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opdracht: denk niet aan een witte beer!

wat is OCD?
- obsessive compulsive disorder-



Obsessies zijn ongewenste ideeën, beelden of neigingen, die zich 

steeds maar aan iemand op blijven dringen

Compulsies zijn zich herhalende handelingen of rituelen

wat is OCD?



wat is OCD?

• OCD is een stoornis die slecht en te laat herkend wordt

• OCD raakt meer dan 2% van de algemene bevolking

• OCD symptomen beginnen meestal in de tienerjaren

• OCD verloopt meestal chronisch

• OCD kan leiden tot ernstig disfunctioneren in huis, op 

het werk en op school 
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OCD oorzaken

Grotendeels erfelijk of is het deels aangeleerd gedrag?



Traditionele psychotherapie Inzicht helpt meestal niet

OCD: behandeling

Cognitieve gedragstherapie Exposure en responspreventie



vermijding

ANGST

tijd

exposure

OCD: gedragstherapie
exposure met responspreventie



Naar de w.c. gaan; zitten op de bril en niet mijn handen wassen

Naar de w.c. gaan, zitten op de bril

In de w.c. aanraken van kranen, papierrol, prullenbak enz. niet handen wassen

In het ziekenhuis een broodje eten

Een broodje eten in het winkelcentrum na het aanraken van stoplichtknopjes zonder mijn handen te wassen

Pinnen bij het winkelcentrum en niet mijn handen wassen

Naar de w.c. gaan als ik moet (dus niet vermijden door ophouden)

Aanraken van de kranen op de w.c. en niet mijn handen wassen

Aanraken van de deurknoppen van de w.c. en niet mijn handen wassen

Aanraken van de deurknoppen en trapleuningen en niet mijn handen wassen

OCD: gedragstherapie
angsthiërarchie



60-70% verbetert

OCD: gedragstherapie



stap 1 & 2

stap 3

stap 4

• SSRI 2 x

• citalopram 60 mg

• fluoxetine 60 mg

• sertraline 250 mg

TCA

clomipramine 200-300 mg

antipsychotica

haloperidol 2 mg

risperidon 2 mg 

quetiapine 200 mgOCD: medicatie 50-60% 
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CGT: dagbehandeling
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DBS
screenings

opname



Deep Brain Stimulation







1. Heeft u het gevoel dat het uitvoeren van bepaalde rituelen van 
levensbelang is?

2. Heeft u bepaalde terugkerende gedachten die zich opdringen en 
u een ongemakkelijk gevoel geven?

3. Heeft u zoveel behoefte aan orde netheid dat u overdreven veel 

schoonmaakt, uw handen wast of baadt?

4. Herhaalt u soms handelingen, zoals het controleren van sloten?

5. Voert u bepaalde rituelen uit om rampspoed te voorkomen?

www.amcpsychiatrie-angst.nl
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