
1 Metacognities en
gegeneraliseerde angst: theorie en
behandeling

Inleiding

De gegeneraliseerde angststoornis (GAS) wordt gekenmerkt door

buitensporige en gegeneraliseerde bezorgdheid, die als oncontroleer-

baar wordt beleefd en die tot gevoelens van angst leidt. Het betreft per

definitie een lang bestaande stoornis, want om de diagnose te mogen

stellen moeten de klachten langer dan zes maanden aanwezig zijn

(DSM-IV-TR; APA, 2000). In de praktijk (b)lijkt de termijn van zes

maanden nog kort. Vaak zijn de klachten al ‘zolang men zich kan

herinneren’ aanwezig. Veel patiënten omschrijven zichzelf dan ook

als ‘altijd al een tobber’ of ‘piekeraar’. Mogelijk gaat het dan ook

meer om een persoonlijkheidskenmerk (of zelfs stoornis).

Terwijl angststoornissen in het algemeen goed behandelbaar zijn met

cognitieve gedragstherapie, vallen de resultaten bij de GAS tegen (ter-

wijl cognitieve gedragstherapie wel als psychologische behandeling

van eerste voorkeur aangemerkt wordt; LSMR, 2003). Maar iets meer

dan de helft van de patiënten bereikt een klinisch relevante verbete-

ring (‘high end state functioning’) (Elgersma & Arntz, 1999; Gould,

Safren, O’Neill Washington & Otto, 2004; Wells & King, in druk),

terwijl er nog altijd veel gepiekerd wordt (Craske, 1999, beschrijft dat

patiënten na afloop van de behandeling gemiddeld nog 40% van de

dag piekeren).

Wells (1995) schreef de matige resultaten van cognitieve gedragsthe-

rapie bij de GAS toe aan het ontbreken van een stoornisspecifiek

model. Hij verwachtte dat de behandelresultaten zouden verbeteren

als behandelprogramma’s gebaseerd zouden worden op een theore-

tisch model van de mechanismen en factoren die ten grondslag lig-

gen aan het pathologisch piekeren dat de GAS kenmerkt. In het afge-

lopen decennium ontwikkelde hij een metacognitief model van de

GAS. Het op dit model gebaseerde behandelprogramma bleek in een

‘open studie’ zeer effectief (Wells & King, in druk). Van de patiënten



voldeed 87,5% na behandeling aan de criteria voor herstel zoals ge-

formuleerd door Jacobsen (Jacobsen & Truax, 1991; zie ook Fisher,

2006) op de angstdispositieschaal van de State-Trait Anxiety Inven-

tory-Trait version (STAI-T; Spielberger, Gorsuch, Lushene, Vagg &

Jacobs, 1983). Bij follow-up na een halfjaar en een jaar bleek 75% van

de patiënten nog altijd te voldoen aan de criteria voor herstel. Ook in

een gerandomiseerd onderzoek, waarin metacognitieve therapie ver-

geleken werd met applied relaxation, bleek behandeling volgens het

model van Wells zeer effectief (Wells, Welford, King, Wisely & Men-

del, in voorbereiding). Dit laatste onderzoek werd gebruikt in een

vergelijkende analyse uitgevoerd door Fisher (2006). Hij vergeleek

daarin verschillende onderzochte therapievormen voor GAS. Voor

zijn analyse gebruikte hij de criteria van Jacobsen voor herstel, toege-

past op zowel de STAI-T als op de Penn-State Worry Questionnaire

(PSWQ; Meyer, Miller, Metzger & Borkovec, 1990), een vragenlijst die

specifiek de neiging tot piekeren meet. Uit deze analyse kwam naar

voren dat na metacognitieve therapie 80% van de patiënten voldoet

aan de criteria van Jacobsen voor herstel op beide maten. Op de

PSWQ blijft deze score ook bij follow-up na een jaar gehandhaafd, op

de STAI-T geldt dat na een jaar nog altijd 70% van de patiënten her-

steld is. Hiermee is metacognitieve therapie veel effectiever dan ande-

re cognitief-gedragstherapeutische behandelprogramma’s, die vol-

gens deze analyse hooguit in 50% van de gevallen tot herstel leiden.

Uitzondering is een andere recent ontwikkelde behandelmethode,

gebaseerd op het ‘intolerance of uncertainty-model’ voor de GAS (zie

voor een beschrijving bijv. Dugas, Buhr & Ladouceur, 2004; zie ook

Van der Heiden, Muris & Van der Molen, 2005). Deze behandelme-

thode leidt bij afsluiting tot 48% herstelde patiënten op de PSWQ,

maar bij follow-up na een jaar blijkt dit percentage toegenomen tot

64.

Een beperking van de twee onderzoeken naar de effectiviteit van me-

tacognitieve therapie bij de GAS zit in de geringe omvang van de on-

derzoeksgroepen. Bovendien was één studie ongecontroleerd. Om

die reden kan de conclusie niet verder gaan dan dat het een veelbelo-

vende behandeling betreft, die (veel) nader en goed uitgevoerd onder-

zoek behoeft om definitievere uitspraken te kunnen doen over de ef-

fectiviteit ervan. Inmiddels wordt door de eerste auteur, in samenwer-

king met de Erasmus Universiteit Rotterdam, een gecontroleerd ge-

randomiseerd onderzoek uitgevoerd naar de effecten van metacogni-

tieve therapie (MCT) bij de GAS. De resultaten worden vergeleken

met het reeds genoemde specifieke cognitief-gedragstherapeutische

Metacognitieve therapie bij de GAS10



behandelprogramma voor de GAS, gebaseerd op de ‘intolerance of

uncertainty’-theorie (IofU), en met een wachtlijstcontrolegroep.

Uit een voorlopige analyse van de eerste 27 afgeronde behandelingen

(17 in de MCT-conditie en 10 in de IofU-conditie) blijkt dat beide be-

handelingen leiden tot significante afname van de klachten (gemeten

met de SCL-90 en de PSWQ) (Rau, 2006). De klachtafname in de

MCT-conditie was daarbij significant groter dan in de IofU-conditie

(figuur 1.1).

Een interessante bevinding hierbij is dat de twee experimentele groe-

pen niet significant verschillen wat betreft verandering in scores op

de schaal ‘positieve opvattingen’ (POP) van de ‘Meta-Cognities Vra-

genlijst’ (MCV; Hermans, Crombez, Van Rijsoort & Laeremans, 1998)

en op de Intolerance of Uncertainty Scale (IUS; Buhr & Dugas), maar

wel op de MCV-schaal ‘negatieve opvattingen’ (NOP) (figuur 1.2).

Ook werd in de MCT-conditie gevonden dat een verandering in nega-

tieve opvattingen over piekeren significant samenhing met een score-

afname op de PSWQ. Een dergelijk verband werd niet gevonden voor

positieve metacognities. Uit deze voorlopige resultaten kan geconclu-

deerd worden dat de MCT effectiever lijkt dan de (ook effectieve)

IofU-behandeling. Het verschil tussen beide condities kan mogelijk

verklaard worden door een sterkere afname van de negatieve opvattin-

gen over piekeren, die in de metacognitieve theorie van GAS centraal

staan.

In dit hoofdstuk wordt de metacognitieve theorie van de GAS uitge-

breider beschreven. Vervolgens wordt de hierop gebaseerde behande-

ling beschreven. Voor de uitvoering van dit behandelprogramma is

ten behoeve van het hierboven genoemde onderzoek een protocol

geschreven met de titel Behandelprotocol metacognitieve therapie
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Figuur 1.1 Gemiddelde scores op de PSWQ en SCL-90 bij voor- en nameting.
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GAS: onderzoeksversie (Van der Heiden, Methorst, Van der Molen &

Muris, niet gepubliceerd; zie bijlage 1 voor een verkorte versie). Dit

protocol vormde de leidraad voor de behandeling van de patiënten die

in de volgende drie hoofdstukken beschreven worden.

Metacognitieve theorie

Standaard cognitief-gedragstherapeutische behandelprogramma’s

richten zich op de inhoud van het piekeren. Deze benadering is, zoals

in de inleiding al vermeld, maar matig effectief. Een specifiek model

voor de GAS moet dan ook vooral de ontwikkeling en instandhouding

van het overmatig, gegeneraliseerde en oncontroleerbare piekeren

trachten te verklaren. Op dié factoren moet de behandeling gericht

worden in plaats van op de inhoud van het piekeren. In het door

Wells ontwikkelde model worden metacognities over het piekeren

zelf beschouwd als de centrale factoren in de ontwikkeling en in-

standhouding van de GAS (Wells, 1995; 1997). Met metacognities
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Figuur 1.2 Verloop tussen voor- en nameting van de gemiddelde scores op de POP- en NOP-

subschaal en de IUS.
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worden de cognitieve processen, strategieën en kennis die betrokken

zijn bij de ordening en beoordeling van het denken zelf bedoeld (Fla-

vell, 1979; Wells, 2004).

Wells (1995) onderscheidt twee typen gepieker, gebaseerd op ver-

schillen in inhoud en functie (Wells, 1995).

‘Type-1-gepieker’ verwijst naar zorgen over externe gebeurtenissen en

interne niet-cognitieve gebeurtenissen (bijv. lichamelijke reacties).

‘Type-2-gepieker’ bestaat uit negatieve inschattingen van en zorgen

over de eigen cognitieve ervaringen en processen. Het gaat daarbij in

hoofdzaak om piekeren over het piekeren, ook wel aangeduid als

‘metagepieker’.

‘Type-1-gepieker’ omvat dus de zorgen over allerlei, vaak alledaagse

zaken, zoals de eigen gezondheid en die van familie en/of vrienden

(‘O jee, dat hoestje van pa zal toch niet betekenen dat hij longontste-

king heeft?’), de relatie (‘Wat is Henk laat thuis van zijn werk, zou hij

vreemdgaan?’), de kinderen (‘Als Lotte maar niet aangereden wordt,

nu ze alleen naar school moet fietsen’), het werk (‘Als die fout me

maar geen slechte beoordeling oplevert’), het huishouden (‘Heb ik

wel genoeg in huis voor die visite van vrijdag?’), de financiële situatie

(‘Is mijn pensioen wel goed geregeld? Want straks kan ik niet rond-

komen na mijn 65e. En ik verdien niet genoeg om nu extra te spa-

ren.’) of de vrijetijdsbesteding (‘Moet ik nu wel naar De Efteling gaan?

Misschien is het wel slecht weer die dag en dan vindt niemand er wat

aan. En dat is zonde van het geld.’). Dit soort zorgen zijn voor veel

mensen herkenbaar, wellicht ook voor u als lezer. Het verschil met

GAS-patiënten is dat zij dit soort gedachten voortdurend hebben. Is

de ene reden tot zorg verdwenen, dan volgt er steevast een nieuwe

reden tot zorg. Allerlei alledaagse situaties worden als mogelijk be-

dreigend ingeschat, waardoor ‘type-1-gepieker’ geactiveerd wordt als

een manier om de situatie verder te beoordelen en ermee om te gaan.

Het piekeren lijkt voor GAS-patiënten een (of misschien wel de) ma-

nier om enige controle te ervaren over ambigue situaties, die dagelijks

voorkomen en dus niet of nauwelijks te vermijden zijn. GAS-patiën-

ten beschouwen piekeren dan ook als helpend of nuttig, wat tot ui-

ting komt in de positieve metacognities (zie figuur 1.3; op het begrip

positieve metacognities wordt in de volgende paragraaf uitgebreider

ingegaan). De positieve metacognities zijn in feite de reden waarom

iemand piekert in ambigue of bedreigende situaties.

Het ‘type-1-gepieker’ wordt gekenmerkt door een aaneenschakeling

van ‘wat als’-vragen; elke ‘wat als’-vraag kan weer leiden tot een nieu-

we ‘wat als’-vraag in een poging oplossingen voor of manieren om

om te gaan met de veronderstelde bedreigingen te vinden. Met het
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‘type-1-gepieker’ wordt als het ware geprobeerd een negatieve ge-

dachte of een oorspronkelijke zorg ‘door te werken’. Dit proces lijkt

door te gaan tot de patiënt afgeleid wordt (door andere activiteiten of

taken) of tot een intern doel bereikt is. In het laatste geval gaat het

vaak om een ‘ervaren gevoel’, dat opgevat wordt als een teken dat

men met de situatie om kan gaan (‘ik heb het gevoel de situatie aan te

kunnen’). Dit gevoel komt voort uit de inschatting dat alle mogelijke

gevaren en mogelijkheden overdacht zijn (Wells, 2004).

‘Type-1-gepieker’ kan verschillende emotionele gevolgen hebben.

Piekeren leidt aanvankelijk tot gevoelens van angst, doordat er tel-

kens nieuwe gevaren bedacht worden. Door deze gevaren in gedach-

ten ‘door te werken’ kan het ‘ervaren gevoel’ – het gevoel de situatie

aan te kunnen – bereikt worden, waardoor deze angstige gevoelens

afnemen. Het ‘type-1’gepieker’ wordt hierdoor negatief bekrachtigd.

De angstige gevoelens zelf kunnen echter ook negatief geïnterpre-

teerd worden (bijv. als teken dat men de situatie niet aan zal kunnen

of als teken van zwakte), wat reden kan zijn voor verder piekeren. In

figuur 1.3 wordt de wederkerige relatie tussen ‘type-1-gepieker’ en

emotie aangegeven met een tweezijdige pijl. Deze pijl representeert

ook nog een andere mogelijke invloed van ‘type-1-gepieker’ op emo-

tie. Doordat type-1-gepieker vooral verbaal-linguïstisch van aard is

(ofwel: uit woorden en zinnen bestaat), kan het de emotionele ver-

werking van andere typen cognitieve processen, zoals beelden, ver-

storen. Zo bleek het oproepen van angstinducerende beelden inder-

daad te leiden tot een toename van aversieve lichamelijke activatie,

terwijl het in woorden en zinnen denken aan beangstigende onder-

werpen juist leidde tot een afname van dergelijke lichamelijke reacties

(Vrana, Cuthbert & Lang, 1986; Lyonfields, Borkovec & Thayer, 1995).

Piekeren zou dan ook opgevat kunnen worden als een manier om

hevige gevoelens van angst, die gepaard gaan met denken in beelden,

te vermijden. Hoewel werkzaam op de korte termijn, heeft het vermij-

den van die nare gevoelens tot gevolg dat emotionele verwerking van

nare gebeurtenissen niet of moeilijker plaatsvindt. Op die manier

bezien houdt piekeren de emotionele symptomen, die het gevolg zijn

van gebrekkige of ontbrekende emotionele verwerking of habituatie,

op de langere termijn in stand. Zulke negatieve effecten van piekeren

kunnen negatieve opvattingen over piekeren en over het eigen vermo-

gen om gevaren het hoofd te bieden, versterken (Wells, 2004).

Tijdens een piekerperiode worden bij GAS-patiënten de negatieve

opvattingen over het piekerproces en de gevolgen van piekeren geac-

tiveerd. Blijft het piekeren binnen ‘veilige grenzen’ (bijv. door positie-

ve inschattingen of het toepassen van copinggedrag, of door het snel
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bereiken van het ‘ervaren gevoel’ de situatie aan te kunnen) dan wor-

den de negatieve opvattingen mogelijk niet volledig geactiveerd. Het

piekeren (en de positieve opvattingen daarover) wordt in dat geval

negatief bekrachtigd. Overstijgt het piekeren de ‘veilige grenzen’, dan

worden de negatieve opvattingen over de gevolgen van het piekeren

wel volledig geactiveerd. Twee thema’s staan centraal in deze opvat-

tingen: inschattingen van het verlies van controle over het eigen den-

ken (‘ik kan het piekeren niet meer stoppen, straks kom ik er nooit

meer uit’) en van het gevaar waartoe het piekeren zal leiden (‘als ik

zoveel blijf piekeren word ik misschien wel gek’). De activering van

negatieve opvattingen over het piekeren leidt tot negatieve beoorde-

lingen van het piekeren zelf, het zogenoemde type-2-gepieker (of

metagepieker). ‘Type-2-gepieker’ zijn de bewuste zorgen over het vele

en oncontroleerbare piekeren zelf die de GAS-patiënt heeft in een uit

de hand gelopen piekerperiode. Vaak weerspiegelt het type-2-gepie-

ker letterlijk de negatieve metacognities, die in de piekersituatie tel-

kens door het hoofd spoken.

Het type-2-gepieker versterkt (reeds aanwezige) gevoelens van angst,

zoals in figuur 1.31. aangegeven door de twee pijlen die een vicieuze

cirkel vormen. Deze toenmende angstige gevoelens kunnen vervol-

gens als negatief of bedreigend geïnterpreteerd worden (‘nu verlies ik

echt de controle over mezelf’), waardoor de angst nog meer toe-

neemt. De toenemende angst wordt vaak opgevat als teken dat het

eigen vermogen met de situatie om te gaan tekortschiet, wat de be-

hoefte versterkt om verder te piekeren (‘type-1-gepieker’) tot het ge-

voel ervaren wordt dat het veilig is om te stoppen. Op deze wijze

houdt type-2-gepieker het type-1-gepieker in stand en verstoort het de

mogelijkheid te ervaren dat het veilig is te stoppen met piekeren.

1 In hoofdstuk 2, 3 en 4 worden volledig ingevulde metacognitieve modellen

weergegeven: de modellen die in de betreffende behandelingen zijn gebruikt.
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Zoals uit figuur 1.3 blijkt heeft type-2-gepieker (en negatieve meta-

cognities) niet alleen invloed op de emotie, maar ook op twee andere

mechanismen (overt gedrag en gedachtecontrolepogingen) die een rol spe-

len bij het in stand blijven van de problematiek. De bedoelde gedrags-

responsen en gedachtecontrolestrategieën hebben tot doel te voorko-

men dat men gaat piekeren, en als het piekeren toch de kop opsteekt,

om de negatieve gevolgen ervan te reduceren. Op de langere termijn

zijn beide groepen responsen problematisch, omdat ze voorkómen

dat de GAS-patiënt ervaringen opdoet die de ‘type-2-zorgen’ en de

negatieve metacognities over de oncontroleerbaarheid en de gevaren

van piekeren falsificeren.

Er bestaan verschillende gedragingen om te proberen de piekercyclus te

voorkomen of te doorbreken. Veelvoorkomende gedragingen zijn het

vermijden van plaatsen, situaties of zaken die aanleiding kunnen

geven tot piekeren, geruststelling of advies vragen, afleiding zoeken

(‘overt’ of ‘covert’) en zelfspraak. Voorbeelden zijn het niet-lezen van

kranten om niet geconfronteerd te worden met berichten over inbra-

ken, voortdurend actief blijven (omdat het piekeren start zodra men

tot rust komt), de partner elke dag vragen te bellen of hij goed is aan-

trigger (bijv. een ‘wat-als’-gedachte)

activering positieve metacognities

type-1-gepieker

activering negatieve metacognities

type-2-gepieker

(metagepieker)

gedrag                                                               emotie

gedachtecontrole

Figuur 1.3 Het metacognitieve model van de GAS (Wells, 1997).
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gekomen op zijn werk of de huisarts herhaaldelijk vragen of veel pie-

keren echt niet tot een hersenbloeding kan leiden. Gedragsresponsen

zijn maar beperkt effectief. Ten eerste omdat het vrijwel onmogelijk is

alle situaties die aanleiding tot piekeren kunnen geven te vermijden,

juist omdat GAS-patiënten voortdurend over alledaagse zaken tob-

ben. Ten tweede omdat GAS-patiënten piekeren als een copingstrate-

gie gebruiken (als gevolg van de positieve metacognities) en dus am-

bivalent staan tegenover het volledig opgeven van het piekerproces als

dat eenmaal op gang is gekomen. Daardoor ervaren patiënten maar

beperkte controle over het piekeren als gevolg van de gedragsrespon-

sen. Dit kan vervolgens worden geïnterpreteerd als bewijs voor het

gevreesde controleverlies, wat het metagepieker en de negatieve me-

tacognities versterkt. Leidt een gedragsrespons wel tot de gewenste

controle over het piekeren, dan voorkomt dat dat de negatieve meta-

cognities ontkracht worden. Het piekeren blijft dan uit, waardoor de

patiënt niet kan ervaren dat piekeren niet leidt tot ‘rampen’. Gedachte-

controlepogingen (ofwel: cognitieve strategieën om het piekeren te be-

heersen) betekenen vooral dat GAS-patiënten proberen gedachten die

de behoefte uitlokken om te piekeren te onderdrukken. Is een ‘ge-

vaar’ gesignaleerd en dus de behoefte om te piekeren ontstaan, dan

wordt meestal niet meer geprobeerd het piekeren te onderdrukken.

Dit zou immers gelijkstaan aan ‘geen copingstrategie toepassen’

(Wells, 2004). Het onderdrukken van gedachten is een moeilijke, zo

niet onmogelijke opgave. Vaak leidt het juist tot een ongewenste toe-

name van de onderdrukte gedachten, zoals bekend uit de ‘wittebeer-

experimenten’ (Wegner, 1989). In deze experimenten werd aan twee

groepen proefpersonen gevraagd hun gedachten te rapporteren. De

groep die de instructie had gekregen dat ze niet aan een witte beer

mochten denken, rapporteerde meer gedachten over een witte beer

dan de groep die te horen had gekregen dat ze wél aan een witte beer

mochten denken. De paradoxale gedachtetoename als gevolg van

pogingen de gedachten te onderdrukken kan de negatieve metacogni-

ties over de (on)beheersbaarheid van het piekeren versterken. In ge-

vallen waarbij de gedachteonderdrukking wél leidt tot het gewenste

effect (het voorkomen dat piekeren als copingstrategie toegepast

moet worden), blijven de negatieve metacognities ongewijzigd. Net

als bij de gedragsresponsen wordt het uitblijven van het gevreesde

controleverlies en/of de veronderstelde gevaren van het piekeren toe-

geschreven aan de gedachteonderdrukking in plaats van aan de on-

juistheid van de negatieve metacognitie.

1 Metacognities en gegeneraliseerde angst: theorie en behandeling 17



Het ontstaan van de GAS

Uit de metacognitieve theorie volgt dat de GAS zich over langere tijd

ontwikkelt. Aanvankelijk wordt piekeren als succesvol beleefde co-

pingstrategie toegepast, ingegeven door de positieve opvattingen die

iemand heeft over piekeren. Deze opvattingen ontstaan als gevolg van

model-leren en/of bekrachtiging van het piekeren (Borkovec, Hazlett-

Stevens & Diaz, 1999). Als bijvoorbeeld een van de ouders zorgelijk

van aard is kan een kind dit overnemen. Als die ouder het piekeren

zelf ook nog eens als positief ziet (‘dan ben je altijd goed voorbereid’)

draagt dat bij aan de vorming van positieve opvattingen over pieke-

ren. De positieve opvattingen worden verder beïnvloed door de posi-

tieve gevolgen of het uitblijven van gevreesde gebeurtenissen, die aan

het piekeren worden toegeschreven. Een kind dat zich veel zorgen

maakt over een aankomend examen, kan het behalen van het examen

vervolgens toeschrijven aan het piekeren (‘door het piekeren was ik

op alles voorbereid’). Ook kan, zoals eerder beschreven, piekeren

leiden tot ‘een gevoel controle te hebben over de gevreesde situatie’;

de afname van gevoelens van spanning en angst die hiervan het ge-

volg zijn versterken de geloofwaardigheid van de positieve opvattin-

gen over piekeren. Meer nog dan positieve bekrachtiging lijkt nega-

tieve bekrachtiging een rol te spelen bij de vorming en instandhou-

ding van positieve metacognities. Doordat de zorgen meestal over

allerlei alledaagse zaken gaan, vinden de gevreesde ‘rampen’ uitein-

delijk nauwelijks plaats. In plaats van de positieve opvattingen over

piekeren bij te stellen (‘hé, misschien is piekeren toch niet zo nodig

als ik dacht, want wat ik vrees komt telkens niet uit’) wordt het uitblij-

ven van de ‘rampen’ als bewijs gezien voor het nut van piekeren

(‘pfffff, gelukkig had ik me zo goed voorbereid dat er niets mis is

gegaan’). Zolang er alleen positieve metacognities zijn is er nog geen

probleem. Want strategieën die helpen (of beter: beleefd worden als

helpend) houden we graag in stand.

Problematisch wordt het pas als mensen ook negatieve opvattingen

over piekeren ontwikkelen. Dit kan het gevolg zijn van belangrijke

‘life events’, nieuwe informatie over piekeren en/of de gevolgen van

piekeren zelf op denken en emoties. Een voorbeeld van het eerste

doet zich voor wanneer iemands ‘pieker-rolmodel’ een hartinfarct

krijgt. Het infarct kan dan worden toegeschreven aan het piekeren,

waardoor het piekeren plots ook als negatief en bedreigend ervaren

wordt. Eventuele pogingen het piekeren te stoppen (om het gevaar af

te wenden) mislukken, wat bevestigt dat piekeren ‘gevaarlijk’ is en

laat zien dat piekeren oncontroleerbaar is (geworden). Krijgt iemand
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tijdens het piekeren plots last van toenemende lichamelijke sensaties,

die uiteindelijk uitmonden in een paniekaanval, dan kan een nieuwe

visie op piekeren als ‘lichamelijk bedreigend en mogelijk zelfs scha-

delijk’ ontstaan. De negatieve gevolgen van het piekeren voor het den-

ken en voor de emoties vormen de laatste factor die kan leiden tot de

ontwikkeling van het piekeren tot een probleem. Dit is op verschillen-

de manieren mogelijk. Door de positieve metacognities wordt pieke-

ren als copingstrategie steeds vaker toegepast (want wat werkt doet

een mens steeds vaker). Het piekeren kan op de lange termijn dan zo

erg worden dat men er last van krijgt. In de praktijk lijkt dit vooral

plaats te vinden bij de overgang van de adolescentie naar het volwas-

sen leven. In relatief korte tijd doen zich veel belangrijke veranderin-

gen voor in het leven (uit huis gaan, gaan werken, een vaste relatie,

kinderen krijgen), die alle een grote verantwoordelijkheid met zich

meebrengen. Plots liggen er allerlei gevaren op de loer, waarover ge-

piekerd kan worden. Het piekeren kan dan als (te) veel beleefd wor-

den. Stoppen lukt niet, wat kan leiden tot het ontstaan van negatieve

metacognities. Het langdurig toepassen van piekeren als succesvol

beleefde strategie kan leiden tot een grotere gevoeligheid voor ‘ge-

vaargerelateerde informatie’. Men raakt als het ware gewend aan het

opmerken van potentiële gevaren en gaat steeds meer neutrale situa-

ties als gevaarlijk interpreteren. Een laatste, hierbij aansluitend aspect

is dat de voor het piekeren kenmerkende ‘wat als’-redeneringen lei-

den tot het genereren van steeds meer mogelijke negatieve uitkom-

sten van mogelijke dreigende situaties. Elk van deze bedachte uit-

komsten kan weer onderwerp zijn van verder piekeren, waardoor het

piekeren dusdanige proporties kan aannemen dat het als oncontro-

leerbaar en/of bedreigend beleefd gaat worden.

De behandeling van de GAS volgens de metacognitieve theorie

Behandeling van de GAS volgens de metacognitieve theorie richt zich

vooral op het onderzoeken van de opvattingen van de patiënt over het

piekeren zelf. De interventies zijn daardoor direct gericht op de facto-

ren die de klachten in stand houden. Hierin onderscheidt de meta-

cognitieve therapie zich van andere behandelstrategieën voor de GAS,

die zich hoofdzakelijk richten op de inhoud van het piekeren (type-1-

gepieker). Volgens Wells verklaart die gerichtheid van andere cogni-

tief-gedragstherapeutische behandelprogramma’s op het type-1-ge-

pieker de bescheiden behandelresultaten bij de GAS. Hieruit volgt de
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veronderstelling dat de effecten groter zullen zijn door de interventies

te richten op de onderliggende klachtinstandhoudende factoren, in

dit geval de metacognities.

De behandeling begint met het uitleggen van de rationale en het

samen met de patiënt opstellen van een probleemanalyse volgens het

metacognitieve model. Vervolgens worden de geïdentificeerde meta-

cognities onderzocht en gewijzigd met behulp van cognitieve en ge-

dragstherapeutische interventies. Hierbij wordt begonnen met het

onderzoeken van negatieve metacognities over de oncontroleerbaar-

heid van het piekeren, gevolgd door negatieve metacognities over de

gevaren van piekeren. De fase van het onderzoeken en bijstellen van

de negatieve opvattingen over piekeren wordt gevolgd door het be-

werken van de positieve metacognities, die betrekking hebben op het

nut van piekeren als manier om met problemen en gevaren om te

gaan. In de laatste behandelfase leert de patiënt alternatieve manieren

aan om toekomstige situaties in te schatten en met veronderstelde

gevaren om te gaan. Wells (2004) adviseert expliciet om eerst de ne-

gatieve metacognities over de onbeheersbaarheid van het piekeren

aan te pakken en pas daarna de negatieve metacognities over het ge-

vaar van piekeren. Als patiënten het piekeren als minder onbeheers-

baar gaan beleven verhoogt dat de kans dat ze in latere fasen experi-

menten durven uit te voeren die gericht zijn op het onderzoeken van

de opvattingen over de gevaarlijke gevolgen van piekeren. De alterna-

tieve manieren van informatieverwerking worden pas na modificatie

van de metacognities aangeboden aan de patiënt, om te voorkomen

dat deze nieuwe strategieën gaan fungeren als gedragingen die de

disconfirmatie, de ontzenuwing, van disfunctionele opvattingen over

piekeren voorkomen (Wells, 2004).

rationale en probleemanalyse

In de eerste sessie nemen de therapeut en de patiënt recente piekerpe-

rioden door, met als doel de verschillende componenten van het me-

tacognitieve model te verhelderen. Welke metacognities heeft deze

patiënt, hoe probeert hij het piekeren te stoppen of te beheersen en

welke zaken of situaties vermijdt hij om te voorkomen dat hij gaat

piekeren? Op basis van de verkregen informatie wordt het metacogni-

tieve model voor deze specifieke patiënt ingevuld. In de drie volgende

hoofdstukken worden van deze werkwijze voorbeelden gegeven.

Een belangrijk hulpmiddel om inzicht te krijgen in de metacognities

van de patiënt is de ‘Meta-Cognities Vragenlijst’, de MCV (Hermans

e.a. 1998). Deze vragenlijst bestaat uit 65 items en meet interindivi-
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duele verschillen in positieve en negatieve opvattingen over piekeren

en intrusieve gedachten. In tabel 1.1 staan enkele items uit de MCV ter

illustratie.

Tabel 1.1 Voorbeelditems MCV.

Positieve metacognities

1 Piekeren helpt me om toekomstige problemen te vermijden.

26 Mensen die niet piekeren, hebben geen diepgang.

38 Ik heb piekeren nodig om dingen af te krijgen.

60 Het zou niet normaal zijn, indien ik niet piekerde.

Negatieve metacognities

8 Indien ik mijn gepieker de vrije loop laat, zal het mij uiteindelijk beheersen.

11 Wat ik ook doe om het te stoppen, mijn gepieker houdt aan.

36 Als ik begin te piekeren kan ik er niet meer mee ophouden.

42 Ik pieker over mijn gedachten.

Door de items samen met de patiënt door te nemen wordt snel zicht

verkregen op positieve en negatieve metacognities die een rol spelen

bij de instandhouding van de klachten. Naast het doornemen van de

MCV kan de therapeut aan de patiënt vragen hoe hij zijn voortdurende

gepieker zelf beoordeelt en of hij pogingen doet, en zo ja waarom,

met het piekeren te stoppen. Ook is het raadzaam samen met de pa-

tiënt een voor- en nadelenlijst van het piekeren op te stellen om de

metacognities op het spoor te komen. In deze fase wordt verder het

eerste deel van het piekergedachteschema (zie bijlage 2) geïntrodu-

ceerd. De patiënt registreert hiermee piekersituaties, waarbij hem

naast de aanleiding en de inhoud van het piekeren gevraagd wordt na

te gaan welke gedachten over het piekeren zelf hij in die situatie had.

Naast deze verbale methoden kan ook een experiment worden gedaan

om de opvattingen over het piekeren te identificeren. De therapeut

vraagt de patiënt ter plekke het piekeren op te roepen en zich op het

piekeren te concentreren in plaats van het te onderdrukken of aflei-

ding te zoeken. Op die manier worden de metacognities, en naar ver-

wachting vooral de negatieve, geactiveerd. Door na afloop van het

experiment te vragen wat er door het hoofd van de patiënt ging, komt

de therapeut de metacognities op het spoor.

Cruciaal in deze fase is de patiënt te helpen begrijpen dat het overma-

tige gepieker in stand wordt gehouden door de disfunctionele opvat-

tingen die hij heeft over het piekeren zelf. Begrijpt de patiënt dit niet,

of is hij het er niet mee eens, dan wordt het lastig de metacognitieve

therapie uit te voeren. De kans is dan groot dat de patiënt zich in de
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therapie toch richt op de inhoud van zijn gepieker, terwijl de thera-

peut daar nauwelijks op ingaat en op zoek gaat naar de gedachten

over het piekeren zelf.

In deze fase (door Wells als de ‘socialisatiefase’ aangeduid) worden

ook enkele gedragsexperimenten uitgevoerd. Doel is de disfunctione-

le rol van piekeren als copingstrategie en van gedachtecontrolestrate-

gieën te verhelderen. Een voorbeeld van het eerste type is de ‘stel-

dat’oefening. ‘Stel-dat’gedachten zijn vaak het beginpunt van een

piekerepisode (zie figuur 1.3). De therapeut stelt naar aanleiding van

een zorgelijke gedachte van de patiënt de vraag ‘stel dat .....’ (noemt

de zorg) ‘uitkomt?’ Op elk antwoord van de patiënt reageert de thera-

peut met ‘stel dat ......’, net zolang tot de uiteindelijke ‘ramp’ bereikt

is. Onderstaand gespreksfragment illustreert deze methode van vra-

gen.

T: Waarover piekerde je precies gisteravond?

C: Dat ik een slechte beoordeling zal krijgen.

T: En stel dat je een slechte beoordeling krijgt ...?

C: Ja, dan word ik ontslagen!

T: En stel dat je inderdaad ontslagen wordt als je een slechte

beoordeling krijgt, wat zou er dan gebeuren?

C: Dan kom ik misschien wel helemaal niet meer aan het werk.

T: En dan?

C: Dan kunnen we de huur niet meer betalen. En dan moeten

we straks ons huis uit! ... Maar ik wil daar helemaal niet aan

denken, hoor. Ik word nu al helemaal misselijk van het idee

....

T: Oké, dus je piekerde gisteravond over het komende beoorde-

lingsgesprek en het eindpunt van je gedachtegang is dat je

uit huis zal worden gezet. Klopt dat?

C: Nou, zover laat ik mijn gedachten niet komen hoor. Ik kijk

wel uit. Ik probeer aan iets anders te denken, want als ik

eraan denk dat we op straat komen te staan ....pffff, ik zou

het dan echt niet meer weten …

T: Is dit hoe het altijd gaat met het piekeren? Dat je uiteindelijk

uitkomt op een, tussen aanhalingstekens, ramp?

C: Ja joh, ik maak mezelf hartstikke gek als ik zo zit te tobben …

T: Dus zo uitgebreid nadenken over dingen helpt niet?

C: Nee, dat is nog zwak uitgedrukt.
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Door deze oefening ervaart de patiënt dat het op deze wijze uitdenken

van problemen niet leidt tot een oplossing, maar juist tot een overdrij-

ving van de problemen, met angst en spanning tot gevolg. Een voor-

beeld van het tweede type is het ‘wittebeerexperiment’, dat eerder al

werd beschreven in dit hoofdstuk.

onderzoeken van negatieve metacognities met

als thema ‘onbeheersbaarheid’

Een eerste manier om duidelijk te maken dat piekeren onderbroken

kan worden, en dus beheersbaar kan zijn, is met de patiënt situaties

te bespreken waarin het piekeren onderbroken werd door bijvoor-

beeld andere taken, gebeurtenissen of mensen die de aandacht vroe-

gen. Als de patiënt dit soort situaties heeft meegemaakt, kan hem

gevraagd worden naar de betekenis daarvan voor zijn opvatting dat

piekeren onbeheersbaar is. Ook kunnen de bewijzen voor en tegen de

oncontroleerbaarheidsopvattingen doorgenomen worden. Hierbij is

het tweede deel van het piekergedachteschema (zie bijlage 3) behulp-

zaam. In feite gaat het hier om de socratische gespreksvoering uit de

standaard cognitieve therapie, toegepast op metacognities (voor een

uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar o.a. Beck, 1999 en Ten

Broeke, Van der Heiden, Meijer & Schurink, 2004).

Naast deze verbale technieken worden gedragsexperimenten gebruikt

om de metacognities te toetsen. Voor het toetsen van de opvattingen

omtrent onbeheersbaarheid is het ‘piekeruitstelexperiment’ uitste-

kend bruikbaar. Het uitstellen van piekeren werd door Borkovec, Wil-

kinson, Folensbee en Lerman (1983) ontwikkeld als een stimuluscon-

trole-interventie, met als doel de patiënt te leren zich op het hier en

nu te concentreren en het piekeren uit te stellen tot een vast moment,

waarop de zorgen met behulp van probleemoplossingstechnieken

‘uitgedacht’ worden. In de context van metacognitieve therapie gaat

het niet om een stimuluscontroletechniek met als doel een nieuwe

copingvaardigheid (probleemoplossingsgericht denken) aan te leren,

maar om een experiment met als doel een opvatting over het piekeren

te toetsen op haar houdbaarheid. De patiënt krijgt de instructie om

zodra hij merkt dat het piekeren begint het uit te stellen tot een afge-

sproken tijdstip. Op dat afgesproken tijdstip beoordeelt de patiënt of

hij al dan niet alsnog gaat piekeren over de betrokken onderwerpen,

waarbij hij noteert waarom het piekeren (niet) nodig was. Het experi-

ment kan uitgebreid worden door de patiënt na verloop van tijd te

vragen op de vastgestelde piekermomenten juist te proberen de con-

trole te verliezen. Als eerste stap kan dit in een sessie geoefend wor-
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den. De experimenten worden herhaaldelijk uitgevoerd, net zolang

tot de geloofwaardigheid van de oncontroleerbaarheidsopvattingen

voldoende gedaald is.

onderzoeken en wijzigen van negatieve

metacognities met als thema ‘gevaar’.

Ook voor dit type negatieve metacognities kunnen de bewijzen voor

en tegen worden doorgenomen (met behulp van een piekergedachte-

schema). Daarnaast kan aan de patiënt gevraagd worden toe te lich-

ten op welke wijze piekeren tot de door hem gevreesde ramp kan lei-

den. Doorgaans hebben patiënten helemaal niet nagedacht over der-

gelijke mechanismen (Wells, 1997). Het feit dat zij geen verklaring

kunnen geven voor hun opvatting, maakt de geloofwaardigheid van

die opvatting minder. Als patiënten wel een verklaring hebben, dan

kan de juistheid van die verklaring onderzocht worden met behulp

van bijvoorbeeld de socratische dialoog. Een derde verbale techniek

die in deze fase gebruikt kan worden is de ‘cognitieve dissonantie-

techniek’. Daarbij vraagt de therapeut aan de patiënt om uit te leggen

hoe piekeren zowel nuttig (positieve metacognities) als gevaarlijk

(negatieve metacognities) kan zijn. Als piekeren helpt om altijd goed

voorbereid te zijn op alles, hoe kan het dan leiden tot gek worden?

Sluit het een het ander niet uit? Door de patiënt te wijzen op deze dis-

sonantie zal een van de typen metacognities in geloofwaardigheid

afnemen. Want beide als geloofwaardig blijven beschouwen is niet

houdbaar.

Een geschikt gedragsexperiment om gevaar-metacognities te toetsen

is de patiënt te vragen op momenten dat hij begint te piekeren te pro-

beren juist ‘erger’ te gaan piekeren, met als doel te testen of de ge-

vreesde ramp ook daadwerkelijk optreedt. Duidelijk zal zijn dat zo’n

experiment over het algemeen niet enthousiast ontvangen wordt. Om

die reden wordt iets dergelijks niet in de beginfase van de behande-

ling uitgevoerd maar pas later, als de opvattingen over de oncontro-

leerbaarheid van piekeren al bewerkt zijn en de geloofwaardigheid

van de opvattingen over het gevaar van piekeren met behulp van de

verbale interventies ook al ter discussie is komen te staan. Ook dit

experiment kan eerst in de therapiekamer uitgevoerd worden. Dit kan

als veiliger ervaren worden en maakt de kans groter dat de patiënt het

experiment vervolgens ook zelf thuis durft uit te voeren. Andere ge-

dragsmethoden die in deze fase ingezet kunnen worden zijn het in-

terviewen van anderen over piekeren en het stoppen met pogingen tot

gedachtecontrole. Door anderen te interviewen over hoe vaak zij pie-

keren, wat ze van piekeren en piekeraars vinden, hoe zij met zorgen
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omgaan en hoe schadelijk zij denken dat piekeren is, komt de patiënt

in aanraking met andere visies op (de schadelijkheid van) piekeren en

hoe daarmee om te gaan. Ook kan een eventuele angst voor negatieve

beoordeling van anderen over piekeraars afnemen (waarmee een in-

houdelijke zorg gewijzigd wordt, ofwel type-1-gepieker). Pogingen

tot gedachtecontrole als het proberen te onderdrukken van gedachten

of het zoeken van afleiding hebben tot doel de gevreesde gevolgen

van het piekeren te voorkomen. Door met de patiënt af te spreken dat

hij geen pogingen meer doet om het piekeren te controleren wordt

getoetst of het veronderstelde gevaar inderdaad optreedt. Belangrijke

anderen kunnen bij deze afspraken betrokken worden, vooral over

het vragen van geruststelling. Met bijvoorbeeld de partner kunnen

afspraken gemaakt worden over het (geleidelijk) niet meer geven van

geruststelling.

onderzoeken en wijzigen van positieve

opvattingen

Het wijzigen van positieve opvattingen over piekeren is noodzakelijk

om de kans op terugval te verkleinen. Blijft de patiënt geloven dat

piekeren nuttig is, dan zal hij die strategie in de toekomst weer toe-

passen bij mogelijke problemen. Door het nut van piekeren ter dis-

cussie te stellen wordt ook de weg vrijgemaakt voor het aanleren van

alternatieve informatieverwerkingsstrategieën, het thema van de laat-

ste behandelfase.

Naast het doornemen van de bewijzen die de metacognities onder-

steunen en de bewijzen die laten zien dat de positieve metacognitie

niet (altijd of helemaal) klopt, wordt in deze fase gebruikgemaakt van

de ‘mismatchstrategie’. De mismatchstrategie is bedoeld om de aan-

name dat piekeren tot accurate voorspellingen leidt, te onderzoeken.

De strategie kan zowel toegepast worden op piekersituaties uit het

(recente) verleden als op toekomstige piekersituaties. In het eerste

geval wordt besproken welke voorspellingen de patiënt tijdens het

piekeren deed. Welke ramp(en) vreesde hij? Dacht hij ermee om te

kunnen gaan? Deze voorspellingen worden afgezet tegen de situatie

die zich feitelijk heeft voorgedaan. Kwamen ze met de werkelijkheid

overeen of gebeurde er iets anders? Als de voorspellingen niet over-

eenkwamen met het feitelijke verloop van de gebeurtenissen, hoe

nuttig was het piekeren dan? Voor situaties waarover de patiënt pie-

kert en die nog moeten plaatsvinden, wordt een vergelijkbare strate-

gie toegepast. De patiënt wordt gevraagd gedetailleerd te beschrijven

wat naar zijn idee zal gebeuren. Vervolgens zal hij de gevreesde situa-

tie opzoeken. Het verloop van de gebeurtenissen wordt vervolgens
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vergeleken met de voorspellingen. Wederom geldt: als blijkt dat de

voorspellingen niet overeenkomen met wat feitelijk plaatsvindt,

ofwel, als blijkt dat piekeren niet tot accurate voorspellingen leidt,

hoe helpend of nuttig is piekeren dan voor de patiënt? Doel van de

mismatchstrategieën is dus de geloofwaardigheid van de positieve

metacognities bij te stellen.

Gedragsexperimenten die in deze fase gebruikt kunnen worden zijn

‘stoppen met piekeren’ en ‘piekertoename’. Bij het eerste type experi-

ment wordt de patiënt gevraagd het piekeren over gebeurtenissen die

hij vreest achterwege te laten om na te gaan of zich dan negatieve

gebeurtenissen zullen voordoen. Zo niet, wat betekent dat dan voor

de positieve metacognitie? Bij het tweede type experiment wordt ge-

vraagd gedurende een bepaalde tijd juist extra te investeren in pieke-

ren om na te gaan of het functioneren in die periode inderdaad verbe-

tert. Is dit niet zo, dan heeft dat gevolgen voor de geloofwaardigheid

van de positieve metacognities. De twee experimenten kunnen min of

meer samengevoegd worden, bijvoorbeeld door de patiënt te instrue-

ren in een periode tussen twee sessies de ene helft van de dagen niet

te piekeren en de andere helft juist extra te piekeren. Door de presta-

ties bij te houden kan nagegaan worden of piekeren inderdaad helpt.

In de praktijk blijken patiënten die dit experiment uitvoeren tussen

piekerperioden en niet-piekerperioden geen verschil in prestaties

waar te nemen. Wel ervaren ze vaak zich beter te voelen in de niet-

piekerperioden (Wells, 2004).

strategiewijzigingen

In deze laatste behandelfase wordt de aandacht verlegd van metacog-

nities naar andere manieren om over gevaar na te denken en om te

gaan met negatieve intrusies en triggers die voorheen tot piekeren

leiden. Omdat GAS-patiënten naar eigen zeggen ‘al hun hele leven

tobbers zijn’, is piekeren een belangrijke en starre manier van om-

gaan met potentieel gevaar geworden. Andere manieren om met ver-

ondersteld gevaar om te gaan zijn niet of nauwelijks beschikbaar. Om

die reden is het belangrijk andere technieken aan te reiken en te oefe-

nen om om te gaan met ‘wat als’-triggers. De patiënt kan leren andere

aflopen te bedenken voor zijn zorgen, door te oefenen met brainstor-

men over positieve(re) uitkomsten dan de rampen die hij vreest.

Zodra een zorg zich aandient kan hij dan positieve alternatieven gene-

reren, waardoor de ‘wat als’-sequentie vroegtijdig onderbroken

wordt. Een andere manier is oefenen met het ‘laten gaan’ van de ge-

dachten als ze eenmaal opgekomen zijn, in plaats van er actief iets
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mee te doen (bijv. onderdrukken of juist ‘uitdenken’). De patiënt leert

op deze manier zijn zorgen te onderkennen en te accepteren dat zor-

gen er ook mogen zijn.

Aansluitend bij het anders leren denken over mogelijke gevaren wordt

in deze fase ook nagegaan of er op gedragsniveau wijzigingen zijn

opgetreden. Nog bestaand vermijdings- en veiligheidsgedrag moet

opgeheven worden, om na te gaan of de patiënt echt anders met si-

tuaties die voorheen tot piekeren leidden om kan gaan. Interventies

die kunnen worden toegepast om het resterende disfunctionele ge-

drag op te heffen zijn exposure in vivo en responspreventie (zie voor

een uitgebreide beschrijving van de rationale en werkwijze van deze

technieken: Korrelboom & Ten Broeke, 2004). Door zich bloot te

stellen aan voorheen vermeden situaties (zoals het bekijken van medi-

sche tv-programma’s) en/of door veiligheidsgedrag achterwege te

laten (bijv. niet meer naar school bellen om na te gaan of de kinderen

wel heelhuids zijn aangekomen) zal de angst geactiveerd worden.

Door de situatie niet te ontvluchten resp. niet alsnog veiligheidsge-

drag uit te voeren went de patiënt aan de angst en zal de angst uitdo-

ven. Tevens leert de patiënt dat de ramp die hij vreesde niet optreedt.

Deze interventies kunnen samengaan met het uitvoeren van bovenbe-

schreven alternatieve informatieverwerkingsstrategieën (positieve

uitkomsten bedenken, laten gaan van gedachten), waarbij er wel op

gelet moet worden dat deze strategieën geen nieuw veiligheidsgedrag

worden.

In deze fase komt ook de overgevoeligheid voor gevaargerelateerde

informatie, die de inhoud van het piekeren (type-1-gepieker) beves-

tigt, aan de orde. Is de patiënt bang een ernstige ziekte te hebben dan

valt elk lichamelijk signaal dat zijn vrees zou kunnen bevestigen, op

(‘Oh jee, ik ben een beetje misselijk. Zou ik dan toch echt darmkanker

hebben?’). Maakt hij zich zorgen slachtoffer van zinloos geweld te

worden, dan valt elk bericht in de krant over zinloos geweld op. Is hij

bang dat zijn baas hem niet ziet zitten, dan wordt een chagrijnige bui

van de baas als bewijs voor de juistheid van de zorg gezien (‘Zie je

wel, hij moet me niet.’). Op die manier worden de zorgen telkens

bevestigd, terwijl met de zorgen strijdige informatie niet opgemerkt,

genegeerd of gebagatelliseerd wordt. Een compliment van de baas

wordt bijvoorbeeld geïnterpreteerd als: ‘Dat kwam omdat hij toevallig

een goede bui had, het zegt verder niets over mij.’ Om dit patroon te

doorbreken moet de patiënt geïnstrueerd worden om ook op met de

zorgen strijdige informatie te letten. De hierboven beschreven brain-

stormmethode kan in dit kader al helpen, maar ook het onderzoeken

van de bewijzen voor en tegen de inhoudelijke zorgen, en het bijhou-
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den van een logboek van positieve gebeurtenissen of feiten zijn goede

strategieën om de overgevoeligheid voor gevaargerelateerde informa-

tie te doen afnemen.

In de volgende drie hoofdstukken wordt de beschreven metacogni-

tieve therapie geïllustreerd aan de hand van casuïstiek. In elk hoofd-

stuk wordt de behandeling van één patiënt uitvoerig beschreven,

waarbij de nadruk ligt op het verhelderen van de toepassing van de

hier beschreven technieken in de praktijk. Met behulp van letterlijk

weergegeven gespreksfragmenten wordt een kijkje in de therapieka-

mer gegeven: op welke manier kan het model van Wells uitgelegd

worden, hoe leg je de verschillende interventies uit en welke vragen

kun je stellen om metacognities te onderzoeken? In ‘intermezzo’s’

wordt aangegeven waar en waarom de therapeut een interventie inzet

of juist niet, waarom van het in bijlage 1 beschreven protocol voor

metacognitieve therapie afgeweken wordt en waarom op een bepaal-

de manier gereageerd wordt op gedrag van de patiënt. Op die manier

wordt gedemonstreerd dat (ook) een protocollaire behandeling veel

keuzemomenten kent en op welke wijze patiënten gemotiveerd wor-

den het protocol te volgen.
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