Wijzigingen in DSM-5 ten opzichte van DSM-IV 1
Algemeen
1. De vijf assen zijn opgeheven. De classificaties op as I (syndroom), as II (persoonlijkheid), as III
(somatiek) en as IV (psychosociale problemen) worden nu allemaal als comorbide classificaties
genoteerd (als het ware op één as). In plaats van de GAFscore (die algemeen als ondeugdelijk wordt
beschouwd) kan nu de score op de WHODAS-2.0 genoteerd. De WHODAS-2.0 is een door de
WHO ontwikkelde schaal voor functionele beperkingen die gebruikt kan worden bij somatische en
psychiatrische patiënten.
2. De hoofdstukken zijn anders ingedeeld. Ten eerste is, net als zal gebeuren in de ICD-11, een indeling
gemaakt volgens de volgende vijf hoofdgroepen van stoornissen:
a. Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen (vroege en blijvende cognitieve deficiënties)
b. Psychotische stoornissen (deficiënties in de informatieverwerking)
c. Emotionele stoornissen (gebaseerd op negatieve affectiviteit)
d. Externaliserende stoornissen (gebaseerd op ongeremdheid)
e. Neurocognitieve stoornissen (neurologisch substraat).
Daarnaast zijn de hoofdstukken zoveel mogelijk ingedeeld naar de ontwikkeling: stoornissen die zich
doorgaans eerder in het leven manifesteren komen eerder aan de beurt dan stoornissen die zich
doorgaans later manifesteren.
3. De stoornissen die doorgaans in de kindertijd of de jeugd beginnen staan niet meer in een apart
hoofdstuk (afgezien van de neurobiologische ontwikkelingsstoornissen), maar zijn verplaatst naar de
hoofdstukken waar ze inhoudelijk in passen (zie hieronder bij ‘verplaatst’).
4. Andere hoofdstukken zijn opgesplitst. De bipolaire- en depressieve-stemmingsstoornissen zijn over
twee hoofdstukken gesplitst. De obsessieve-compulsieve en trauma- en stressorgerelateerde
stoornissen zijn uit het hoofdstuk angststoornissen gehaald en in twee aparte hoofdstukken
ondergebracht.
Nieuw
Stoornis
Sociale (pragmatische) communicatiestoornis
Disruptieve stemmingsdisregulatiestoornis
Premenstruele stemmingsstoornis
Verzamelstoornis
Excoriatiestoornis
Obsessieve-compulsieve of verwante stoornis door
een middel/medicatie
Obsessieve-compulsieve of verwante stoornis door
een somatische aandoening
Eetbuistoornis
Remslaapgedragsstoornis
Rustelozebenensyndroom
Cafeïneonttrekkingssyndroom
Cannabisintoxicatie
Cannabisonttrekkingssyndroom
Beperkte neurocognitieve stoornissen
Neurocognitieve stoornis met lewylichaampjes
Neurocognitieve stoornis door hiv-infectie
Neurocognitieve stoornissen door de ziekte van
Parkinson
Neurocognitieve stoornissen door de ziekte van
Huntington
Tardieve dystonie
Tardieve acathisie
Antidepressiva-discontinueringssyndroom
Veel nieuwe V-codes
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Hoofdstuk
Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen
Depressieve-stemmingsstoornissen
Depressieve-stemmingsstoornissen
Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen
Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen
Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen
Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen
Voedings- en eetstoornissen
Slaap- en waakstoornissen
Slaap- en waakstoornissen
Middelgerelateerde stoornissen en verslavingen
Middelgerelateerde stoornissen en verslavingen
Middelgerelateerde stoornissen en verslavingen
Neurocognitieve stoornissen
Neurocognitieve stoornissen
Neurocognitieve stoornissen
Neurocognitieve stoornissen
Neurocognitieve stoornissen
Bijwerkingen van medicatie
Bijwerkingen van medicatie
Bijwerkingen van medicatie
Andere problemen die een reden tot zorg kunnen zijn

Verdwenen
Stoornis
Gedeelde psychose
Dissociatieve fugue
Seksuele-aversiestoornis
Verplaatst
Stoornis in DSM-IV
Oppositioneel-opstandige stoornis
Normoverschrijdend-gedragsstoornis
Voedings- en eetstoornissen bij kinderen
Stoornissen in de zindelijkheid bij kinderen
Separatieangststoornis
Selectief mutisme
Reactieve hechtingsstoornis
Specifieke psychische stoornissen door een
middel/medicatie
Nagebootste stoornis
Gokstoornis
Trichotillomanie
Aanpassingsstoornissen
Opgesplitst
Stoornis in DSM-IV
Reactieve hechtingsstoornis
Hypochondrie
Slaapgebonden ademhalingsstoornis
Seksuele stoornis met verminderd verlangen
Stoornissen in hallucinogeengebruik
Hallucinogeenintoxicatie

Hoofdstuk in DSM-IV
Schizofrenie en andere psychotische stoornissen
Dissociatieve stoornissen
Seksuele disfuncties
Verplaatst naar hoofdstuk
Disruptieve, impulsbeheersings- en andere
gedragsstoornissen
Disruptieve, impulsbeheersings- en andere
gedragsstoornissen
Voedings- en eetstoornissen
Stoornissen in de zindelijkheid
Angststoornissen
Angststoornissen
Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen
De betreffende stoornishoofdstukken
Somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen
Middelgerelateerde stoornissen en verslavingen
Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen
Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen

Opgesplitst in
Reactieve hechtingsstoornis
Ontremd-sociaalcontactstoornis
Somatisch-symptoomstoornis
Ziekteangststoornis
Obstructieve-slaapapneu-/hypopneusyndroom
Centrale-slaapapneusyndroom
Slaapgerelateerde hypoventilatie
Seksuele-interesse-/opwindingsstoornis bij de vrouw
Hypoactief-seksueelverlangenstoornis bij de man
Stoornis in fencyclidinegebruik
Stoornis in het gebruik van een hallucinogeen
Fencyclidine-intoxicatie
Intoxicatie door een hallucinogeen

Samengevoegd
Stoornissen in DSM-IV
Expressieve taalstoornis
Gemengd receptieve-expressieve taalstoornis
Autistische stoornis
Stoornis van Asperger
Pervasieve stoornis niet nader omschreven
(PDDNOS)
Misbruik van een middel
Afhankelijkheid van een middel
Aan amfetamine gebonden stoornissen
Aan cocaïne gebonden stoornissen
Somatisatiestoornis
Ongedifferentieerde somatoforme stoornis
Pijnstoornis
Seksuele stoornis met verminderd verlangen bij de
vrouw
Seksuele-opwindingsstoornis bij de vrouw
Dyspareunie
Vaginisme
Nieuwe naam
Naam in DSM-IV
Zwakzinnigheid
Fonologische stoornis
Stotteren
Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit
Dementie
Amnestische stoornis
Dysthyme stoornis
Stoornis in de lichaamsbeleving
Depersonalisatiestoornis
Orgasmestoornis bij de man
Parafilieën
Genderidentiteitsstoornis
Insomnia
Hypersomnia
Slaapgebonden ademhalingsstoornis
Nachtmerries
Theatrale persoonlijkheidsstoornis
Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis
Obsessieve-compulsieve-persoonlijkheidsstoornis

Samengevoegd tot
Taalstoornis
Autismespectrumstoornis

Stoornis in het gebruik van een middel
Stimulantiumgerelateerde stoornissen
Somatisch-symptoomstoornis
Seksuele-interesse-/opwindingsstoornis bij de vrouw
Genitopelvienepijn-/penetratiestoornis

Naam in DSM-5
Verstandelijke beperking
Spraakklankstoornis
Stoornis in de spraakvloeiendheid
Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis
Neurocognitieve stoornis
Neurocognitieve stoornis
Persisterende depressieve stoornis
Morfodysfore stoornis
Depersonalisatie-/derealisatiestoornis
Vertraagde ejaculatie
Parafiele stoornissen
Genderdysforie
Insomniastoornis
Hypersomnolentiestoornis
Ademhalingsgerelateerde slaapstoornissen
Nachtmerriestoornis
Histrionische-persoonlijkheidsstoornis
Vermijdende-persoonlijkheidsstoornis
Dwangmatige-persoonlijkheidsstoornis

