
Kikker
Zondagochtend komt Kikker, uit de prenten-
boeken van Max Velthuijs, bij Compagnie Pe-
tit op de Kloveniersburgwal. Een acteur van
Theater Terra zingt en leest met Kikker, in het
atelier spelen kinderen met materialen die
bij de voorstelling passen. Eventueel met
ontbijt. Voor kinderen van twee tot zes jaar.

www.compagnietheater.nl

Gratis
Hoe bestuur je een computer zonder han-
den? Wat zou je doen als je een byte was?
Raakt het internet ooit vol? En is je computer
voldoende beveiligd? Al deze onderwerpen
komen aan bod tijdens het Scientific Festival
in Nemo, dat vanwege het festival dit week-
einde gratis toegankelijk is.

www.scientificfestival.nl

Else de Haan: ‘In plaats van het angstige gevoel ‘ongedaan’ te maken met dwanghandelingen, leren ze dat paniek ook vanzelf kan verdwijnen.’ FOTO JAN VAN BREDA
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eindeloos controleren. Alles in een
vaste volgorde doen. Of handelin-
gen steeds herhalen en tellen. Daar-
naast vragen ze vaak onophoude-
lijk om geruststelling.

In mindere mate heeft bijna ieder
kind van dat soort rituelen. Wie her-
innert zich niet het gevoel dat je de
randen van de stoeptegels of de wit-
te strepen van het zebrapad moest
vermijden? En veel peuters ordenen
hun speelgoed in een vaste volgorde
of willen elke avond hetzelfde ver-
haaltje horen voor het slapengaan.

Dat soort gewoonten geven een
veilig gevoel en maken de wereld
overzichtelijk. Maar als kinderen er
echt last van krijgen – als de ritue-
len buitensporig veel angst oproe-
pen of erg veel tijd gaan kosten –
kan sprake zijn van een dwang-
stoornis.

Else de Haan, bijzonder hoogle-
raar cognitieve gedragsthe-
rapie bij kinderen en adoles-

centen aan de Universiteit van Am-
sterdam, doet onderzoek naar de
behandeling van dwangklachten
bij jongeren. “Een speciale vorm
van gedragstherapie blijkt het best
te helpen,” zegt De Haan. “Daarbij
zoeken kinderen de situatie waar ze

bang voor zijn bewust op. In plaats
van het angstige gevoel ‘ongedaan’
te maken met dwanghandelingen,
leren ze dat de paniek ook vanzelf
kan verdwijnen, zonder aan de ei-
sen van de dwang toe te geven.”

“Zo ontdekken ze: ik heb de zeker-
heid van al die rituelen helemaal
niet nodig. Ruim de helft van de
kinderen met een dwangstoornis

heeft baat bij die aanpak.”
Een dwangstoornis ontstaat vol-

gens De Haan meestal in de vroege
puberteit, al komt het ook op jonge-
re leeftijd voor. Erfelijke aanleg is
belangrijk, maar ook stressvolle ge-
beurtenissen en het karakter van
het kind spelen een rol. Ter gerust-
stelling: de opvoeding lijkt geen in-
vloed te hebben op het ontwikkelen
van een dwangstoornis.

Behalve als hoogleraar werkt Else
de Haan ook als psycholoog en psy-
chotherapeut bij de Bascule. Kinde-

ren met dwangklachten die daar na
een verwijzing terechtkomen, krij-
gen in eerste instantie zestien we-
ken individuele gedragstherapie.

Als dat onvoldoende helpt, wordt
de behandeling verlengd en/of uit-
gebreid met medicijnen die de angst
verminderen (het antidepressivum
sertraline). Biedt ook dat geen soe-
laas, dan is er de mogelijkheid van
een dagbehandeling of een klini-
sche opname. Uiteindelijk wordt zo
voor het grote merendeel van jonge
patiënten een goede oplossing ge-
vonden.

Bij de Bascule worden jaarlijks
zo’n veertig jongeren met een
dwangstoornis behandeld, afkom-
stig uit heel Nederland. Een opval-
lend klein aantal, zeker als je be-
denkt dat er behalve in Groningen
geen andere gespecialiseerde cen-
tra zijn waar kinderen met dwang-
klachten terechtkunnen. En dat ter-
wijl er statistisch gezien op elke
middelbare school meerdere jonge-
ren met een dwangstoornis rond-
lopen.

“Het is een miskend probleem,”
stelt Else de Haan. “Helaas wordt
een dwangstoornis lang altijd niet
herkend. Bovendien zijn er maar
weinig therapeuten die echt weten

wat je eraan moet doen. De theorie
van de gedragstherapie is niet moei-
lijk, maar om kinderen te motiveren
de gedragsoefeningen te doen, is
veel ervaring nodig.”

Haar advies aan ouders: wacht
niet te lang met hulp zoeken als je
vermoedt dat je kind dwangklach-
ten heeft. En bevraag een behande-
laar altijd kritisch op zijn of haar er-
varing met de behandeling van de
stoornis. Blijf niet te lang doormod-
deren als blijkt dat een therapie niet
werkt. Want hoe langer de klachten
aanhouden, hoe moeilijker het
wordt er vanaf te komen.

Iris kwam er op haar dertiende bij
toeval zelf achter dat ze aan een
dwangstoornis leed. Ze had toen

al heel wat zinloze therapieën ach-
ter de rug. Op internet las ze iets
over de symptomen van dwang en
dacht: dat heb ik ook!

Haar opluchting was groot, maar
het zou nog vier jaar duren voordat
ze de juiste hulp kreeg. In de tussen-
tijd probeerde ze meerdere keren
een einde aan haar leven te maken,
zo wanhopig werd ze van haar be-
angstigende gedachten.

Na afloop van de oefening met de
vuilnisbak lopen zij en Martine

Maat een blokje om. Die afleiding
helpt om niet in het paniekgevoel te
blijven hangen.

“Hoe is het met je oppashond?”
vraagt Maat. Onmiddellijk klaart
Iris’ gezicht op. “Ik heb zaterdag vijf
uur met hem gewandeld!” zegt ze
trots.

Een week eerder had ze hond Sha-
dy meegenomen naar de Bascule.
Haar gedragsoefeningen gingen die
dag veel beter en ze was ook minder
angstig. “Dat komt omdat ik me ver-
antwoordelijk voor hem voel,” zegt
ze. “Ik mag niet bang zijn, anders
wordt hij dat ook.”

Die positieve ervaring geeft haar
goede hoop. Als ze dat gevoel maar
kan vasthouden, lukt het haar in de
toekomst vast om op zichzelf te
gaan wonen. Samen met een hond
natuurlijk.

Journalist Marte van Santen schreef
Slaaf van mijn gedachten – De behan-
deling van een dwangpatiënte. Voor
dit boek, dat deze maand verscheen,
liep ze negen maanden mee bij de
angst- en dwangpoli van het AMC.

Marte van Santen:
Slaaf van mijn gedachten
Nieuw Amsterdam, € 17,50

Meer lezen

www.stopjeangst.nl
Voor kinderen van twaalf tot en
met achttien jaar met dwang-
en/of angstklachten

www.adfstichting.nl
De patiëntenvereniging voor
mensen met angst-, dwang- of
fobieklachten

www.ocdvriendenkring.org
Met onder andere een forum
voor dwangpatiënten

www.debascule.com
Academisch centrum voor
kinder- en jeugdpsychiatrie in
Amsterdam

www.uva-virenze.nl
Academisch behandelcentrum
voor ouder en kind in
Amsterdam

‘Therapeuten
weten vaak niet
wat te doen’


