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Patiënten met een obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) hebben last van

recidiverende en aanhoudende dwanggedachten (obsessies) die duidelijke angst

veroorzaken. Om deze angst te verminderen verrichten OCS patiënten bepaalde

herhalende dwanghandelingen (compulsies). De prevalentie van OCS ligt tussen de

1,5%-3% van de ’normale’ bevolking en is een veelvoorkomende psychiatrische

probleem. Het beloop van OCS is veelal chronisch en veroorzaakt veel lijdensdruk en

beperkingen in het alledaags functioneren.

In het eerste hoofdstuk wordt de geschiedenis van OCS als begrip weergegeven.

Verder wordt de epidemiologie en de comorbiditeit beschreven. Volgens de cognitieve

theorie wordt angst verklaard door de interpretatie die gegeven wordt van de obsessie bij

OCS patiënten. Hierbij spelen bepaalde thema’s van deze interpretatie een rol: het idee

dat gedachten belangrijk zijn op zichzelf, het idee dat je controle kan en moet hebben

over je eigen gedachten, het neigen om gevaar te overschatten, moeite hebben met

onzekerheid, een hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel en perfectionisme.

Recentelijk beweert een aantal onderzoekers dat ook andere stoornissen (zoals anorexia

nervosa, pathologische gokken en Gilles de la Tourette (GTS)) verbonden zijn met OCS

en wordt deze groep stoornissen samen de obsessieve-compulsieve spectrum stoornissen

(OCSS) genoemd. 

In het tweede hoofdstuk worden de OCS symptomen en de verschillende

disfunctionele gedachten van OCS patiënten, pathologische gokkers, en paniekstoornis

patiënten met elkaar vergeleken. Paniekpatiënten worden hierbij gezien als een klinisch



controle groep. De hypothese van dit hoofdstuk is dat pathologische gokkers (die behoren

tot het impulscontrole cluster van de OCSS) meer gelijkenissen vertonen met OCS

patiënten dan met paniekstoornis patiënten. De resultaten in dit hoofdstuk zijn niet

eenduidig. Op de OCS symptomen scoorden pathologische gokkers heel laag, terwijl hun

disfunctionele gedachten (waarvan verondersteld wordt dat deze gedachten een

belangrijke rol spelen bij OCS patiënten) nauwelijks te onderscheiden zijn van OCS

patiënten. Geconcludeerd wordt, dat de bevindingen van dit hoofdstuk strijdig zijn met

zowel de OCSS theorie als ook met de cognitieve theorie van OCS. 

In het derde hoofdstuk worden de OCS symptomen en de OCS disfunctionele

gedachten van OCS patiënten zonder tics, OCS patiënten met tics en patiënten met GTS

vergeleken. GTS wordt ondergebracht bij het neurologische cluster van de OCSS theorie.

Verondersteld wordt dat OCS patiënten zonder tics de meeste OCS disfunctionele

gedachten laten zien, terwijl GTS patiënten de minste OCS disfunctionele gedachten

zouden hebben, en dat OCS patiënten met tics in hier tussen in zouden scoren. Deze

verwachting is gebaseerd op eerdere bevindingen, namelijk dat bij GTS patiënten minder

gedachten aanwezig lijken te zijn bij de uitvoering van hun compulsies. Uit ons

onderzoek blijkt dat deze groepen niet van elkaar te onderscheiden zijn. De resultaten van

dit onderzoek roepen vragen op over de specificiteit van de cognitieve theorie van OCS.

In het vierde hoofdstuk wordt het verband onderzocht tussen autisme symptomen,

aandachtstekortstoornis met hyperacitiviteit (ADHD) symptomen, en OCS symptomen.

Gevonden wordt dat patiënten met een OCS en met comorbide ADHD symptomen meer

autisme symptomen vertonen dan OCS patiënten zonder ADHD symptomen. Binnen dit



onderzoek wordt het snel wisselen van aandacht als sterkste predictor gevonden van OCS

symptomen. Mogelijk worden ADHD symptomen, autisme en OCS met elkaar verbonden

door aandachtproblemen en dit zou ook een rol kunnen spelen in het hebben van een

gezamenlijke etiologische factor. Verder wordt gesuggereerd dat OCS patiënten die

tevens een hoge score hebben op autisme symptomen mogelijk gebaat zijn bij een sociale

vaardigheidstraining. OCS patiënten met veel ADHD symptomen kunnen misschien baat

hebben bij het gebruik van metylfenidaat. Tevens zou ook de toepassing van

gedragstechnieken die voor een verbetering van de aandacht zorgen effectief kunnen zijn

bij deze groep patiënten. Mogelijk wordt door deze interventies het leerproces van

exposure (een belangrijk onderdeel van gedragstherapie) vergroot. 

In het vijfde hoofdstuk wordt de sensitiviteit van de ‘Obsessional Beliefs

Questionnaire’ (OBQ) onderzocht, door deze vragenlijst bij OCS patiënten voor en na

afronding van gedragstherapie af te nemen. Deze vragenlijst meet de meest gangbare

OCS disfunctionele gedachten. De OBQ  heeft een originele versie met 87 items en er

bestaat ook een verkorte versie met 44 items. Gevonden wordt dat er geen verschil in

sensitiviteit is tussen deze 2 versies van de OBQ. Ook is er gekeken naar de mate waarin

de OBQ verandering van de effecten van de therapie in kaart kan brengen . Na

behandeling van de OCS is de effectgrootte van de OBQ matig, en veel lager dan de

effectgrootte van de Yale Brown Obsessive-Compulsive Scale (Y-BOCS). De conclusie

van dit hoofdstuk is dat de OBQ niet geschikt is voor gebruik als primaire effectmaat van

OCS symptomen. 



In het zesde hoofdstuk worden twee veel gebruikte OCS meetinstrumenten met

elkaar vergeleken, de Padua Inventory-Revised (PI-R) en de Y-BOCS. In eerder

onderzoek is een lage correlatie gevonden tussen deze twee meetinstrumenten. Deze

bevinding is interessant aangezien er wel hoge correlaties gevonden worden tussen

meetinstrumenten voor dwangklachten met  angstsymptomen en depressieve kenmerken.

Twee hypothesen zijn geformuleerd op grond van eerdere bevindingen: (1) dat de

verschillen worden verklaard door de manier van afnemen - een zelfinvulvragenlijst

versus een interview- en (2) dat de verschillen verklaard worden door de manier waarop 

de ernst van de dwangsymptomen gemeten wordt: het optellen van de ernstscore van alle

dwangsymptomen versus het direct meten van de ernst van de dwangsymptomen in het

algemeen zonder hierbij rekening te houden met het aantal dwangsymptomen. Beide

hypothesen lijken de zwakke correlatie tussen de PI-R en Y-BOCS niet voldoende te

kunnen verklaren. Geconcludeerd wordt dat de Y-BOCS en PI-R relatief verschillende

kenmerken van OCS meten en dat het gebruik van verschillende meetinstrumenten

binnen het onderzoek van OCS wordt aanbevolen.

In het zevende hoofdstuk wordt de factor structuur van de Y-BOCS (die als de

gouden standaard van het meten van OCS wordt beschouwd) onderzocht. De Y-BOCS

telt 10 items, die verdeeld zijn over twee subschalen- obsessies en compulsies. Echter,

eerder onderzoek laat wisselde bevindingen over de factorstuctuur van de Y-BOCS zien.

In dit onderzoek wordt gevonden dat een drie factoren model het best passend is voor de

OCS groep. Het verschil tussen deze drie factoren en het originele obsessies- compulsies

model (met twee factoren) is klein. Naar aanleiding van onze resultaten wordt aanbevolen



de originele factor structuur van de Y-BOCS te blijven gebruiken, 1 schaal (factor)

waarmee obsessies gemeten worden en de andere schaal waarmee de compulsies gemeten

worden. 

In het achtste hoofdstuk wordt het proces van verandering van exposure in vivo

gecombineerd met respons preventie (ERP) en van cognitieve bij OCS patiënten met

elkaar vergeleken. Onze hypothese dat ERP vooral de dwanghandelingen (het gedrag)

zou veranderen en dat cognitieve therapie primair een effect heeft op de obsessies (de

dwanggedachten) wordt niet bevestigd. Er wordt geen verschil gevonden in het proces

van verandering tussen deze twee therapieën in ons onderzoek. Na behandeling voorspelt

de verandering van dwanghandelingen de behandeleffecten het beste, zowel bij exposure

in vivo als bij cognitieve therapie. Geconcludeerd wordt dat gedragsverandering mogelijk

de achterliggende factor is van het veranderingsproces die we zien bij de behandeling van

OCS met deze beide therapieën.

In het negende hoofdstuk wordt een samenvatting van alle onderzoeken en de

belangrijkste conclusies beschreven. 


