Mensen met een dwangstoornis of obsessief-compulsieve stoornis (OCS)
hebben last van steeds terugkerende dwanggedachten en/of
dwanghandelingen. De meest voorkomende dwanghandelingen zijn
wassen/schoonmaken en alles steeds willen controleren.
evidence-based behandeling beschreven.
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1.1

Definitie

Simone is 32 jaar, woont alleen en werkt als verpleegkundige in een algemeen ziekenhuis. Ze zegt altijd al erg precies te zijn geweest en was van
kindsbeen af aan bang dingen te vergeten. Ze heeft sinds vijf jaar in toe-

Casus
Simone

nemende mate last van dwanggedachten en -handelingen. De hoofdklacht
is dat zij bang is anderen iets aan te doen door nalatigheid van haar zelf.
De dwanggedachten en -handelingen zijn in de loop der jaren steeds indringender en heftiger geworden. Sinds een paar maanden zit zij in de
ziektewet omdat werken te veel controlehandelingen met zich meebracht,
waardoor ze erg traag was en de hele dag ook alleen nog maar met veel
angst kon werken. Ze was bang dat de patiënten door haar schuld zouden
overlijden. Ook naast haar werk had ze last van dwanghandelingen. Zo controleerde ze de straat op scherpe voorwerpen en drugs. Autorijden was een
probleem geworden: ze was bang dat ze ongemerkt iemand zou aanrijden.
Als ze bijvoorbeeld op bezoek was bij een vriendin met kinderen, dan was
ze bang dat ze per ongeluk pillen van haar werk in haar tas gestopt had en
dat ze deze bij haar vriendin thuis zou verliezen, waardoor een van de kinderen deze zou innemen, vergiftigd zou worden of dood zou gaan. Daarom
vermeed zij deze contacten en raakte ze steeds meer geïsoleerd. Al met
al kostten de controlerituelen haar uren per dag en werd ze in steeds grotere mate beperkt door haar dwangklachten. Doordat het ook steeds problematischer voor haar werd om alleen thuis te zijn, woonde ze sinds vier
weken weer bij haar ouders in huis. Verder was ze bang dat ze buitenshuis
belangrijke papieren zou verliezen. De hele dag door probeerde ze zich precies te herinneren wat ze die dag allemaal gedaan of gezegd had. Simone
schaamde zich erg voor haar klachten.



Dwangstoornis
vaak niet
herkend

Stoornis in
DSM-IV-TR
nauwkeurig
omschreven

Voorkomen
van spanning
en gevreesde
gebeurtenis



Problemen zoals Simone die heeft komen relatief vaak voor, maar worden
nog steeds door professionals in de gezondheidszorg onvoldoende herkend.
Het gebeurt helaas nog geregeld dat patiënten met dergelijke klachten ten
onrechte de diagnose psychose krijgen en met een neurolepticum behandeld
worden. Onderzoek naar de psychofarmacologische, cognitieve en gedragstherapeutische behandeling van de dwangstoornis hebben de behandelmogelijkheden voor patiënten met een dwangstoornis aanzienlijk verbeterd. In
dit boek worden achtereenvolgens de fenomenologie, etiologie, diagnostiek
en behandeling van de dwangstoornis besproken.
Meer dan een eeuw geleden beschreef Westphal (1895) het bizarre gedrag
en de intrusieve gedachten van obsessionele patiënten als abortive insanity,
een lichte vorm van schizofrenie. Maudsley (1895) beschouwde het syndroom
als een niet-psychotische depressie en noemde het simple melancholy. Janet
(1903) liet het obsessionele fenomeen, samen met de fobieën vallen onder de
rubriek psychasthenia.
De Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fourth edition-text revision (DSM-IV-TR; American Psychiatric Association [APA], 2000) classificeert de
dwangstoornis (300.3) samen met paniekstoornis zonder agorafobie, paniekstoornis met agorafobie, agorafobie zonder paniekstoornis chronologie, specifieke stoornis, sociale fobie, posttraumatische stoornis, acute stress-stoornis, gegeneraliseerde angststoornis, angststoornis door een middel en angststoornis niet nader omschreven als een angststoornis.
Een obsessieve-compulsieve stoornis (OCS), oftewel een dwangstoornis,
wordt gekenmerkt door obsessionele gedachten (dwanggedachten) of compulsieve gedragingen (dwanghandelingen). Dwanggedachten kunnen omschreven worden als steeds terugkerende gedachten, ideeën, impulsen of
beelden die, in ieder geval soms, beleefd worden als opdringend en niet bij
de persoon passend, en deze zorgen voor angst of ongemak. Deze gedachten,
impulsen of beelden keren vaak terug en de betrokkene probeert hier weerstand tegen bieden, maar dat lukt niet. Verder herkent de betrokkene dat de
dwanggedachten een product zijn van zijn of haar eigen geest, ook al zijn ze
onvrijwillig en weerzinwekkend.
Dwanghandelingen of rituelen worden gedefinieerd als herhaaldelijke gedragingen die niet als prettig worden ervaren. Deze handelingen of rituelen
resulteren niet in de voltooiing van intrinsiek nuttige taken. De gedragingen
of mentale activiteiten zijn bedoeld ter voorkoming of ter reducering van
spanning, of gericht op het voorkomen van een bepaalde gevreesde gebeurtenis of situatie. Vaak is men bang dat men schade aan anderen toebrengt.
Meestal wordt dit gedrag herkend als zinloos of ineffectief, en worden er
herhaaldelijk pogingen ondernomen om zich er tegen te verzetten.
Volgens de DSM-IV-TR moeten de obsessies of dwanghandelingen een
aanzienlijke last veroorzaken. Ze zijn tijdrovend (ze nemen meer dan één
uur per dag in beslag) of ze interfereren met het dagelijkse leven, met de
uitoefening van het beroep, of gebruikelijke sociale activiteiten en relaties
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met anderen. In de DSM-IV-TR wordt er geen obsessieve-compulsieve stoornis gediagnosticeerd als de inhoud van de dwanggedachten of -handelingen
alleen verbonden is aan een andere stoornis (bijvoorbeeld preoccupatie met
voedsel in de aanwezigheid van een eetstoornis). Verder mogen de dwanggedachten of -handelingen niet te wijten zijn aan middelen (bijvoorbeeld
drugsmisbruik, medicatie) of aan een lichamelijke aandoening. In de DSMIV-TR wordt alleen de specificatie gemaakt van een dwangstoornis met weinig
inzicht als de betrokkene de dwanggedachten of -handelingen nauwelijks als
buiten proporties of onrealistisch herkent.

Criteria voor de obsessieve-compulsieve stoornis
volgens de DSM-IV-TR
1

De aanwezigheid van obsessies of dwanghandelingen.

Criteria

2

De patiënt beschouwt de dwangverschijnselen op een bepaald moment

DSM-IV-TR

als onzinnig of excessief.
3

De klachten veroorzaken veel spanning. Ze kosten de patiënt meer dan
een uur per dag, of verstoren in belangrijke mate het dagelijks functioneren.

4

Indien er een andere As-I-stoornis aanwezig is, beperkt de inhoud van
de dwangverschijnselen zich niet tot die diagnose (bijvoorbeeld preoccupaties met eten bij een eetstoornis).

5

De klachten zijn geen direct gevolg van drugs of medicatie en geen
gevolg van een lichamelijke aandoening.

1.2

Fenomenologie

Dwanggedachten gaan meestal gepaard met rituelen of dwanghandelingen.
Ongeveer 80 procent van de patiënten met een dwangstoornis heeft zowel
last van dwanggedachten als van dwanghandelingen. Een minderheid van
de mensen met een dwangstoornis heeft last van alleen dwanggedachten.
Sommige patiënten hebben last van dwanggedachten waartegen zij in gedachten een aanhoudende strijd leveren. Wanneer zij deze dwanggedachten
kunnen neutraliseren door, meestal op een stereotiepe wijze, andere gedachten op te roepen, wordt de spanning hierdoor verminderd. Deze neutraliserende gedachten worden volgens de DSM-IV-criteria gezien als dwanghandelingen. Patiënten met alleen dwanggedachten komen zelden voor. In het
algemeen zijn de dwanggedachten angstwekkend en leidt de uitvoering van
dwanghandelingen tot angstreductie (Rachman & Hodgson, 1980; Emmelkamp, 1982).
Beschrijving van het probleem



Wasdwang en
controledwang

De meest voorkomende dwanghandelingen zijn wassen en controleren.
Patiënten met een wasdwang zijn veelal bang anderen te besmetten. Deze
smetvrees leidt er vervolgens toe dat bijvoorbeeld handen, armen of kleding
veelvuldig gewassen moeten worden. Patiënten met controledwang zijn vaak
bang dat er rampen gebeuren als ze hun handelingen niet controleren. Om
dit te voorkomen worden bijvoorbeeld gaskranen, deuren en overschrijvingen veelvuldig gecontroleerd. Dit kan zich ook uiten in dwangmatig vragen
aan gezinsleden, bijvoorbeeld ‘Heb je je handen wel gewassen?’, ‘Is het gas
wel uit?’, ‘Weet je zeker of de deur op slot zit?’ De meest voorkomende dwanggedachten hebben betrekking op het anderen iets aan willen doen (bijvoorbeeld iemand dood rijden). Andere vaak voorkomende dwanggedachten hebben een seksuele of religieuze inhoud.
Mensen met dwanggedachten en -handelingen proberen meestal situaties en stimuli te vermijden die dergelijke gedachten of handelingen zouden
kunnen oproepen. Dit wordt aangeduid met de term ‘passieve vermijding’.
Met actieve vermijding wordt de ‘motorische’ component van het dwangmatig gedrag bedoeld, zoals controleren en schoonmaken.

Let op
Het is bij patiënten met OCS belangrijk onderscheid te maken tussen actief
vermijden (neutraliseren van dwanggedachten met behulp van dwanghandelingen) en passief vermijden (vermijding van stimuli en situaties die dwanggedachten kunnen oproepen).

Angst om
zichzelf of
anderen te
verwonden

Dwangmatig
kopen of
verzamelen

10

In het algemeen hangt het actieve en passieve vermijdingsgedrag nauw
samen met de inhoud van de dwang. Patiënten met obsessies om anderen
te verwonden, vermijden scherpe voorwerpen, zoals messen, scharen, glasscherven of touw, en risicosituaties, bijvoorbeeld het alleen zijn met kleine
kinderen. Sommigen vrezen echter dat ze zichzelf iets zullen aandoen, en
niet zozeer een ander. Mensen met controledwang gaan bijvoorbeeld situaties uit de weg die hun rituelen uitlokken, zoals alleen zijn, autorijden, lucifers gebruiken of als laatste naar bed gaan. Mensen met wasdwang doen
vaak veel moeite om besmetting te voorkomen. Wanneer obsessies te maken
hebben met de dood, vermijden mensen allerlei situaties die hen op zulke
gedachten kunnen brengen, zoals het lezen van de krant (overlijdensadvertenties), televisiekijken en naar een begrafenis gaan. In zulke gevallen kunnen de rituelen heel subtiel zijn en bijvoorbeeld bestaan uit het aanraken
van bepaalde voorwerpen, het noemen van bepaalde nummers of uitspraken
(‘Geeke blijf leven’) of steeds maar weer herhalen waar men mee bezig was.
Minder gebruikelijke soorten van dwanggedrag betreffen dwangmatig kopen of verzamelen (hoarding). Dwangmatig kopen houdt in dat iemand de sterke
neiging heeft om allerlei dingen te kopen (zonder deze nodig te hebben) ‘omdat ze zo voordelig zijn’. Iemand die lijdt aan dwangmatig verzamelen, kan
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Vaak voorkomende dwanghandelingen
•

Wassen/schoonmaken

•

Tellen

•

Controleren

•

Dwangmatig ordenen

•

Dwangmatig kopen

•

Neutraliserende gedachten

•

Verzameldwang

•

Geruststelling vragen

kasten vol hebben met oude kassabonnen, aantekeningen, schoenen en ondergoed. In extreme gevallen kunnen die voorwerpen hele kamers vullen. De
voorwerpen worden niet gebruikt, maar de patiënt is bang om ze weg te
gooien, omdat ze nog wel eens van pas zouden kunnen komen. Dwangmatig
verzamelen kan als een ernstige variant van twijfeldwang beschouwd worden.
Dwangmatig tellen is een vorm van obsessief-compulsief gedrag die vaak
samengaat met controleren en wassen. Bij sommigen is dit tellen echter het
kernsymptoom van de dwangklachten. In zo’n geval moet iemand zijn handelingen een bepaald aantal keren herhalen. Het komt voor dat mensen een
bepaald getal aanhouden (bijvoorbeeld drie of vijf) of alles een (on)even aantal keren uitvoeren. Wanneer de uitvoering van dit ritueel om een of andere
reden wordt onderbroken, of wanneer de patiënt tijdens het ritueel niet meer
weet of het goed is uitgevoerd, moet alles nog eens zo vaak gebeuren. Andere
getallen (bijvoorbeeld drie, zeven of dertien) kunnen de betekenis van gevaar
in zich herbergen. In dat geval moet de patiënt juist voorkomen om iets drie
of zeven of dertien keer te doen.
Voor sommige mensen is netheid het voornaamste probleem. (Dit moeten
we overigens onderscheiden van alledaagse netheid, die geen dwangmatig
karakter heeft.) Zij moeten voorwerpen steeds maar weer op een bepaalde
manier rangschikken, zoals cd’s, dvd’s, boeken, kleren in een kast, bestek,
meubelen, enzovoort. In extreme gevallen is de patiënt de hele dag bezig
om alles op precies die ene manier op te ruimen of neer te leggen. Ten slotte
zijn er mensen met dwangmatige traagheid, die een ongebruikelijk lange tijd
bezig zijn met routinehandelingen, zoals aan- en uitkleden.
Tot slot merken we op dat neutraliserende gedachten vaak dezelfde functie hebben als rituelen, namelijk het ongedaan maken van de schadelijke
gevolgen van de obsessie. Een van onze patiënten die een godslasterende obsessie had (‘God is gek’), moest iedere keer wanneer de obsessie voorkwam,
neutraliserende gedachten denken (‘Ik blijf katholiek’). Hierdoor nam de
angst die door de godslasterlijke gedachte werd veroorzaakt, weer af.

Dwangmatig
tellen

Dwangmatig
ordenen

Dwangmatige
traagheid

Neutraliserende
gedachten

Let op
Neutraliserende gedachten hebben dezelfde functie als actief vermijdingsgedrag (overte dwanghandelingen).

Beschrijving van het probleem
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1.3

Lifetime
prevalentie
Incidentie

Ontstaansleeftijd
tussen
20-25 jaar

De ‘lifetime’-prevalentie van OCS kan op basis van epidemiologisch onderzoek in een groot aantal landen worden geschat op 2,5 procent en de incidentie (prevalentie gedurende het afgelopen jaar) op 1,5 procent (Ruscio, Stein,
Chiu & Kessler, 2010). In het in Nederland uitgevoerde NEMESIS-onderzoek
(Bijl, Ravelli & Van Zessen (1998)) lagen de incidentie en prevalentie lager dan
in andere landen; de reden hiervoor is niet duidelijk. Er zijn geen aanwijzingen dat de incidentie afneemt bij ouderen. Bij een groot bevolkingsonderzoek
bij mensen boven de 65 jaar bleek de twaalfmaandsprevalentie 1,5 procent
(Grenier, Préville, Boyer & O’Connor, 2009). Ook zijn er geen aanwijzingen
dat de prevalentie en incidentie van OCS specifiek zijn voor de westerse cultuur (Himle, Muroff, Taylor, Raymond, Baser, Abelson et al., 2008). De relatief
hoge prevalentie van dwangstoornissen binnen de ‘normale’ populatie komt
niet tot uitdrukking in de aantallen patiënten die zich met deze klachten
voor behandeling aanmelden. Mogelijk speelt hierin een rol dat veel dwangpatiënten zich schamen voor hun dwanggedrag en dat sommigen eigenlijk
niet zoveel last hebben van de klachten op zichzelf, maar veeleer van de
conflicten die ze daardoor met hun omgeving krijgen. Veel dwangpatiënten
melden zich pas aan voor behandeling onder druk van familieleden.
De gemiddelde ontstaansleeftijd van de dwangstoornis ligt tussen de
twintig en de 25 jaar. Bij 10 procent van de patiënten ontstaan de klachten
reeds voor het tiende levensjaar (Emmelkamp, 1990; Ruscio et al., 2010). Over
het algemeen ontstaat OCS bij mannen eerder dan bij vrouwen (respectievelijk op gemiddeld twintigjarige en 25-jarige leeftijd; Minichiello, Baer, Jenike
& Holland, 1990; Ruscio et al., 2010). In het onderzoek van Ruscio et al. bleek
dat OCS bij een kwart van de mannen voor het tiende levensjaar begonnen
was. OCS ontstaat zelden na het 35ste levensjaar. Er zijn aanwijzingen dat een
wasdwang gemiddeld later ontstaat dan een controledwang. Dit laatste is op
zich niet verwonderlijk, omdat veel meer vrouwen last hebben van een wasdwang dan mannen (Hoekstra, Visser & Emmelkamp, 1989). Onder ouderen
blijkt OCS meer onder mannen dan onder vrouwen voor te komen (Grenier
et al., 2009).
Over het geheel genomen lijken er geen sekseverschillen te zijn qua voorkomen van de dwangstoornis, in tegenstelling tot veel andere angststoornissen. Wel is het zo dat wasdwang frequenter gediagnosticeerd wordt bij
vrouwen, terwijl controledwang meer voorkomt bij mannen.

1.4

Weinig spontaan
herstel

12

Epidemiologie

Beloop en prognose

Het beloop van de dwangstoornis is in veel gevallen ongunstig als er geen
adequate behandeling plaatsvindt. Dwangstoornissen bij volwassenen die
langer dan een jaar duren, herstellen zelden spontaan: onbehandeld verDwangstoornissen

loopt OCS vaak chronisch. Bij de meeste patiënten fluctueren de symptomen
in ernst en in de tijd (Wittchen, 1988). Een kleine groep patiënten valt in een
categorie die steeds invaliderender klachten krijgt. Het grote bevolkingsonderzoek van Ruscio et al. (2010) laat zien dat men per dag veel tijd besteedt
aan obsessies en dwanghandelingen (gemiddeld 5,9 uur en 4,6 uur respectievelijk). Een ander bevolkingsonderzoek in Groot-Brittannië (British National Psychiatric Morbidity Study; Torres, Prince, Bebbington, Bhugra, Brugha,
Farrell et al., 2006) toonde aan dat 59,4% van mensen met OCS tijdens sociale
activiteiten erg veel last van hun klachten ondervonden en dat 74,5% zeer
veel last had van hun dwangstoornis tijdens hun werk en andere activiteiten.
Vaak breiden de klachten zich uit. In een aantal gevallen leidt de dwangstoornis tot ernstige depressieve klachten (Marks, 1987; Ruscio et al., 2010) en
alcoholmisbruik (Karno, Hough, Burnam, Escobar, Timbers, Santana et al.,
1987; Ruscio et al., 2010). Daarnaast leiden deze klachten vaak tot relatieproblemen (Emmelkamp, De Haan & Hoogduin, 1970). Ernstige gevallen in de
bevolkingsonderzoeken hebben niet alleen zeer veel last, maar hebben ook
weinig inzicht en aanzienlijk meer en ernstigere vormen van comorbiditeit
(zie beneden), dan minder ernstige gevallen. Opname in een psychiatrisch
ziekenhuis is beperkt tot de zeer ernstige gevallen (Ruscio et al., 2010).

1.5

Differentiële diagnose

Bij het diagnosticeren is het noodzakelijk om vast te stellen of de dwangsymptomatologie moet worden gezien als onderdeel van de dwangstoornis of
als onderdeel van een andere stoornis.

1.5.1

Paniekstoornis en agorafobie

Het is belangrijk om agorafobische klachten te onderscheiden van een dwangstoornis, vooral als iemand met een dwangstoornis veel typische agorafobische situaties vermijdt (bijvoorbeeld openbaar vervoer). Voor dit onderscheid moet worden uitgezocht welke de uitlokkende stimuli zijn en moet
worden gekeken of doorbreking van de passieve vermijding tot dwangrituelen leidt. Hoewel patiënten met een dwangstoornis of agorafobische klachten
soms dezelfde situaties vermijden, is de reden voor deze vermijding totaal
verschillend. Zo kan een agorafobische patiënt het openbaar vervoer bijvoorbeeld vermijden uit angst voor een paniekaanval, terwijl iemand met een
dwangstoornis niet met het openbaar vervoer reist uit angst voor besmetting
met aids.
Verschillende vragenlijsten kunnen bij de differentiële diagnose nuttig
zijn. De Body Sensations Questionnaire (BSQ; Chambless, Caputo, Bright &
Gallagher, 1984; Bouman, 1998) meet angst voor lichamelijke sensaties. De
Agoraphobic Cognitions Questionnaire (ACQ; Chambless, Caputo, Jansin,
Beschrijving van het probleem
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voor differentiële diagnose
paniekstoornis
en agorafobie
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BEHANDELING VOOR DE PROFESSIONAL. Deze serie voorziet (klinisch)
psychologen, psychiaters en therapeuten van praktische, evidence-based
informatie over de diagnose en behandeling van uiteenlopende stoornissen.
Op een heldere, beknopte en toegankelijke wijze worden per stoornis alle
aspecten beschreven die men in de klinische praktijk tegenkomt.
Elk deel volgt dezelfde logische, gebruiksvriendelijke en overzichtelijke
structuur. Tabellen, kaders met klinische casussen en koppen in de kantlijn
maken de informatie snel vindbaar, terwijl checklists, handige bijlagen, en
samenvattingen de informatie direct bruikbaar maken.
Paul Emmelkamp is klinisch psycholoog-psychotherapeut en als
Akademiehoogleraar (KNAW) verbonden aan de afdeling Klinische
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Patricia van Oppen is GZ-psycholoog/cognitief gedragstherapeut en
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eventueel kunt gebruiken voor bij- of nascholing of (her)registratie.

dwangstoornissen
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