteit van gezins cognitieve gedragstherapie en 
individuele of kind cognitieve gedragstherapie bij gezinnen met een klinisch 
angstig kind.  Dit houdt in dat er gekeken werd welke van de 2 behandelingen 
(individuele of gezins cognitieve gedragstherapie) beter werkt (effectiever is) en 
welke therapie, relatief gezien, het goedkoopst is in het behandelen van klinisch 
angstige kinderen. Klinisch angstige kinderen zijn kinderen die zo angstig zijn 
dat hun leven erdoor beïnvloed wordt en een behandeling nodig hebben. 
Cognitieve gedragstherapie is een behandeling waarbij angstige gedachten 
veranderd worden in minder angstige gedachten. Ook leert het kind dat het 
angstige situaties of dingen die het vermijdt juist moet gaan opzoeken en zo 
gaat wennen aan de angst totdat de angst weg is.  In totaal hebben 128 gezinnen 
meegedaan aan dit onderzoek die gelijkmatig werden verdeeld over de 
individuele en de gezins cognitieve gedragstherapie.  
 Naast kosten-effectiviteit is ook onderzocht hoeveel geld gezinnen met 
een klinisch angstig kind, de maatschappij kosten. Daarbij zijn kosten van de 
gezondheidszorg en kosten buiten de gezondheidszorg zoals opvang gemeten. 
Bovendien zijn indirecte kosten, zoals kosten die ouders maken als ze niet naar 
hun werk kunnen omdat ze bij het angstig kind moeten blijven, en eigen 
gemaakte kosten, zoals reisgeld, in kaart gebracht. Deze kosten zijn door de 
gezinnen opgeschreven in een kostendagboek. Opgeteld komen de totale 
kosten voor alle gezinnen in Nederland met een klinisch angstig kind uit op een 
bedrag van 20.3 miljoen euro. Deze kosten zijn bijna 21 keer zoveel als de 
kosten van gezinnen uit de algemene bevolking zonder een angstig kind. Naast 
gezondheidzorgkosten, zijn de kosten voor ouders die niet naar hun werk 
kunnen door de angsten van het kind en schoolverzuim van het angstig kind, 
het hoogst. Deze kosten zouden misschien bespaard kunnen worden als 
angstige kinderen een goede behandeling krijgen.  

Om te kijken of de behandeling goed werkt, zijn voor en na 
behandeling interviews afgenomen bij de gezinnen om te bepalen of er een 
angststoornis aanwezig was. Ook zijn er een aantal nieuwe of vertaalde 
vragenlijsten afgenomen zoals de CATS die mogelijke veranderingen in 
negatieve gedachten bij kinderen meet voor en na therapie. De CATS is in het 
Nederlands vertaald. Een andere vragenlijst, de SCARED meet angstklachten 
bij kinderen. De oorspronkelijke SCARED is uitgebreid met 5 sociale angst 
vragen zodat sociale angst beter in beeld gebracht kon worden. Door de 
uitkomsten op deze vragenlijsten te vergelijken met kinderen uit de algemene 
bevolking zonder angsten, kunnen zogenaamde afkappunten bepaald worden. 
Deze afkappunten kunnen in de behandelstudie gebruikt worden om te kijken 
of klinisch angstige kinderen onder het afkappunt zitten en dus ongeveer 
dezelfde hoeveelheid angstklachten en negatieve gedachten hebben als andere 
kinderen.  

In de behandelstudie is aangetoond dat individuele cognitieve 
gedragstherapie beter werkt dan gezins cognitieve gedragstherapie. Dit wil 
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zeggen dat er meer kinderen vrij van hun angststoornis waren na de 
individuele behandeling dan na de gezins behandeling. Ook uit de literatuur 
kan geconcludeerd worden dat het betrekken van ouders bij de behandeling 
van het angstig kind niet beter werkt dan wanneer het kind alleen behandeld 
wordt. Bovendien is gevonden dat cognitieve gedragstherapie beter werkt bij 8 
tot 12 jarige angstige kinderen dan bij 13 tot 17 jarigen. Verder laten de 
resultaten zien dat cognitieve gedragstherapie minder goed werkt bij angstige 
kinderen van wie de ouders zelf ook angstig zijn.   

Uiteindelijk is de kosten-effectiviteit studie uitgevoerd. Dit is de eerste 
studie ter wereld die gekeken heeft naar de kosten van cognitieve 
gedragstherapie bij angstige kinderen. Resultaten tonen aan dat individuele 
cognitieve gedragstherapie beter werkt en goedkoper is dan gezins cognitieve 
gedragstherapie.   

De conclusie is dat individuele cognitieve gedragstherapie de beste 
keus is om klinisch angstige kinderen te behandelen omdat het beter werkt en 
goedkoper is. Nieuwe onderzoeken moeten laten zien of de gevonden 
resultaten ook gelden op langere termijn bijvoorbeeld over een paar jaar. Ook 
zal er onderzocht moeten worden welk gedeelte van de cognitieve 
gedragstherapie het best werkt en waarom. Bovendien zou gekeken moeten 
worden of het niet beter en goedkoper is om kinderen, die een verhoogd risico 
hebben om angstig te worden, preventief te behandelen dus voordat ze ernstige 
angstklachten krijgen. Dan kan bepaald worden of het beter en goedkoper is om 
vroegtijdig kinderen met angstklachten te behandelen of dat ze pas behandeld 
moeten worden als ze een ernstige angststoornis hebben.  
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Between January 2002 and December 2005, a randomized control trial was 
conducted to investigate the cost-effectiveness of family Cognitive Behavioural 
Therapy (CBT) versus individual CBT. In total 128 families were randomized to 
individual CBT (n = 64) or family CBT (n = 64). Before investigating the cost-
effectiveness, the costs of families with clinically anxious children referred for 
treatment were examined, which was never been done before. The Dutch 
societal costs of illness in clinically anxious children and their families, using 
the bottom up approach by means of a prospective cost diary amounted to 
approximately 20.3 million euros, which is almost 21 times as high compared to 
families from the general population. Besides, health care costs, productivity 
loss of the parents and school absence of the child contributed mostly to the 
total costs. These high costs can be saved by providing an effective treatment to 
families with clinically anxious children.  

Effectiveness was measured by means of a semi-structures interview to 
obtain diagnostic status and with several newly developed or translated 
questionnaires including the Child Automatic Thoughts Scale (CATS; 
Schniering & Rapee, 2002) and the Screen for Child Anxiety Related Emotional 
Disorders (Muris et al., 1999). The CATS was translated into a Dutch version to 
measure change in cognition, which is sporadically assed in previous 
effectiveness studies. The existing 66-item SCARED did not sufficiently 
measure social phobia, therefore this questionnaire measuring anxiety 
symptoms was expanded by adding 5 extra social phobia items. Cut-off scores 
for these two questionnaires were obtained by differentiating clinically anxious 
children from children from the general population. These cut-off scores are 
important in the effectiveness study to determine whether a child reached a 
normal level of anxiety symptoms and negative automatic thoughts after 
treatment.  

In contrast to expectations, the effectiveness study showed that 
individual CBT was more effective than family CBT. Also when reviewing the 
literature on parental involvement, the evidence is growing that parental 
involvement has no additive value. Also contrary to our hypothesis, family CBT 
was not more effective in young children. A more general effect was found 
namely; CBT is more effective in 8- to 12-year-old children compared to 13- to 
17-year-old adolescents. Again, in contrast to the hypothesis, family CBT was 
not more effective when parents suffered from anxiety disorders themselves. 
The more general finding that CBT is less effective if parents suffer from anxiety 
disorders themselves was found.  

Finally, the cost-effectiveness study was conducted. Previous studies on 
CBT in anxious children only investigated effectiveness. This was the first study 
also taken into account the costs of CBT in anxious children. Results show that 
although costs and effects did not significantly differ between individual CBT 
and family CBT, cost-effectiveness ratios, expressing incremental cost per 
anxiety-free child and per QALY, indicated that individual CBT was more cost-
effective than family CBT.  
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In conclusion, individual CBT seems the best choice for treating 
children with clinical anxiety disorders, in terms of effectiveness and cost-
effectiveness. Future studies should investigate moderators and mediators, 
mechanisms of change of CBT, the long-term term cost-effectiveness, cost-
effectiveness in children with anxiety disorders in general and cost-
effectiveness in prevention of anxiety disorders to enhance the effectiveness of 
CBT for children with anxiety disorders, to reduce the costs associated with 
anxiety disorders in clinically referred children and as a result to obtain 
optimum cost-effectiveness. 




