
Vanochtend gaat Iris oefenen met
iets in drie keer weggooien. Dat is
lastig, omdat 3 voor haar een slecht
getal is. Sociotherapeute Martine
Maat overhandigt haar een leeg
theedoosje. “Scheur jij het in
drieën?” moedigt ze Iris aan. “Dan
gooi je de drie stukken daarna één
voor één in de vuilnisbak. Je zult
zien dat er niets naars gebeurt.”

Zenuwachtig draait Iris het doosje
in haar handen rond. Haar vingers,
met kort afgebeten zwartgelakte
nagels, schieten razendsnel op en
neer. Zo makkelijk als ze een paar
minuten geleden nog zat te praten,
zo ver van de wereld lijkt ze nu. Er-
gens weet ze best dat ze met haar ge-
dachten geen vreselijke gebeurte-
nissen over zich kan afroepen. Maar
haar angstige gevoel zegt iets an-
ders.

Na enig aandringen van Maat
sleept Iris zich naar de vuilnisbak.
Eén voor één gooit ze de stukjes pa-
pier erin. Ze wil niets liever dan nóg
iets weggooien, zodat het aantal
handelingen op vier komt. Daar
draait het bij haar dwang namelijk
om: alles, maar dan ook alles, moet
in tweeën of een veelvoud daarvan
gebeuren. Van het wassen van haar
haar en het aandoen van haar jas tot
het roeren in een kopje en het weg-
gooien van een papiertje.

Iris is zeker niet de enige jongere
die aan een dwangstoornis lijdt.
Naar schatting één op de vijftig kin-
deren worstelt met soortgelijke
klachten. Zij hebben meestal last
van dwanggedachten: nare, indrin-
gende ideeën en beelden die steeds
maar terugkomen, over bijvoor-
beeld ziekten of rampen.

Om het bijbehorende angstige of
onrustige gevoel tegen te gaan, voe-
ren ze dwanghandelingen uit. Zich-
zelf en hun omgeving veelvuldig
schoonmaken bijvoorbeeld. Dingen
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Tjong-Khing
Vandaag opent in het Kinderboekenmu-
seum Thé Tjong-Khing. Van strip tot
sprookje, een tentoonstelling over de il-
lustrator die in vijftig jaar ruim driehon-
derd kinderboeken illustreerde. Het Kin-
derboekenmuseum zit in de Koninklijke
Bibliotheek in Den Haag, vlak bij het CS.

www.kinderboekenmuseum.nl

Zes keer je haar wassen
om ramp te voorkomen
Naar schatting één op de vijftig kinderen lijdt aan een dwangstoornis.
Slechts een klein deel van hen krijgt de juiste behandeling.
MARTE VAN SANTEN

O
m aan dit artikel te mo-
gen meewerken, moet
Iris (17, niet haar echte
naam) schriftelijk toe-
stemming geven. Dat

vindt ze heel moeilijk. Niet omdat ze
haar verhaal niet wil vertellen,
maar omdat ze dan haar naam moet
opschrijven.

Als ze hoofdletters gebruikt, of
leestekens of getallen, is ze bang dat
er iets naars zal gebeuren. Dat denkt
ze ook als ze op tv naar het nieuws
kijkt, of als ze de koelkast opent, of
als ze een lichtknopje een oneven
keer aandoet.

Haar dwanggedachten vertellen
haar dat ze daarmee iets afschuwe-
lijks zal veroorzaken. De dood van

haar ouders bijvoorbeeld, of een
grote ramp zoals een aardbeving of
een vliegtuigongeluk. Ergens weet
ze best dat zulke dingen niet haar
schuld kunnen zijn, maar toch voelt
ze zich verantwoordelijk.

Iris lijdt al haar hele leven aan een
dwangstoornis. Zo lang als ze zich
kan herinneren moet ze allerlei ritu-
elen uitvoeren om rampen te voor-
komen. Al op haar vierde voelde ze
zich gedwongen om twee keer over
een drempel lopen, of vier keer
langs een spiegel.

Veertien jaar later heeft ze tiental-
len van dat soort gewoonten. Geeft
ze daar niet aan toe, dan raakt ze
verstijfd van angst. Haar gedachten
blokkeren en ze krijgt het benauwd.

Dat paniekerige gevoel weet ze al-
leen te sussen door de nare gedach-
ten ‘goed te maken’ met dwanghan-
delingen.

Sinds een aantal maanden volgt
Iris een dagbehandeling bij het ex-
pertisecentrum voor angst, dwang-
en tics van de Bascule, academisch
centrum voor kinder- en jeugdpsy-
chiatrie in het AMC in Amsterdam.
Elke doordeweekse ochtend komt
ze met andere jongeren met angst-
en dwangklachten en hun behan-
delaars samen om gedragsoefenin-
gen te doen. Daarna gaan ze naar
een speciale school in de buurt. Aan
het eind van de dag komen ze op-
nieuw bij elkaar om te bespreken
hoe het is gegaan.
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ADVERTENTIE

Kunst
Originele tekeningen van kinderboeken-
schrijver en illustrator Daan Remmerts de
Vries zijn vanaf zaterdag te zien bij WG
Kunst, Marius van Bouwdijk Bastiaanse-
straat 28 (Wilhelmina Gasthuisterrein) in
Amsterdam. De galerie is elke middag open
van één tot vijf uur, tot en met 30 oktober.

www.wgkunst.nl

FLEXIBILITEIT
vind je bij
Partou

Wij zoeken enthousiaste en gedreven
PEDAGOGISCH MEDEWERKERS

voor de invalpool van Partou
voor diverse KDV en BSO locaties.

...meer dan kinderopvang!

Partou streeft naar de beste en meest hoogwaardige
opvang voor kinderen in Amsterdam en omstreken.
Wij zijn gedreven en ambitieus en stellen de
ontwikkeling van het kind centraal. Ook besteden wij
veel aandacht aan de groeimogelijkheden van onze
medewerkers in een dynamische werkomgeving.

Interesse? Kijk voor meer informatie op:
www.werkenbijpartou.nl


