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Introductie AFT
De Affectfobietherapie (AFT) wordt in de ambulante en semi-ambulante Nederlandse GGZ steeds
meer toegepast. AFT is een integratieve psychodynamische psychotherapie voor de behandeling van
patiënten met een depressieve stoornis of angststoornis en voor patiënten met een DSM-5
vermijdende, afhankelijke of dwangmatige persoonlijkheidsstoornis (het cluster C in de DSM IV).
AFT behoort tot de psychodynamische psychotherapieën. Volgens de Multidisciplinaire
Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen (2008) bieden de psychodynamische psychotherapieën
werkzame interventies voor de afname van symptomen en de vermindering van
persoonlijkheidspathologie en leiden deze tot verbetering van het sociaal functioneren van de
patiënten met deze persoonlijkheidsstoornissen.
AFT wordt gedoceerd in de opleiding tot (BIG) klinisch psycholoog en psychotherapeut.
Daarnaast is er voor psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters een introductie en
vervolgopleiding in AFT.
AFT is in meerdere Engelstalige handboeken beschreven (McCullough, 1997; McCullough,
e.a., 2003; Osborn, e.a., 2015). In het Nederlandse taalgebied verscheen in 2016 het handboek
Affectfobie in de praktijk (Van Dam, 2016). Daarnaast werd AFT in Nederland in enkele
wetenschappelijke artikelen beschreven (Van Dam & Hamburger, 2014; Van Dam, Kok & Schalkwijk,
2017).
Beschrijving AFT
In AFT zijn psychodynamische, cognitief gedragstherapeutische en experiëntiële technieken
geïntegreerd. Het fundament van deze therapie is het psychodynamische model. McCullough (1997)
ontwikkelde AFT op basis van wetenschappelijk onderzoek en klinische observaties die gedurende
enkele decennia zijn verricht op het terrein van de Short Term Dynamic Psychotherapy (Davanloo,
1980). Zij herformuleerde de tegenstelling tussen de gevoelens en de daarmee geassocieerde angst in de psychoanalytische theorie aangeduid als een psychodynamisch conflict - in de leertheoretische
en gedragstherapeutische term affectfobie. De fobie is in dit geval geen angst voor iets buiten de
persoon, zoals ruimtes, tunnels of spinnen, maar (onbewuste) angst voor verlangens en gevoelens in
de persoon: een interne fobie. Het nut van de herformulering van het conflict over gevoelens in
affectfobie wordt ondersteund door resultaten van wetenschappelijk onderzoek en klinische ervaring
in de cognitieve gedragstherapie. Daaruit blijkt dat externe fobieën met behulp van systematische
desensitisatie (responspreventie, exposure en angstregulatie) succesvol behandeld kunnen worden.
De toepassing van deze gedragstherapeutische techniek (Wolpe, 1958) in het psychodynamisch
kader biedt de mogelijkheid de effectiviteit en efficiëntie van de behandeling te vergroten
(McCullough e.a., 2003).
AFT is gebaseerd op het idee dat veel vormen van psychopathologie geworteld zijn in een
angst voor gevoelens: een affectfobie. De vermijdende persoonlijkheidsstoornis kan bijvoorbeeld
voortkomen uit een affectfobie of angst voor persoonlijk contact of voor intimiteit. AFT richt zich op
de onderliggende oorzaak of de bron van de symptomen. (McCullough e.a., 2003; Van Dam, 2016).
De AFT-therapeut stelt zich actief, stimulerend en ondersteunend op. Hij staat naast de
patiënt, verheldert de afweer op tactvolle wijze en reguleert angst en andere onplezierige gevoelens.
De therapeut helpt de patiënt de afgeweerde gevoelens opnieuw te beleven en op adaptieve wijze te

uiten. Met deze empathische en betrokken houding biedt de therapeut de mogelijkheid van
corrigerende emotionele ervaringen (Berk, 2001).
Een focus of kernconflict wordt in het begin van de therapie in overleg met de patiënt
vastgesteld. In dit focus worden de actuele klachten, de onderliggende conflicten of affectfobieën en
de ontstaansgeschiedenis daarvan geformuleerd. Therapeut en patiënt streven ernaar zich tijdens de
therapie tot dit focus te beperken en de therapie niet langer te laten duren dan nodig is voor de
beoogde therapeutische veranderingen (Berk, 2001).
Organisatorisch wordt AFT vertegenwoordigd door een internationale APT-organisatie:
www.affectphobiatherapy.com. De internationale APT verzorgt wetenschappelijke activiteiten,
training en opleiding. APT is aangesloten bij de overkoepelende organisatie van kortdurende
dynamische psychotherapieën, The International Experiental Dynamic therapy Association:
www.iedta.net.
In Nederland valt AFT onder de paraplu van de Nederlandse vereniging voor
psychoanalytische psychotherapie (NVPP) die registers heeft ingesteld voor meerdere
psychoanalytische behandelvormen: www.nvpp.nl/behandelvormen. Therapeuten die geschoold zijn
in AFT kunnen lid van dit register worden.
Indicatiegebied AFT
Patiënten kunnen baat hebben bij AFT als ze over zichzelf kunnen denken en gemotiveerd zijn om
met hun problemen aan de slag te gaan. Op weg naar het herstel gaan ze pijnlijke gevoelens niet
teveel uit de weg. Voorwaarde is dat ze dagelijkse bezigheden hebben en contact met een of enkele
personen, ook als dat allemaal niet zonder problemen is.
Patiënten met een DSM-5 depressieve stoornis of angststoornis en patiënten met een
vermijdende, afhankelijke of dwangmatige persoonlijkheidsstoornis (het cluster C in de DSM IV)
kunnen profiteren van AFT.
AFT valt onder de psychodynamische psychotherapieën. Deze psychotherapieën bieden
volgens de Multidisciplinaire richtlijnpersoonlijkheidsstoornissen (2008) werkzame interventies voor
de behandeling van patiënten met persoonlijkheidsstoornissen.
In de richtlijn wordt benadrukt dat naast inzichtgevende elementen (interpreteren,
confronteren en verhelderen) ook steunende elementen (aanmoedigen, valideren, adviseren en
bevestigen) onderdeel moeten zijn van de behandeling. De steunende houding van de therapeut
helpt patiënten hun angsten te reguleren en voorkomt dat zij de behandeling voortijdig afbreken.
(2008). De AFT therapeut past deze twee benaderingen toe, hij maakt gebruik van steunende én van
inzichtgevende interventies en stelt zich actief, stimulerend en ondersteunend op.
Contra-indicaties voor de behandeling zijn: middelengebruik of verslaving, ernstige
lichamelijke ziekte, ernstige psychosociale stressfactoren, matige impulscontrole en een fragiel
zelfgevoel.
Patiënten met schizofrenie of met een ernstige antisociale, borderline, histrionische of
narcistische persoonlijkheidsstoornis (het cluster B in de DSM IV), hebben minder kans om te
profiteren van AFT. Dit geldt ook voor de ernstige vormen van paranoïde, schizoïde, en
schizotypische persoonlijkheidstoornis (het cluster A in de DSM IV).
AFT kan gecombineerd worden met andere therapieën, zoals relatietherapie of EMDR. AFT
wordt als groepsbehandeling toegepast bij klinische en dagklinische centra voor psychotherapie
(Aken-van der Meer, 2008). De groepsbehandeling vindt ook plaats in combinatie met beeldende
therapie (Stolk e.a., 2016) en met beeldende en psychomotorische therapie (Versteeg e.a. 2015).
Daarnaast wordt AFT in een blended e-healthvorm (combinatie therapeutcontact en
internettherapie) aangeboden.
Werkzaamheid van AFT
De effectiviteit van de kortdurende psychodynamische psychotherapie (KPD) –waartoe AFT behoortis in een groot aantal meta-reviews aangetoond. Zo bleek KPD werkzaam bij de behandeling van
patiënten met uiteenlopende DSM stoornissen (Maat e.a., 2011, Abbass e.a., 2014, Lilliengren,

e.a., 2016, Draijer & Langeland, 2017), bij de KPD behandeling van (DSM as I) depressieve
stoornissen (Driessen e.a., 2015) en van angststoornissen (Leichsenring e.a., 2009). Daarnaast werd
de effectiviteit aangetoond bij de KPD behandeling van depressieve stoornissen waarbij ook sprake
was van comorbiditeit met persoonlijkheidsstoornissen (Abbass e.a., 2011) en bij de behandeling van
de (DSM IV as II) persoonlijkheidsstoornissen (Abbass e.a., 2008). KPD kan bovendien leiden tot
aanzienlijke reductie in medische consumptie: KPD van gemiddeld 7,3 sessies levert een besparing
op van 12.628 dollar per patiënt bij follow-up na drie jaar (Abbass e.a., 2015, Draijer & Langeland,
2017).
AFT is ook als op zichzelf staande therapie onderzocht bij patiënten met
persoonlijkheidsstoornissen. Daaruit bleek AFT werkzaam voor patiënten met een cluster C-diagnose
aangetoond (Winston e.a., 1994 en Svartberg e.a., 2004). Daarnaast werd onderzoek verricht naar de
effectiviteit van AFT in een blended e-healthvorm (combinatie therapeutcontact en
internettherapie). In deze RCT profiteerden patiënten met een as I diagnose angststoornis of
depressie van AFT (Johansson e.a., 2013).
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