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NEDERLANDSE SAMENVATTING

INLEIDING

De Obsessieve Compulsieve Stoornis (OCS) heeft een immense impact op de kwaliteit 
van leven van patiënten en hun naasten. Behandeling is beschikbaar, maar de 
effectiviteit ervan laat te wensen over. Wellicht doordat kennis over OCS nog altijd 
beperkt is. 

Het primaire doel van dit proefschrift is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling 
van de best mogelijke behandeling voor OCS. Dit door meer kennis te vergaren 
over chronische OCS, over de relatie tussen jeugdtrauma en de ernst van OCS, over 
de impact van slecht inzicht op het beloop van OCS en over de effectiviteit van de 
Inference Based Approach (IBA) versus die van Cognitieve Gedragstherapie (CGT) 
voor de behandeling van patiënten met slecht inzicht in OCS.

De resultaten van de Netherlands Obsessive Compulsive Disorder Association 
(NOCDA) study, zijn gebruikt om de eerste drie van de hierboven genoemde 
onderwerpen te onderzoeken. De NOCDA studie is een naturalistische longitudinale 
studie waarin diverse psychologische en sociale variabelen meerdere malen gemeten 
worden onder 419 patiënten met OCS. Om de effectiviteit van IBA te onderzoeken 
is een gerandomiseerde gecontroleerde studie opgezet en uitgevoerd in meerdere 
centra, waarin 90 patiënten met OCS met slecht inzicht participeerden.

Alvorens deze studies te beschrijven, volgt eerst een korte algemene inleiding in OCS.

Obsessieve Compulsieve Stoornis
Obsessies en compulsies zijn de essentiële symptomen van OCS. Obsessies zijn 
zich herhalende gedachten, impulsen of beelden, met een ongewenste en vaak 
beangstigende of weerzinwekkende inhoud. Compulsies zijn handelingen of psychische 
activiteiten die herhaaldelijk uitgevoerd worden, vaak op rituele wijze. Obsessies 
worden ook wel dwanggedachten genoemd, compulsies dwanghandelingen. Over 
het algemeen betekent het hebben van een obsessie dat je ergens niet zeker van 
bent, en betekent het uitvoeren van een dwanghandeling dat je probeert zekerheid 
te krijgen door iets (ritueel) te doen.

Hoewel de bron van de twijfel en de reactie daarop vaak over bepaalde thema’s 
gaat, zoals compulsief handen wassen uit angst voor besmetting en controleren van 
elektrische apparaten uit angst voor brand, is het aantal onderwerpen waar obsessies 

en compulsies over kunnen gaan onuitputtelijk. Sommige patiënten vermijden het 
om in de verleden tijd over hun geliefde te spreken om op die manier hun liefde in 
leven te houden, lopen een speciaal loopje om te voorkomen dat ze een mier dood 
trappen, of zingen een liedje over aardbeien terwijl ze de schoolbeker van hun kind 
vullen om er zeker van te zijn dat ze er geen chloor bij gieten. Anderen zijn bang dat 
ze op Hitler gaan lijken als ze diens naam horen vallen, dat ze zwanger raken als ze 
hun hond knuffelen, of dat ze pedofiele neigingen ontwikkelen als ze ‘Billy Jean’ van 
Michael Jackson beluisteren. Weer anderen zijn geobsedeerd door de eindeloosheid 
van het universum, door de vraag of ze hun partner wel echt aantrekkelijk vinden, 
of door het feit dat ze 10 jaar geleden per ongeluk 3 cent wisselgeld te veel 
accepteerden in een supermarkt. Nog weer anderen bellen onophoudelijk met de 
begrafenisondernemer om te vragen of hun oma niet levend begraven is, knippen 
alleen met een beschermbril op hun nagels, of tellen tot 4 als ze een fles coca-cola 
terugzetten in de koelkast om zodoende een explosie te voorkomen. Ongeacht de 
enorme diversiteit in uitingsvorm, is een essentiële overeenkomst in OCS thema’s het 
ergens niet zeker van zijn en de behoefte zekerheid te verkrijgen. 

Klinisch beeld
Mensen met OCS besteden een enorme hoeveelheid tijd aan ‘ergens niet zeker van 
zijn en pogen zekerheid te bereiken’, soms meer dan 8 uur per dag, ten koste van 
waardevolle persoonlijke-, sociale- en beroepsmatige doelen. Naasten raken vaak 
betrokken1, soms subtiel, bijvoorbeeld door bepaalde onderwerpen niet ter sprake 
te brengen, maar vaak door het geven van bevestiging, door zich aan te passen en 
mee te doen aan de rituelen en door hun eigen persoonlijke doelen op te geven. 
Veel patiënten voelen zich schuldig en schamen zich, proberen hun symptomen te 
verbloemen omdat ze zich tot op bepaalde hoogte realiseren dat hun zorgen en 
gedrag excessief en irrationeel zijn. En zelfs als dit niet het geval is, schamen patiënten 
zich vaak vanwege de gruwelijke of gênante inhoud van hun obsessies, of omdat het 
uitvoeren van rituelen tot beschamende toestanden leidt.

Spontaan herstel komt zelden voor. In tegendeel, OCS neemt vaak nu eens in ernst 
toe en dan weer wat af, maar duurt meestal decennia2. Jarenlang voortdurend bang 
zijn en rituelen verrichten ten koste van persoonlijke doelen, gaat vaak hand in 
hand met depressieve symptomen en een lage kwaliteit van leven. Uit onderzoek 
komt inderdaad naar voren dat de kwaliteit van leven van patiënten met OCS het 
laagst is in vergelijking met die van patiënten met andere psychische of somatische 
aandoeningen1. Ondanks het overduidelijke leed waarmee OCS gepaard gaat, stellen 
veel patiënten het zoeken van hulp jarenlang uit3.
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Prevalentie en ontstaansleeftijd
Het risico om gedurende het leven OCS te ontwikkelen bleek 2.7% in een recente 
epidemiologische studie in de US, de 1 jaars prevalentie was 1.2%4. Echter in een 
review van epidemiologische studies uitgevoerd in verschillende landen, bleek de 
prevalentie gedurende het leven uiteen te lopen van 0.7% tot 2.5%5. In een Nederlandse 
studie was de prevalentie gedurende het leven 0.9%6. Deze verschillen moeten vooral 
toegeschreven worden aan verschillende meetmethoden en verschillende inclusie 
criteria in de epidemiologische studies. Er zijn geen grote verschillen gevonden tussen 
landen5. OCS treft ongeveer evenveel mannen als vrouwen7.

De ontstaansleeftijd van OCS heeft een spreiding met twee pieken, één gedurende de 
kinderleeftijd en één op middelbare leeftijd. De grens tussen vroege en late start van 
OCS ligt, zo bleek uit een recent onderzoek, op 20 jaar8.

Classificatie 
Om OCS (code 300.3) te kunnen classificeren volgens de op dit moment meest 
gebruikte versie van het diagnostisch en statistisch handboek voor psychische 
stoornissen (DSM-IV)9 moet er sprake zijn van tijdrovende (minimaal 1 uur per dag) 
obsessies en/of compulsies die duidelijke angst of lijden veroorzaken en het sociale 
en beroepsmatige functioneren (of de studie) in significante mate verstoren.

Wat betreft deze specifieke criteria is er weinig veranderd in de DSM-510. Echter 
een grote verandering betreft het feit dat OCS niet langer als een angststoornis 
wordt geclassificeerd, maar wordt gegroepeerd onder de obsessieve-compulsieve 
en verwante stoornissen, samen met trichotillomanie (haaruittrek stoornis), 
excoriatiestoornis (huidpulkstoornis), morfodysfore stoornis (stoornis in de 
lichaamsbeleving) en hoarding (verzamelstoornis).

Inzicht
Een andere grote verandering van de DSM-IV naar de DSM-5 betreft de rol van inzicht 
in OCS, die al fors veranderde van de DSM-III naar de DSM-IV. In de jaren 80 van de 
vorige eeuw, gedurende DSM-III, was inzicht inherent aan de diagnose OCS. Patiënten 
moesten zich realiseren dat hun dwangsymptomen excessief en irrationeel zijn 
(criterium B). Een decennium later, toen de vierde versie van de DSM uitkwam, was 
dit criterium afgezwakt maar niet verlaten, patiënten hoefden niet meer voortdurend, 
maar moesten nog wel op enig moment gedurende het beloop van hun aandoening, 
het overdrevene en de irrationaliteit van hun symptomen inzien. In deze vierde versie 
werd de specifier ‘met gering inzicht’ toegevoegd. Bij de formatie van de DSM-5 is 
criterium B geschrapt en de vierde versie specifier ‘met gering inzicht’ is vervangen 
door 3 specifiers:

I. ‘met goed of redelijk inzicht’, hetgeen van toepassing is als de persoon herkent 
dat obsessieve-compulsieve gedachten zeer zeker of waarschijnlijk niet waar zijn

II. ‘met gering inzicht’, wat betekent dat de persoon van mening is dat de obsessieve-
compulsieve gedachten waarschijnlijk waar zijn

III. ‘met afwezig inzicht/waanovertuigingen’, hetgeen van toepassing is als de persoon 
er volledig van overtuigd is dat de obessieve-compulsieve gedachten waar zijn

De DSM-5 Anxiety, Obsessive-Compulsive Spectrum, Post- Traumatic and Dissociative 
Disorders Work Group beval aan om criterium B over het herkennen van het 
excessieve en irrationele van obsessies en compulsies te schrappen, omdat deze 
termen verschillende betekenissen kunnen hebben die verkeerd begrepen kunnen 
worden door clinici en onderzoekers, en omdat studies aangetoond hebben dat bij 
sommige patiënten met OCS het inzicht totaal afwezig is11.

De specifiers van de DSM-5 beschrijven inzicht nogal één-dimensionaal, in termen
van de mate waarin de patiënt de onjuistheid van zijn overtuigingen herkent. Echter, 
in de literatuur over psychotische stoornissen, wordt inzicht over het algemeen 
beschouwd als een multidimensionaal construct dat betrekking heeft op het besef 
van de patiënt dat hij een psychische aandoening heeft, waarvoor behandeling nodig 
is, en op het vermogen van de patiënt om te reflecteren op vertekeningen, afstand in 
te nemen en om eigen symptomen een andere uitleg te geven12. In geval van beperkt 
inzicht kunnen afwijkende overtuigingen zodanig intens zijn dat ze het normale 
proces van realiteitstoetsing onder de voet lopen13.

Het is belangrijk om het fenomeen inzicht in OCS goed te begrijpen omdat slecht 
of afwezig inzicht redelijk vaak voorkomt14-23 en de klinische toestand van deze 
patiënten slechter is dan die van patiënten met goed inzicht. Slecht inzicht blijkt 
samen te hangen met ernstiger OCS symptomen14-24, een lagere kwaliteit van 
leven22, meer chroniciteit24,25, en suïcidale ideatie26. Bovendien werd een slechtere 
uitkomst van behandeling met farmacotherapie15,19,27 en behandeling met cognitieve 
gedragstherapie (CGT)22,28-31 gevonden onder patiënten met slecht inzicht dan onder 
patiënten met goed inzicht, zij het dat de literatuur op dit punt niet geheel consistent 
is.

Meer kennis over inzicht in OCS kan een antwoord geven op de vraag of het nodig is om 
in behandeling van OCS specifieke interventies in te zetten om inzicht te verbeteren.

Beloop
OCS duurt meestal jaren voort. In een studie onder 293 patiënten met OCS die 
verwezen waren naar de GGZ, werd een gemiddelde ziekteduur van 22 jaar 
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gevonden32. Resultaten van een andere studie, waarin het beloop van 113 patiënten 
met OCS die verwezen waren voor behandeling bestudeerd werd, toonden aan dat 
de kans op remissie van OCS (hetgeen gedefinieerd was als: symptoomvrij gedurende 
8 opeenvolgende weken) relatief laag is, namelijk: 16% na 1 jaar, 25% na 5 jaar, 31% 
na 10 jaar en 42% na 15 jaar2.

Chroniciteit van OCS
Gegeven het bovenstaande ligt het voor de hand om te stellen dat OCS meestal 
een chronisch beloop heeft. Echter, onderzoekers gebruiken diverse definities van 
chronische OCS, hetgeen het begrijpen van chroniciteit van OCS bemoeilijkt. Het is 
dan ook niet vreemd dat er tegenstrijdige resultaten zijn gevonden, niet alleen wat 
betreft de frequentie waarmee chroniciteit voorkomt, die uiteenloopt van 24%25 tot 
98%33, maar ook wat betreft geassocieerde ernst, ziektelast en sociaal-demografische 
en klinische kenmerken. Een goed begrip van chroniciteit van OCS en de factoren 
die er aan ten grondslag liggen, zou de classificatie en behandeling van OCS kunnen 
bevorderen. 

Co-morbiditeit
Co-morbiditeit met andere psychische aandoeningen is eerder regel dan uitzondering 
in OCS. In een recente Nederlandse studie werd, in overeenstemming met de 
literatuur op dit punt, gevonden dat 55% van de patiënten met OCS tegelijkertijd een 
andere psychische aandoening (een stoornis op As-I) had, en dat 78% dit nu of ooit 
gedurende hun leven had34. Vooral wanneer er sprake is van meerdere co-morbide 
stoornissen tegelijk, werd er ernstiger OCS gerapporteerd, meer chroniciteit en een 
lagere kwaliteit van leven34.

Deze impact van co-morbiditeit op klinische aspecten van OCS is op meerdere 
manieren van belang, waarvan er één is dat vermeende voorspellers van (ernst 
of chroniciteit van) OCS, in feite voorspellers van co-morbide stoornissen zouden 
kunnen zijn.

Nare jeugdervaringen
Eén gebied waarop de bovenstaande vraag (geldt een gevonden relatie alleen voor 
OCS met comorbide stoornissen of ook voor pure OCS) nog onbeantwoord is, is het 
gebied van nare ervaringen gedurende de jeugd. In de DSM-5, worden, refererend 
aan één studie35, lichamelijke mishandeling en sexueel misbruik tijdens de jeugd 
genoemd als omgevingsinvloeden die geassocieerd zijn met een groter risico van het 
ontwikkelen van OCS. Echter, in deze studie en andere studies over dit onderwerp 
en over de relatie tussen nare jeugdervaringen en de ernst van OCS, is de rol van co-

morbiditeit niet onderzocht. Dit onderwerp moet nader onderzocht worden omdat 
het al dan niet bestaan van een relatie tussen nare jeugdervaringen en de ernst van 
(pure) OCS implicaties kan hebben voor of nare jeugdervaringen behandeld moeten 
worden tijdens de behandeling van OCS.

Behandeling
Cognitieve gedragstherapieën (CGT)36, zoals exposure met responspreventie en 
cognitieve therapie, en serotonine heropname remmers (SRI’s)37 zijn effectieve 
behandelingen voor OCS. Uit een recente meta-analyse kwam naar voren dat CGT 
effectiever is dan SRI’s en dat de combinatie van CGT en een SRI effectiever is dan 
alleen een SRI37. Echter, slechts een deel van de patiënten met OCS krijgt adequate 
CGT. Dit omdat ongeveer 25% CGT weigert38 en 30% van de patiënten die beginnen 
aan CGT vroegtijdig uitvalt38. Bovendien bereikt ongeveer 40-50% van de patiënten 
die een behandeling met CGT afmaken, geen 35% of meer klachtenreductie36,39. Bij 
5 jaar follow-up na behandeling met zowel CGT als farmacotherapie voldoet het 
klachtenbeeld van 46% van de patiënten nog aan de DSM-IV criteria van OCS40.

Een notoire voorspeller van een slecht behandelresultaat bij OCS is slecht 
inzicht15,19,27-31. Aan het begin van deze eeuw werd een psychologische behandeling 
voor OCS ontwikkeld die specifiek het inzicht aanpakt: de Inference Based Approach 
(IBA). De resultaten van een kleine studie lieten zien dat IBA niet effectiever was dan 
CGT, maar de resultaten van een post-hoc analyse in een sub-sample van patiënten 
met slecht inzicht suggereerden dat IBA effectiever was41. Vanwege de forse impact 
die OCS met slecht inzicht heeft op het leven van patiënten, is er grote behoefte aan 
effectieve behandelingen. 

DOELEN VAN DIT PROMOTIEONDERZOEK
 
De doelen van dit onderzoek waren, ten eerste, om de mate waarin chroniciteit 
voorkomt onder patiënten met OCS vast te stellen en te onderzoeken of chronische OCS 
afwijkt van niet-chronische OCS wat betreft ernst van de OCS symptomen, ziektelast, 
sociaal-demografische variabelen, kwetsbaarheidsfactoren en klinische kenmerken. 
Deelnemers van de NOCDA studie die voldeden aan de DSM-IV criteria van OCS bij 
start van het onderzoek en van wie data over het beloop van OCS beschikbaar waren 
(N=379), werden onderverdeeld in een groep patiënten met chronische OCS en een 
groep patiënten met niet-chronische OCS, waarbij een definitie van chroniciteit werd 
gebruikt die grote overeenkomst heeft met de chroniciteitsdefinitie van depressie, 
namelijk: continue aanwezigheid van tenminste tamelijk ernstige OCS symptomen 
gedurende minimaal twee opeenvolgende jaren. De scores van deze twee groepen 
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op een uitgebreid pakket van klinische en demografische maten werden vergeleken 
aan de hand van logistische regressie analyses. Multivariate statistische technieken 
werden gebruikt om te onderzoeken welke factoren onafhankelijk geassocieerd 
waren met chronische OCS, dat wil zeggen: aan chronische OCS gerelateerd bleken 
te zijn nadat er gecontroleerd was voor het effect van alle andere gemeten factoren.

Een tweede doel betrof het beter gaan begrijpen van de relatie tussen nare 
jeugdervaringen en de ernst en chroniciteit van OCS, waarbij de rol van co-morbiditeit 
in acht genomen wordt. De volgende onderwerpen werden onderzocht: 1) Zijn 
bepaalde categorieën van nare jeugdervaringen geassocieerd met de ernst van OCS? 
2) Is er een dosis-respons relatie tussen nare jeugdervaringen en de ernst van OCS ? 
3) Zijn bepaalde categorieën van nare jeugdervaringen geassocieerd met chronische 
OCS? 4) Is er een dosis-respons relatie tussen nare jeugdervaringen en chronische 
OCS? 5) Zijn nare jeugdervaringen geassocieerd met co-morbiditeit bij patiënten met 
OCS? Nare jeugdervaringen, ernst van OCS, chroniciteit en co-morbiditeit werden 
gemeten onder deelnemers van de NOCDA studie die voldeden aan de DSM-IV criteria 
van OCS bij start van de studie (N=382). In dit observationele cross-sectionele design 
werden regressie analyses uitgevoerd om antwoorden op de genoemde vragen te 
vinden.

Het derde doel van de studie was om de rol van inzicht in OCS beter te gaan begrijpen. 
Een observationeel cross-sectioneel design werd gebruikt om 1) de reikwijdte 
van inzicht in een klinisch sample van patiënten met OCS vast te stellen en 2) het 
klinische profiel van patiënten met OCS met slecht inzicht te karakteriseren. Een 
observationeel cohort design werd gebruikt om 3) het natuurlijke beloop van inzicht 
en de correlatie daarvan met het natuurlijke beloop van OCS ernst te bepalen en 4) 
om de impact van slecht inzicht op het natuurlijke twee-jaars beloop van OCS vast 
te stellen. Deelnemers van de NOCDA studie die OCS symptomen rapporteerden op 
het moment dat een inzichtmaat werd afgenomen (N=253), werden onderverdeeld 
in vier groepen, namelijk in patiënten met goed-, redelijk-, slecht- en afwezig inzicht. 
Tegelijkertijd werden klinische en demografische aspecten gemeten. De scores op 
deze factoren werden vergeleken tussen de inzichtgroepen. Bij follow-up (twee 
jaar later) werden inzicht en ernst van OCS opnieuw gemeten. De correlatie tussen 
veranderingen in inzicht en veranderingen in OCS ernst werd berekend. Ten slotte 
werd een linear mixed effects model gebruikt om te bepalen of patiënten met slecht 
inzicht op de eerste meting een andere uitkomst hadden bij follow-up dan patiënten 
die goed of redelijk inzicht hadden, gegeven een zelfde mate van ernst van OCS op 
de eerste meting. En er werd bepaald of dit verschil onafhankelijk was van andere 
factoren waarvan bekend is dat deze het beloop van OCS voorspellen.

Het laatste doel van dit onderzoek was om de effectiviteit van een relatief nieuwe 
psychotherapie die zich specifiek richt op inzicht in OCS, de Inference Based Approach 
(IBA), te vergelijken met de effectiviteit van de gouden standaard behandeling voor 
OCS, Cognitieve Gedragstherapie (CGT) voor patiënten met OCS met slecht inzicht. 
Een gerandomiseerde gecontroleerde studie werd uitgevoerd om de hypothese 
dat IBA effectiever is dan CGT voor patiënten met OCS met slecht inzicht te toetsen. 
Negentig volwassen patiënten wiens hoofddiagnose OCS met slecht inzicht was en die 
verwezen waren naar één van de drie deelnemende specialistische behandelcentra 
voor patiënten met angst- en dwangstoornissen, participeerden in de studie. 
De primaire uitkomstmaat was ernst van OCS. Metingen werden herhaaldelijk 
afgenomen, namelijk voorafgaand aan de behandeling, bij tussenmeting (na 14 
sessies), bij nameting (na 24 sessies) en drie maanden later bij follow-up.

RESULTATEN IN DE CONTEXT VAN DE LITERATUUR 

Chroniciteit van OCS
De belangrijkste bevindingen van het onderzoek naar chroniciteit van OCS waren 
dat 62% van de patiënten met een huidige diagnose OCS een chronisch beloop had. 
Er waren geen verschillen tussen patiënten in de chronische en de niet-chronische 
groep wat betreft sexe, aantal jaren scholing, samenwonen of getrouwd zijn met een 
partner. Echter, patiënten met een chronisch beloop hadden minder vaak een betaalde 
baan. Verder, onder patiënten met een chronisch beloop werd een hogere ernst van 
OCS gevonden, meer subtypes van OCS, meer symmetrie en ordeningsdwang, meer 
smetvrees en wasdwang, meer co-morbide stoornissen op As-I, ernstiger depressieve 
symptomen, minder extraversie, een vroegere ontstaansleeftijd, lagere kwaliteit van 
leven, meer arbeidsongeschiktheid en meer dagen opname in een psychiatrisch 
ziekenhuis, dan onder patiënten met een niet chronisch beloop. Omdat al deze 
factoren onderling geassocieerd kunnen zijn (in plaats van (alleen) met chroniciteit) 
werden de onafhankelijke relaties van deze factoren met chroniciteit onderzocht, 
met als uitkomst dat ernstiger OCS, meer subtypes van OCS, meer smetvrees en 
wasdwang en een vroegere ontstaansleeftijd van OCS onafhankelijk geassocieerd 
waren met chroniciteit. Resultaten van een post-hoc analyse lieten zien dat de 
associatie tussen ernst van OCS en chroniciteit niet toegeschreven kon worden aan 
de ernst van obsessies, maar alleen aan de ernst van compulsies.

De bovenstaande bevindingen zijn consistent met eerdere en ook latere studies 
over chronische OCS. In een recente studie onder patiënten die behandeling 
zochten vanwege OCS bereikte een opvallend overeenkomstige proportie (62%) 
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geen (gedeeltelijke) remissie van klachten42. Chroniciteit is dus eerder regel dan 
uitzondering onder patiënten met OCS.  

De studie over chroniciteit beschreven in dit proefschrift was de eerste die de relatie 
tussen OCS ernst en chroniciteit nader ontrafelde en vond dat deze associatie 
toegeschreven moet worden aan de ernst van compulsies en niet aan de ernst 
van obsessies. Deze bevinding, die wel replicatie vergt, suggereert dat ernst van 
compulsies een belangrijke etiologische risico factor kan zijn die chronische OCS 
voorspelt. Compulsief veiligheidsgedrag lijkt een contraproductieve strategie te zijn 
die bijdraagt aan de handhaving van OCS symptomen. Echter, het zou ook kunnen 
dat patiënten met chronische OCS ten lange leste geen weerstand meer bieden 
aan hun compulsies, terwijl patiënten met niet-chronische OCS dit blijven proberen 
(met ten minste enig succes). Nog een andere verklaring zou zijn dat zowel ernst van 
compulsies als chroniciteit gerelateerd zijn aan een derde onbekende factor. 

Prospectieve studies zijn nodig om verder te onderzoeken of meer subtypes, 
een vroege ontstaansleeftijd van OCS en de aanwezigheid van smetvrees en 
wasdwang chroniciteit van OCS veroorzaken. Niettemin blijken deze factoren 
onafhankelijk geassocieerd met OCS hetgeen impliceert dat dit relevante factoren 
zijn wanneer vraagstukken als etiologie of geïndiceerde zorgzwaarte aan de orde 
zijn. Samengenomen onderschrijven de resultaten van de studie naar chroniciteit dat 
chronische OCS wezenlijk verschilt van niet chronische OCS. 

Nare jeugdervaringen en ernst, chroniciteit en co-morbiditeit van OCS
Er werd geen bewijs gevonden voor een relatie tussen nare jeugdervaringen en ernst 
van OCS en geen bewijs voor een relatie tussen nare jeugdervaringen en chroniciteit 
van OCS. Dat wil zeggen: geen van de aparte categorieën van nare jeugdervaringen 
die gemeten werden (sexueel misbruik, lichamelijke mishandeling, dysfunctioneren 
van moeder, dysfunctioneren van vader, vroeg van (één van beide) ouders 
gescheiden raken, en getuige zijn van geweld tussen ouders) was geassocieerd met 
ernst of chroniciteit van OCS, en er werd geen dosis-respons relatie gevonden. Dit 
laatste betekent dat er geen relatie was tussen het aantal categorieën van nare 
ervaringen dat men meemaakte tijdens de jeugd en de ernst van OCS. Hetzelfde geldt 
voor chroniciteit van OCS. Echter, het aantal categorieën van nare jeugdervaringen 
bleek wel significant geassocieerd met het hebben van 1 of meer co-morbide as-I 
stoornissen. De Odss ratio (95% CI) voor co-morbiditeit was, respectievelijk 2.42 (1.29-
4.52), 2.07 (1.09-3.93) en 7.75 (2.56-23.46) hoger voor patiënten die 1, 2 of 3 en meer 
categorieën nare jeugdervaringen rapporteerden, dan voor patiënten die geen nare 
jeugdervaringen rapporteerden. 

Het feit dat er geen relatie gevonden werd tussen nare jeugdervaringen en de 
ernst van OCS is consistent met eerder onderzoek op dit punt43-45. Dit betekent dat 
er tot nu toe geen bewijs is voor een relatie tussen nare jeugdervaringen en de 
ernst van OCS symptomen onder volwassen personen met OCS. De relatie tussen 
nare jeugdervaringen en chroniciteit van OCS was nog niet eerder onderzocht. 
Aangezien ook op dit punt geen associatie werd gevonden is er tot op heden 
geen bewijs voor het idee dat nare ervaringen tijdens de jeugd bijdragen aan het 
voortduren van OCS. Dit is in tegenspraak met bevindingen over de relatie tussen 
nare jeugdervaringen en symptoomernst bij andere psychiatrische stoornissen. 
Bijvoorbeeld in depressieonderzoek werd gevonden dat nare ervaringen tijdens de 
jeugd geassocieerd waren met ernst van depressie en onafhankelijk geassocieerd 
waren met chroniciteit van depressie, na controle voor ernst en co-morbiditeit in een 
sample van patiënten met een huidige depressie46. Bovendien bleken nare ervaringen 
tijdens de jeugd een significante voorspeller te zijn van een kleinere kans op remissie 
van depressie en/of een angststoornis (geen OCS)  in een recente studie47.

Wat ook nieuw was, is de bevinding dat nare ervaringen tijdens de jeugd positief 
geassocieerd zijn met co-morbiditeit bij patiënten met OCS. Een zeer recente 
studie vond resultaten die hiermee in overeenstemming zijn48. Deze bevindingen 
onderstrepen de noodzaak om kritische kanttekeningen te plaatsen bij eerdere 
studies die verhoogde percentages jeugdtrauma onder patiënten met OCS vonden 
in vergelijking met gezonde controles, waaronder de studie die in de DSM-5 geciteerd 
wordt om te staven dat lichamelijke mishandeling en sexueel misbruik tijdens de jeugd 
omgevingsfactoren zijn die geassocieerd zijn met een grotere kans op het ontwikkelen 
van OCS35. Wellicht gelden de gevonden resultaten niet voor de participanten in 
die studies die pure OCS hebben (dat wil zeggen: bij wie er geen sprake is van co-
morbiditeit), maar alleen voor de participanten met andere As-I stoornissen co-
morbide aan OCS. Als dat het geval is, zijn conclusies over de mogelijke ‘(jeugd)trauma 
gerelateerdheid’ van OCS niet langer houdbaar. 

Samengevat suggereren de resultaten van de studie over nare jeugdervaringen 
(die in detail beschreven is in hoofdstuk 3) dat anders dan bij andere psychiatrische 
stoornissen, nare ervaringen tijdens de jeugd geen significante rol spelen in 
symptoomernst en chroniciteit van OCS. Een bijkomende empirische implicatie van 
deze bevindingen is dat co-morbiditeit een factor is die als een belangrijke potentiële 
confounder in toekomstige OCS studies meegenomen moet worden. 
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De impact van inzicht op het natuurlijke beloop van OCS
De studie naar inzicht in OCS liet zien dat goed inzicht (41.1%) en redelijk inzicht 
(44.7%) vrij algemeen waren, dat slecht inzicht (12.6%) weinig voorkwam en afwezig 
inzicht (1.6%) uiterst zeldzaam was. Als de laatste twee groepen samengenomen 
worden, bleek het hele spectrum van inzicht (goed, redelijk, slecht) voor te komen 
op ieder ernstniveau van OCS dat reikt van subklinische symptomen tot extreem 
ernstige OCS. Met andere woorden: ook onder patiënten met zeer milde/subklinische 
klachten komt slecht inzicht voor.

Wat betreft het klinische profiel van patiënten met OCS met slecht inzicht werd 
gevonden dat deze patiënten ernstiger OCS klachten rapporteren, meer chroniciteit 
en meer co-morbiditeit en dat ze het belang van gedachten hoger in schatten dan 
patiënten met goed of redelijk inzicht.

Verder, zowel inzicht in OCS als ernst van OCS waren gemiddeld genomen stabiel over 
een periode van twee jaar. Er werd een kleine doch significante correlatie gevonden 
tussen veranderingen in inzicht in OCS en ernst van OCS.

De belangrijkste bevinding van de studie over inzicht (die in detail beschreven is 
in hoofdstuk 4), was dat gegeven een zelfde OCS ernstniveau bij de startmeting, 
patiënten met slecht inzicht na twee jaar significant slechter af waren dan patiënten 
met goed inzicht en patiënten met redelijk inzicht. Het klachtenbeloop van patiënten 
met redelijk inzicht was niet significant slechter dan dat van patiënten met goed 
inzicht. Slecht inzicht bleek een slechter beloop van OCS te voorspellen, onafhankelijk 
van andere factoren die er om bekend staan een slecht beloop van OCS te voorspellen, 
namelijk de ernst van OCS, ontstaansleeftijd, co-morbiditeit, chroniciteit en ernst van 
depressieve symptomen.

De bevinding dat redelijk inzicht het meest voorkwam, iets meer dan goed inzicht, 
werd ook in eerdere studies gevonden14,17,49. Het ondersteunt de veranderingen van 
DSM-IV naar DSM-5 wat betreft i) het verlaten van criterium B dat stelde dat patiënten 
zich moeten realiseren dat hun symptomen overdreven en irrationeel zijn en ii) het 
toevoegen van de specifier ‘met afwezig inzicht/waanovertuigingen10. De bevindingen 
over de prevalentie en het klinische profiel van OCS met slecht inzicht zijn consistent 
met de literatuur, zij het dat de proportie patiënten met slecht inzicht relatief laag 
was, vermoedelijk vanwege het feit dat een deel van het sample bijna volledige 
remissie van OCS bereikt had. Op dit moment wordt over het algemeen aangenomen 
dat ongeveer 25% van de populatie van patiënten met OCS slecht inzicht heeft50. 
Evenzo is tot op heden meestal gevonden dat slecht inzicht in OCS geassocieerd is 

met een slechtere klinische toestand14,17-25,49, die gekenmerkt wordt door een hogere 
OCS ernst, meer co-morbiditeit en meer chronische OCS.

De studie over inzicht beschreven in dit proefschrift was de eerste waarin de correlatie 
tussen het beloop van inzicht en het natuurlijke beloop van OCS ernst bestudeerd 
werd in een observationeel cohort design. De vondst van een kleine doch significante 
correlatie vergt replicatie. Als deze bevinding robuust blijkt te zijn, betekent dit dat 
veranderingen in OCS ernst een kleine (al dan niet causale) rol spelen in veranderingen 
in inzicht en vice versa. Wellicht vergemakkelijkt toegenomen inzicht het patiënten 
om zich meer op hun gemak en veiliger te voelen als zij overwegen om een compulsie 
achterwege te laten, waardoor compulsief gedrag af kan nemen, hetgeen op zijn 
beurt een kans biedt om te gaan observeren dat er niets naars gebeurt als er geen 
veiligheidsmaatregel (dwz geen compulsie) wordt genomen, hetgeen inzicht verder 
kan doen toenemen. Het is onduidelijk of deze hypothetische interactie begint met 
toegenomen inzicht of met afgenomen OCS ernst. Gegeven de kleine effect-size van 
de correlatie tussen het beloop van inzicht en het beloop van OCS ernst, moeten er 
ook andere, nog onbekende, wellicht belangrijkere factoren zijn die een rol spelen in 
deze veranderingen.

De vraag of slecht inzicht (als een categorie) onafhankelijk een slechter natuurlijk 
beloop van OCS voorspelt was niet eerder onderzocht. In twee eerdere studies42,51 
werd wel de impact van inzicht als een continue dimensie op het natuurlijke beloop 
van OCS onderzocht (er werd geen significante relatie gevonden). In een poging om 
te verklaren waarom in die eerdere studies geen effect van inzicht als een continue 
maat werd gevonden, terwijl in de studie die onderdeel uitmaakt van dit proefschrift 
wel een negatieve impact van slecht inzicht op het natuurlijke beloop van OCS werd 
gevonden, werd post-hoc de hypothese geformuleerd dat alleen slecht inzicht een 
negatieve impact heeft en dat er dus geen sprake is van een lineaire relatie tussen 
inzicht en het natuurlijke beloop van OCS. Inderdaad bleek dat patiënten met redelijk 
inzicht niet slechter af waren dan patiënten met goed inzicht. Bovendien liet een post-
hoc analyse van de NOCDA data zien dat inzicht als continue maat het natuurlijke 
beloop van OCS inderdaad niet voorspelde. De bevinding dat alleen slecht inzicht het 
natuurlijke beloop van OCS voorspelt vergt replicatie. Echter, de gevonden resultaten 
suggereren dat slecht inzicht (anders dan redelijk inzicht) een apart fenomeen is dat 
een slecht beloop van OCS voorspelt.

De nieuwe bevinding dat slecht inzicht op ieder ernstniveau van OCS voorkomt, in 
plaats van voorbehouden is aan patiënten met zeer ernstige OCS symptomen, en dat 
slecht inzicht een slechter natuurlijk beloop voorspelt onafhankelijk van de ernst van 
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OCS symptomen, ernst van depressieve symptomen en chroniciteit van OCS, staat toe 
om het idee te verwerpen dat slecht inzicht louter een ernstmaat van OCS is, of een 
bijkomend product van een depressieve toestand, of een indicator van chroniciteit. 
Slecht inzicht blijkt daarentegen een apart fenomeen te zijn. Dit is belangrijk omdat 
het kan betekenen dat het ook apart behandeld zou moeten worden. 
 
De effectiviteit van de Inference Based Approach (IBA)
Het IBA model is gebaseerd op de aanname dat patiënten met OCS de neiging 
hebben om compulsieve handelingen te verrichten omdat ze de toestand van dat 
moment verkeerd inschatten (bijvoorbeeld denken dat een apparaat aanstaat 
terwijl het duidelijk zichtbaar uit staat). Een andere aanname is dat bepaalde 
redeneerprocessen tot die onjuiste conclusies leiden en de aandacht van de patiënt 
afleiden van de waarneembare werkelijkheid van dat moment. Voorbeelden van 
obsessieve redeneerprocessen zijn ‘het wantrouwen van zintuiglijke waarneming’ (“ik 
zie dat het koffiezetapparaat uit staat, maar misschien kijk ik niet goed”) of ‘conclusies 
trekken op basis van puur ingebeelde verhalen’ (“stel dat de poes op het aanrecht is 
gesprongen en het koffiezetapparaat kopjes geeft ter hoogte van de powerknop, dan 
kan het apparaat nu aan staan”). Tijdens de IBA behandeling doorgronden patiënten 
deze redeneerprocessen en gaan dientengevolge begrijpen waarom die gevreesde 
toestanden zo echt lijken en zo juist aanvoelen, terwijl ze in feite puur imaginair zijn. 
De patiënt leert hoe hij zich kan verdedigen tegen het absorberende en verwarrende 
effect van obsessieve redeneerprocessen en leert hoe hij het contact met de 
waarneembare werkelijkheid kan behouden door zich actief te baseren op zintuiglijke 
informatie die op dat moment beschikbaar is. Lukt dat, dan realiseert de patiënt zich 
dat iedere vorm van compulsie onnodig is. In de IBA behandeling worden patiënten 
aangemoedigd om zich niet te verzetten tegen compulsies, zolang ze er van overtuigd 
zijn dat het uitvoeren ervan nodig is. De rationale die hiervoor gegeven wordt is dat 
het weerstaan van de neiging om veiligheidsgedrag uit te voeren angst oproept, 
hetgeen op zijn beurt het vermogen remt om te reflecteren op het redeneerproces 
dat leidt tot het verwarren van werkelijkheid en voorstelling.

IBA verschilt wezenlijk van CGT. Anders dan CGT focust IBA op de basis (verbeelding 
versus de waarneembare werkelijkheid van dat moment) waarop de patiënt tot 
de overtuiging komt dat de gevreesde toestand hier en nu aan de hand is. IBA laat 
metacognities en compulsies (de primaire focussen van CGT) ongemoeid. In de IBA 
behandeling worden geen gedachten uitgedaagd. In plaats daarvan leert de patiënt 
om de redeneerprocessen die hem afleiden van actuele zintuiglijke informatie, te 
herkennen en opzij te zetten en zich alsnog op de zintuiglijke informatie te baseren.
 

De belangrijkste bevinding van de studie naar de effectiviteit van IBA voor patiënten 
met OCS met slecht inzicht (welke in detail is beschreven in hoofdstuk 5) was dat de 
ernst van OCS symptomen significant afnam na 24 IBA sessies (gemiddeld 10 punten 
afname op de YBOCS, gemiddelde percentage klachtenreductie was 40%) en na 24 CBT 
sessies (gemiddeld 9 punten afname op de YBOCS, gemiddelde symptoomreductie 
was 35%). Er werd geen significant verschil tussen de behandelcondities gevonden. 
Resultaten van een post-hoc analyse in een kleine subgroep van patiënten met 
het slechtste inzicht (N=23) wezen uit dat patiënten die met IBA behandeld waren 
significant meer klachtenreductie bereikten (gemiddeld 14 punten op de YBOCS) dan 
patiënten die met CGT behandeld waren (gemiddeld 6 punten op de YBOCS).

De hier beschreven studie was het eerste onderzoek dat gedaan werd naar de 
effectiviteit van enige vorm van behandeling voor OCS met slecht inzicht. Echter, bij 
nader inzien bleek dat, door participanten voor de studie te selecteren op basis van de 
DSM-IV criteria van slecht inzicht in OCS (bij gebrek aan een cut-off score voor slecht 
inzicht op een inzichtmaat toen de studie ontworpen werd), er ook patiënten met 
behoorlijk beperkt inzicht in plaats van slecht inzicht (conform de cut-off scores die 
later beschikbaar kwamen) in de studie participeerden (waarover meer in een alinea 
over methodologische overwegingen). Hoe dan ook, zowel patiënten behandeld met 
IBA als patiënten behandeld met CGT bereikten significante symptoom reductie. Het 
is (zoals in detail beschreven in hoofdstuk 5) erg onwaarschijnlijk dat non-specifieke 
factoren of spontaan herstel deze progressie verklaren. Dit betekent dat, ondanks 
dat in eerdere studies gevonden werd dat (DSM-IV conform) slecht inzicht een slechte 
behandeluitkomst van CGT22,28-31 en farmacotherapie15,27 voorspelt, er nu enig bewijs 
is dat deze groep van patiënten profiteert van psychologische behandeling als CGT 
of IBA. Wat betreft CGT lijkt het, met in acht neming van de eerdere bevindingen, 
gerechtvaardigd om te stellen dat patiënten met goed of redelijk inzicht over het 
algemeen meer klachtenreductie bereiken na behandeling met CGT dan patiënten 
met slecht inzicht, maar dat er geen reden is om pessimistisch te zijn over behandeling, 
omdat de laatstgenoemde groep gemiddeld genomen ook lijkt te profiteren van CGT.
 
De bevinding dat patiënten die behandeld werden met IBA significante 
symptoomreductie bereikten, is in overeenstemming met de resultaten van een 
eerdere studie onder patiënten met OCS (met of zonder slecht inzicht)41. Dit suggereert 
dat IBA een vruchtbare benadering kan zijn voor het behandelen van patiënten met 
OCS (met of zonder slecht inzicht) en een alternatief kan zijn voor CGT.
 
De post-hoc bevinding dat de patiënten met het slechtste inzicht significant meer 
klachtenreductie bereikten na behandeling met IBA dan na behandeling met CGT, is 
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in overeenstemming met de bevindingen van een eerdere studie naar de effectiviteit 
van IBA, waarin, ook post-hoc, een trend werd gevonden voor dat IBA superieur was 
aan GCT voor patiënten met OCS met slecht inzicht41. Dit betekent dat er indicaties zijn 
voor dat IBA effectiever is dan CGT voor patiënten met OCS met slecht inzicht. Echter, 
deze bevindingen moeten gerepliceerd worden. Theoretisch kan verondersteld 
worden dat patiënten met slecht inzicht beter reageren op IBA dan op CGT omdat 
het voor hen nodig is om eerst te snappen waarom de toestand die zij vrezen zo 
echt lijkt en aanvoelt, voordat zij in staat zijn zich structureel te distantiëren van hun 
overtuigingen. In de IBA behandeling leren patiënten herkennen hoe ze opgeslokt 
raken in verbeelding en hoe ze de zintuiglijke informatie die bewijst dat hier en nu 
alles in orde is negeren. Met andere woorden, ze leren begrijpen waarom hun angsten 
echt lijken terwijl ze het niet zijn.
 
Opmerkelijk is dat de resultaten van de studie naar de impact van slecht inzicht op 
het beloop van OCS en de studie naar de effectiviteit van IBA bij elkaar komen in dat 
patiënten met slecht inzicht* zowel een andere reactie op behandeling als een ander 
natuurlijk beloop laten zien dan patiënten met beperkt inzicht. Deze overeenkomstige 
bevinding onderstreept de aanname dat slecht inzicht een apart fenomeen is en 
dat patiënten met OCS met slecht inzicht een aparte subgroep vormen. Verder 
onderstreept dit het belang van het gebruik van uniforme gevalideerde cut-off scores 
voor slecht inzicht in toekomstige studies.

*De cut-off score (>=6) op de inzichtmaat (de Overvalued Ideation Scale (OVIS)52) die 
gebruikt werd om de subgroep van patiënten met het slechtste inzicht te selecteren voor 
de post-hoc analyse in de studie naar de effectiviteit van IBA, was dezelfde cut-off score 
foor slecht inzicht die gebruikt werd in de studie naar de impact van slecht inzicht op het 
natuurlijke beloop van OCS.
 
KLINISCHE IMPLICATIES 
 
Aangezien werd aangetoond dat chronische OCS geassocieerd is met ernstiger OCS 
symptomen, een vroege ontstaansleeftijd van OCS, de aanwezigheid van smetvrees 
en wasdwang en meerdere OCS subtypes, zouden clinici er rekening mee moeten 
houden dat de aanwezigheid van deze factoren bij een patiënt met OCS een meer 
chronisch beloop kan impliceren. Dit kan een overweging zijn om sneller door te 
verwijzen naar een hoog-specialistisch behandelcentrum. 
 
Omdat er tot op heden geen bewijs werd gevonden voor een relatie tussen nare 
jeugdervaringen en ernst en chroniciteit van OCS, lijkt het, in afwachting van meer 

onderzoek op dit gebied, over het algemeen aan te bevelen om eerst gewoon een 
evidence-based behandeling voor OCS te bieden aan patiënten die zich melden voor 
behandeling van een primaire diagnose OCS en die nare jeugdervaringen rapporteren. 
 
Nu de bevindingen van de studie over inzicht in OCS suggereren dat slecht inzicht een 
negatieve impact heeft op de prognose van OCS (onafhankelijk van de ernst van de 
stoornis en andere factoren die een slechte uitkomst in OCS voorspellen) en dat slecht 
inzicht voorkomt op ieder ernstniveau van OCS (dwz in tegenstelling tot wat algemeen 
aangenomen wordt, ook onder patiënten met subklinische en milde symptomen), 
zou de clinicus die patiënten met OCS behandelt, inzicht standaard moeten meten 
met een gevalideerd gestructureerd interview zoals de OVIS of de Brown Assessment 
of Beliefs Scale (BABS)53. 
 
In afwachting van robuust bewijs voor dat IBA effectiever is dan CGT in de behandeling 
van patiënten met OCS met slecht inzicht, zou de clinicus, als de patiënt met slecht 
inzicht niet voldoende opknapt van (intensieve) behandeling met evidence based 
interventies als CGT en farmacotherapie, behandeling met IBA moeten overwegen 
als een te nemen volgende stap, alvorens meer invasieve behandelopties in te zetten.

CONCLUSIE

Chronische OCS is eerder regel dan uitzondering en verschilt wezenlijk van niet-
chronische OCS, in die zin, dat het geassocieerd is met ernstiger OCS symptomen, 
meer OCS subtypes, aanwezigheid van smetvrees en wasdwang, en een vroegere 
ontstaansleeftijd van OCS. Tot op heden is er geen bewijs voor dat nare jeugdervaringen 
gerelateerd zijn aan de ernst van OCS of aan chroniciteit van OCS, maar er is enig 
bewijs dat het gerelateerd is aan co-morbiditeit onder patiënten met OCS. Slecht 
inzicht is een apart fenomeen dat op ieder ernstniveau van OCS voorkomt en een 
negatieve impact heeft op de prognose van OCS. Over het algemeen profiteren 
patiënten met OCS met slecht inzicht echter wel van psychologische behandeling. 
IBA richt zich specifiek op inzicht en zou meer effect kunnen hebben dan CGT voor 
patiënten met OCS met slecht inzicht.
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DANKWOORD

Zonder de kennis, morele steun, humor, vervoering, vriendschap, gulheid en liefde van 
anderen, was het nooit tot een proefschrift gekomen. Zonder subsidie overigens ook 
niet. En, zonder het bijzondere werk van pioniers zeer zeker ook niet. In dit hoofdstuk 
wil ik pogen iedereen te bedanken die belangrijk was bij de totstandkoming van dit 
proefschrift. 

Ik begin met mijn promotoren Ton van Balkom en Patricia van Oppen en co-promotor 
Harold van Megen. Ton, jouw begeleiding heb ik vanaf dag één als heel plezierig 
ervaren. Je hebt me veel ruimte voor eigen initiatieven gegund en toch zeker niet 
laten zwemmen. Je vond het prima dat ik afreisde naar Canada om daar eens een 
kijkje te nemen bij de grondleggers van de nieuwe psychotherapeutische benadering 
van OCS die mij boeide, zonder dat ik dat nou tot in detail hoefde toe te lichten. 
Tegelijkertijd was je in het weekend ook ‘s avonds laat nog beschikbaar om de laatste 
punten op de “i” van een subsidieaanvraag te helpen zetten. Hoewel ik natuurlijk altijd 
erg blij ben geweest met je vlotte, heldere en altijd opbouwende commentaar op 
de stukken die ik schreef, is wat mij betreft het meest onvergetelijke dat je me ooit 
hoogstpersoonlijk midden onder de Corsendonk cursus in België naar de plaatselijke 
huisarts hebt gebracht omdat je vond dat mijn extreme verkoudheid te lang aanhield. 
Behalve die voor mij helemaal passende afstand en nabijheid beschik jij over een 
perfecte mix van enerzijds enthousiasme en ruimdenkendheid, en anderzijds 
scherpte en doelgerichtheid. Met jouw enthousiasme is ieder enigszins doordacht 
onderzoeksvoorstel “héél leuk” en voorspel je bij positieve resultaten publicaties in 
Archives of het American Journal. Door jouw bulk aan kennis en onderzoekservaring 
mondt een onderzoeksvoorstel snel uit in een uitvoerbaar valide plan van aanpak. 
Jouw gevleugelde zin: “kijk hier nou eens vanaf de maan naar, wat zie je dan, wat is 
dan de essentie?” zal ik natuurlijk nooit meer vergeten. Dankjewel voor al je kennis en 
begeleiding. Ik verheug me op een voortzetting van onze samenwerking. 

Patricia, ik houd het kort, daar houd jij van. Jouw ervaring als klinisch onderzoeker is 
heel belangrijk geweest bij het tot stand komen van de RCT die we uitvoerden. Van 
jouw heldere feedback op mijn manuscripten en van jouw suggesties voor reacties op 
reviewers heb ik enorm veel geleerd. Je was altijd steunend als er eens iets afgewezen 
werd en heel enthousiast als er een artikel geaccepteerd, een subsidie toegekend, 
of een voordracht goedgekeurd werd. We presenteerden samen op congressen in 
Boston, Marrakech en Jeruzalem. Je was behandelaar in de experimentele conditie 
van de RCT en supervisor van de behandelaars die de controle conditie uitvoerden. 
Dankjewel voor al je inzet en kennis die je deelde en kansen die je me bood, 
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waaronder het deelnemen aan de training ‘speechen als Obama’ die jij organiseerde 
ter voorbereiding op jouw oratie. Ik hoop dat we onze samenwerking nog lang 
voortzetten. 

Harold, jij stond gedurende het hele traject het dichtst bij. Letterlijk, omdat we allebei 
van meet af aan in Ermelo werkten, maar toch vooral ook figuurlijk. Jij was er altijd 
en bent van het allergrootste belang geweest voor het tot stand komen van dit 
proefschrift. Zonder jouw bodemloze vertrouwen en niet aflatende steun had ik het 
vast en zeker niet volgehouden. Jij creëerde de praktische randvoorwaarden voor de 
uitvoering van het onderzoek binnen GGz Centraal, wat toen nog Meerkanten was en, 
waarschijnlijk nog veel belangrijker, gaf af en toe een speelse duw tegen wat ik maar 
even ‘mijn veel te strenge geweten’ noem, waardoor er opeens oplossingen konden 
ontstaan waar ik alleen maar gevaren en verboden zag. Met jou kon ik debatteren, 
ruzie maken zelfs, filosoferen, nieuwe dingen bedenken, strategieën uitzetten, kletsen, 
feest vieren, weer moed verzamelen na tegenslagen, taart eten en prosecco drinken. 
Jij formeerde een bruisende angst- en dwangonderzoeksgroep die je tot aan vandaag 
als een pater familias voorzit. Dankjewel voor je kennis en kunde en je vertrouwen en 
vriendschap. Wat mij betreft houdt onze samenwerking nooit meer op. 

Dan paranimfen Charlotte van der Wall en Willemijn Scholten. Charlotte, ik zou bijna 
zeggen “iedereen weet het”: binnen een week nadat ik jou, alweer 20 jaar geleden 
ontmoette op de UvA, steeg je met stip naar de ‘best friend for ever plek’. Jij stal 
mijn hart met je gretigheid, je frisse intelligente humor, je overgave en openheid. 
Behalve dat we sindsdien hoegenaamd alle lief en leed deelden ben je ook nog eens 
vakgenoot, wat de feestvreugde verhoogt. Jij kent alle pieken en dalen die ik aan 
dit promotietraject ervaren heb, weet waarschijnlijk beter dan ik zelf waarom ik er 
überhaupt aan begon en wat het einde ervan betekent. Dank voor je niet aflatende 
beschikbaarheid, en alle plezier en liefde waaraan ik mij laaf. 
Willemijn, jij en ik zijn het ultieme voorbeeld van hoe promovendi elkaar kunnen 
helpen. Jij werd behandelaar in mijn RCT en ik in de jouwe. Heel handig. Maar pas 
nadat we ons enigszins nerdische statistiekclubje opgericht hadden, waarin we elkaar 
en anderen Andy Fields ‘Discovering Statistics Using SPSS’ probeerden uit te leggen, 
kwam het echt los tussen jou en mij. We besloten tot een schrijfweek. Dat was een 
feest, dus volgden er meer. Vereisten: huisje aan zee, grote tafel, WiFi, hond mee, 
sauna. We deelden drop, wijn, levenservaringen en verrukkelijke avondmaaltijden, 
keken series (oud geld, orange is the new black, Luther) en werkten keihard. Menig 
artikel kwam af in zo’n week. De met hilarische humor doorspekte relativering van 
jezelf die jij laat zien, terwijl je toch een gezonde portie trots ervaart, daar houd ik zo 
van. En wat fijn om samen te werken met iemand die sprankelt van de intelligentie, 
die je met je ogen dicht kunt vertrouwen, die heel dichtbij kan zijn.

Founders of the Inference Based Approach (IBA), Kieron O’Connor, Fred Aardema and 
Marie-Claude Pélissier. Only after I had read your work on IBA (about which my thoughts 
were: this answers all the questions that came to mind after talking to many patients with 
OCD), and after I had been around for a week in your ambulatory in Montreal, I really 
experienced a lot of desire to work. Thank you for all the inspiration and sharing of ideas. 
Marie-Claude, thank you for the excellent IBA training and IBA supervision (via Skype) you 
gave and for the friendship that we made. 

Dan zijn er nog collega onderzoekers en co-auteurs die ik wil bedanken. Een speciale 
plek neemt Adriaan Hoogendoorn in, statisticus bij GGz Ingeest, co-auteur. Adriaan, 
jij had ondanks een immer volle agenda altijd geduld. Jij kunt de meest complexe 
kwesties in eenvoud presenteren. Jij nam de vraag nooit over maar liet mij denken 
en zoeken in de juiste richting tot ik het antwoord vond op de vragen die ik had. En 
ondertussen maakten we veel lol, was jij altijd in voor een kletspraatje, en was je 
altijd vriendelijk en stimulerend. Je bent een voorbeeld voor me wat betreft positief 
stimuleren. Ik leerde in die zin niet alleen veel van je over statistiek maar ook over 
begeleiden en aanmoedigen. Dankjewel voor dat alles. Ik hoop dat we nog lang 
samen voort kunnen.

Leden van de eerder genoemde angst- en dwangonderzoeksgroep van GGz Centraal 
onder leiding van Harold van Megen: Aart de Leeuw, Mieke Klein Hofmeijer, Hanneke 
du Mortier, jullie waren er jarenlang. Aart jij promoveerde als eerste. Jij bent als 
collega in de kliniek en als collega in onderzoek altijd een stabiele factor geweest 
met veel kennis en kunde, die bovendien altijd klinisch relevante ideeën en af en toe 
droge humor aandroeg. Je bent net vertrokken, zet je loopbaan voort bij Altrecht. Ik 
zal je missen. Mieke, daarna promoveerde jij. Jouw inmiddels befaamde nuchterheid 
en zakelijke oplossingsgerichtheid heeft menig vraagstuk vlot getrokken. Fijn was 
het ook om af en toe samen een dag te schrijven. Hanneke, jij kwam heel vaak met 
een net iets andere invalshoek als we ideeën uitwerkten, heel verfrissend. Het was 
fijn om met jullie samen meevallers en tegenvallers te delen, vraagstukken op te 
lossen en steeds opnieuw moed te verzamelen voor wat vaak monnikenwerk bleek 
te zijn. Dank daarvoor. Gaandeweg sloten GZ psychologen in het kader van hun 
onderzoeksopdracht voor hun opleiding tot specialist aan bij de onderzoekslijn, Bart 
Bringmans, Malinda Geijtenbeek-de Vos van Steenwijk, Mediha Alic. Verder Jantine 
Versluis en Anouk Aleva. Dank voor jullie inspirerende ideeën voor volgend onderzoek. 
Andere co-auteurs: Maarten Kaarsemaker, Merijn Eikelenboom, Agnes van Minnen, 
Fugen Neziroglu, Gerrit Glas, dank voor jullie kritische input. Maarten, dank voor 
je inspanningen om het Vincent van Gogh instituut te laten aansluiten bij de RCT. 
Merijn, met jou heb ik menig plezierig telefoontje gepleegd over duizend en één 
NOCDA data kwesties en was het een feest om samen Jeruzalem e.o. te ontdekken 



Chapter 7152 Dankwoord 153

toen we daar waren om ons onderzoek te presenteren. Met jou zou ik graag nog 
jaren samenwerken. En Agnes, nooit was er een co-auteur accurater, opbouwender 
en tegelijkertijd meer to the point dan jij. Dank, het was een leerzame samenwerking.

Verder waren er behandelaars die participeerden in de RCT en onderzoeksassistenten 
die metingen verrichtten. Patricia van Oppen, Willemijn Scholten, Yvette van der Pas, 
Ilse van Veen, Marionne Bartels, Janke Bannink, Maarten Kaarsemaker, Paul Runge, 
Inge van der Hallen, Ingrid Kuijlaars, Len Hillen, Lieseth Oudejans, Duygu Talan, Karin 
Remmerswaal, Jenneke Wiersma, Harry Klumper, Anneke Vos, Nynke Spijksma, Ivanka 
van Ophoven, Louki Oomen, Hanneke Zuiderveld, Felicia Verzijl,  Lisette Morsink,Tara 
Donker, Chantal Hoekstra, Bianca Lever, Marijn Distel, Melany Horsfall, Nicole Billingy, 
Marjorie Nap, Yvonne Maas, Truus Classens. Heel erg bedank voor jullie inzet.

Ondertussen was er klinisch werk. Het was fijn om onderzoek af te wisselen met werk 
in de klinische praktijk. Leidinggevenden, collega’s, intervisiegenoten, Ivo Stessel, 
Emile Polman, Henriette Smit, Erik Sinneker, Nynke Spijksma, Aart de Leeuw, Marjorie 
Nap, Marjolein van Wieringen, Joyce Gommans, Mediha Alic, Bart Bringmans, Benthe 
Versluys, Maaike Burgwal, Martha Jonker, Folkje Spoelstra, Marian Boot, Anouska 
Klaassen, Paul Schut, Marijke Bos, Carolien Dijkmans, Sandra van Uffelen, Willemijn 
van den Hardenberg, Harry Klumper, Anneke Vos, Harold van Megen, Tako Bos, Janke 
Bannink, Noortje Roussel, Monique Renden, Marionne Bartels, Tanja de Waal, dank 
jullie wel voor de samenwerking, de inspiratie, de aanmoediging en het geduld dat 
jullie soms met me moesten hebben als onderzoek mijn aandacht opeiste. En Nynke, 
nog meer dank aan jou voor je openheid en vriendschap, voor je ‘out of the box’ en 
‘Willy Wortel’ perspectieven en je voorliefde voor paradijsvogels.

En er was een netwerk bestaande uit het NOCDA consortium (nocda.amstad.nl), 
Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie (NedKAD.nl), de angst-, dwang en 
fobie stichting (adfstichting.nl) wat heel waardevol was bij het werven van deelnemers 
voor de studies, en het verspreiden van de resultaten ervan. 

Zoals eerder gezegd: zonder subsidie zou het ook niet tot een proefschrift gekomen 
zijn. Dank gaat uit naar de verstrekkers ervan. De RCT die het hart vormt van dit 
proefschrift was mogelijk dankzij meerdere subsidies. Stichting tot steun financierde 
een pilotstudie. Een subsidie van ZonMw en een deelsubsidie van het Fonds Psychische 
gezondheid vormden het financiële fundament onder de RCT. De participerende 
instellingen GGz Centraal, GGz Ingeest en Vincent van Gogh instituut deelden ook in 
de kosten. Speciale dank gaat uit naar GGz Centraal die het mij mogelijk maakte om 
ook de andere studies uit te voeren. Voor die studies werd gebruik gemaakt van het 

NOCDA databestand dat tot stand kon komen dankzij de financiële bijdragen van 
meerdere GGZ instellingen (zie nocda.amstad.nl). 

Veel dank gaat ook uit naar de patiënten die participeerden in de studies. Ik ben in 
het bijzonder dankbaar voor de openheid en het vertrouwen waarmee velen van hen 
informatie verschaften of behandeling van hun klachten aangingen.

En dan nog andere belangrijke mensen, waaronder vrienden die hierboven nog niet 
genoemd zijn en familieleden. Rick Mc Cullough, dank dat je als Scottish native speaker 
twee artikelen met me hebt willen doorakkeren op zegswijzen en grammatica. Bert 
en Jet, oudste vrienden. Dank voor de onvoorwaardelijke steun, en voor dat jullie vaak 
niets snapten van mijn werklust, maar me daarin toch lieten, en voor dat jullie ook zo 
vaak trots op me waren en altijd goddelijke maaltijden maakten en beschikbaar waren 
voor uitwaaien, muziek, film, en heel veel lol. Simone, eerst collega, en op dag twee 
daarvan, hoe kan het ook anders, al vriendin en Linette, zo fijn om jullie te kennen 
en met jullie ‘tenminste tamelijk hard’ te lachen. Gerben, broer én beste vriend en 
Marije, dank voor de honderden momenten van plezier en saamhorigheid door de 
jaren heen. Jeanette, Aad en Gerben, ‘brozus’, dank aan jullie voor dat we ondertussen 
konden en nog altijd kunnen stoeien (“letterlijk en in de overdrachtelijke zin” zou 
Pa zeggen). Lex, dank voor al je liefdevolle aandacht voor alles wat er nog meer te 
beleven valt dan onderzoek doen. Zwemgroep, onder leiding van Freek, bedankt voor 
het no-nonsense treffen, de gezelligheid het zwemplezier, de inspanning, de techniek, 
en het broodnodige onderhoud van mijn fysieke gezondheid. 

Ouders, Ma, van jou moest ik een beetje opschieten, want je wilt er zo graag bij zijn, bij 
de promotie. Voor zover we nu weten is dat gelukt. Wat jammer dat Pa dit niet meer 
meemaakt hé. Hij zou er van genoten hebben. 

Loes en Sjoerd, lieve kinderen, werkplezier, inspiratie, de kans me te ontwikkelen, 
collegialiteit, vriendschap, sport, het is allemaal fijn en belangrijk, maar het allermooist 
en allerbelangrijkst in mijn leven zijn jullie. Dank dat jullie er zijn. Ik hoop dat we nog 
een eeuwigheid hebben samen.

Lieve Peer, jij bent mijn grote liefde, mijn meest dierbare vriend, vader van de mooiste 
mensenkinderen. Jij hebt meegenoten van successen, jij wist wanneer er feest gevierd 
moest worden, jij hebt meegeleden onder de momenten van stress en overbelasting. 
Je hebt me op de juiste momenten aangemoedigd en afgeremd. Je bent er altijd 
geweest met alles wat fijn is en vooral met heel veel liefde. Dank, dank, dank! 
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