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Als het niet rechtsom kan, 
dan linksom
Krachtgericht werken bij een ernstige therapieresistente obsessieve-com-
pulsieve stoornis 
Gevalsbeschrijving

Een obsessieve-compulsieve stoornis (ocs) is een angststoornis die 
gekenmerkt wordt door het optreden van dwanghandelingen (com-
pulsies) als reactie op dwanggedachten (obsessies). Voor de omge-
ving lijken de dwanghandelingen overbodig, echter voor de patiënt 
zijn ze van groot belang om vermeende nadelige gevolgen te voor-
komen. Ocs veroorzaakt veel leed, kost tijd, meer dan een uur per 
dag, en verstoort de dagelijkse routine en het beroepsmatig of soci-
aal functioneren (Bobes, Gonzalez, Bascaran, Arango, Saiz & Bou-
sono, 2003). Patiënten voelen zich veelal onveilig, onzeker, angstig 
en kwetsbaar waarbij de obsessies en compulsies tot doel hebben dit 
lijden te voorkomen of te verminderen (Hengeveld & Van Balkom, 
2005). Het Amerikaanse classificatiesysteem dsm-iv (American Psy-
chiatric Association, 2001) onderscheidt globaal vier klinische sub-
typen: angst voor besmetting en wasdwang; angst voor een gevaar-
lijke gebeurtenis en controledwang; agressieve, seksuele, religieuze 
obsessies en dwanggedachten met betrekking tot symmetrie, tellen, 
ordenen en verzamelen.

Prevalentie

Ocs komt over de gehele wereld in ongeveer gelijke mate voor. Het 
nemesis-onderzoek (2010) vond een eenmaandprevalentie van 
0,3%, een zesmaandprevalentie van 0,5% en een life-timeprevalentie 
van 0,9 %. Jaarlijks krijgt ongeveer 0,5% van de Nederlandse bevol-
king voor het eerst te maken met een obsessieve-compulsieve stoor-
nis (Bijl, Ravelli & Van Zessen, 1998). De stoornis komt evenveel voor 
bij mannen als bij vrouwen en ontstaat gemiddeld rond het 22e le-
vensjaar. Net als bij andere psychiatrische aandoeningen bestaat er 
een hoge comorbiditeit met andere syndromale en persoonlijkheids-
stoornissen. Depressie en angststoornissen komen in 50% van de 
gevallen samen met ocs voor en ticstoornissen en schizofrenie in 
20% van de gevallen. Ongeveer een derde van de patiënten met ocs 
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lijdt aan een comorbide persoonlijkheidsstoornis waarbij het vooral 
de cluster-C persoonlijkheidsstoornissen met ontwijkende, angstige 
en dwangmatige persoonlijkheidstrekken betreft (Hengeveld & Van 
Balkom, 2005).

Oorzaken en gevolgen

Het ontstaan van ocs wordt veroorzaakt door een ingewikkelde com-
binatie van erfelijke invloeden en omgevingsfactoren. Diverse familie-
studies hebben aangetoond dat een patiënt met ocs ongeveer 25% 
kans heeft dat een familielid er ook aan lijdt (Nestadt, Samuels, Rid-
dle, Bienvenu, Liang & LaBuda, 2000). Een tweelingstudie naar ocs 
laat duidelijk de invloed van genen zien, met erfelijkheidsscores van 
40% bij twee-eiige tweelingen en 70% bij eeneiige tweelingen (Van 
Grootheest, Cath, Beekman & Boomsma, 2005). Naast erfelijke fac-
toren spelen ook omgevingsfactoren een belangrijke rol in de etiolo-
gie van ocs. Hierbij valt te denken aan stressvolle levensgebeurtenis-
sen, in het bijzonder seksueel trauma, infecties met streptokokken in 
de kindertijd en prenatale en perinatale complicaties bij de moeder in 
de zwangerschaps- en kraambedperiode (Miguel, Leckman, Rauch, 
do Rosario-Campos, Hounie & Mercadante, 2005).

Patiënten met ocs kampen met veel negatieve gevolgen voor zowel 
zichzelf als de omgeving. Ze functioneren, met name sociaal, gemid-
deld slechter dan mensen zonder een psychiatrische stoornis (Koran, 
2008). Op het werk of bij het volgen van een opleiding kunnen pro-
blemen ontstaan doordat de patiënt veel tijd met zijn dwanggedach-
ten of -handelingen bezig is. Daarnaast voelen patiënten zich vaak 
eenzaam. Enerzijds doordat ze uit schaamte weinig mensen durven 
te vertellen wat er met hen aan de hand is, anderzijds doordat ze tij-
dens sociale activiteiten moeilijk kunnen genieten omdat het hoofd 
vol zit met dwanggedachten. Ook in de woonsituatie kunnen proble-
men ontstaan bij bijvoorbeeld patiënten met verzameldwang vanwe-
ge de veroorzaakte vervuiling in hun huis (Hengeveld & Van Balkom, 
2005). Voor gezinsleden zijn patiënten met ocs een zware belasting, 
vooral als er sprake is van was- of poetsdwang (Denys & De Geus, 
2007). Patiënten met ocs eisen vaak van de omgeving dat zij zich on-
derwerpen aan hun dwang waardoor ook hun sociale activiteiten kun-
nen verminderen (Steketee, 2007). 
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Ocs kan volgens de Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen 
(Trimbos instituut, 2011) op twee manieren behandeld worden: met 
farmacotherapie en/of psychologische interventies. Twee soorten 
medicijnen zijn effectief gebleken: de selectieve serotonine heropna-
meremmers (ssri’s) en Clomipramine. Psychologische interventies 
die de voorkeur genieten zijn exposure in vivo, waarbij angstgevende 
situaties bewust opgezocht worden, met responspreventie en cog-
nitieve gedragstherapie. Wanneer er sprake is van onvoldoende re-
sultaat met deze behandelingen wordt geadviseerd de patiënt door 
te verwijzen naar een gespecialiseerde tweede- of derdelijnssetting. 
Hierbij dient overwogen te worden of dagklinische of klinische behan-
deling noodzakelijk is. Mocht ook dit onvoldoende resultaat opleve-
ren, dan dient, ondanks de in het verleden ontstane negatieve lading 
ervan, psychochirurgie overwogen te worden. Psychochirurgie blijkt 
namelijk een reële behandeloptie en geeft bij een deel van de pati-
enten met therapieresistente ocs vermindering van de symptomen 
(Mindus, Rasmussen & Lindquist, 2004).

Indien alle bovenstaande stappen geen of onvoldoende resultaat op-
leveren is er sprake van ernstige therapieresistente ocs en schieten 
therapeutische mogelijkheden op dit moment tekort. Er zal uitgegaan 
moeten worden van begeleiding volgens het handicapmodel waar-
bij de psychiatrische stoornis als chronisch gezien wordt. In de be-
geleiding moet men zich dan zo min mogelijk laten leiden door de 
handicap en zich zoveel mogelijk richten op de zogenoemde restca-
paciteiten (Appelo & Fokkink, 2007). De Multidisciplinaire Richtlijn 
Angststoornissen adviseert hierbij laagfrequente contacten met het 
accent op begeleiding, uitleg, voorkomen van complicaties in sociaal 
en maatschappelijk functioneren en care. De hierna volgende gevals-
beschrijving zal illustreren hoe de interventie krachtgericht werken 
hierbij ingevlochten kan worden en een herstelproces bij een derge-
lijke patiënt op gang brengt.

Gevalsbeschrijving

Paul1 is een 39-jarige gehuwde man met twee kinderen in de puber-
leeftijd. Hij is onlangs naar de Polikliniek Herstel van ggz Westelijk 
Noord-Brabant verwezen voor begeleiding volgens het handicap-
model wegens een ernstige therapieresistente ocs. Hij heeft last van 

a
l

s
 h

e
t

 n
ie

t
 r

e
c

h
t

s
o

m
 k

a
n

, d
a

n
 l

in
k

s
o

m

1 Paul is een gefingeerde naam
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dwanggedachten met angst anderen kwaad te doen en dwanghande-
lingen in de vorm van overmatig controleren en bevestiging vragen. 
Tevens is er sprake geweest van depressiviteit, zich onder andere ui-
tend in langdurig bestaande suïcidale gedachten. 

De klachten zijn volgens Paul in milde mate aanwezig sinds de kin-
dertijd. Toen Paul twaalf jaar oud was is zijn vader plotseling overle-
den. De dag voor het overlijden is zijn vader in het bijzijn van Paul 
onwel geworden. Paul werd hierbij door vader gevraagd dit geheim 
te houden voor de overige gezinsleden, wat hij heeft gedaan. Na het 
overlijden van vader kampte Paul met schuld- en verantwoordelijk-
heidsgevoelens die in milde mate dwang opriepen. Dit belemmerde 
Paul echter in het dagelijks functioneren niet dusdanig dat er een 
noodzaak was tot het inschakelen van professionele hulp. 

Elf jaar geleden kreeg Paul tevens last van paniekaanvallen. Moge-
lijk werden deze geluxeerd door financiële problemen bij het fami-
liebedrijf waar hij als leidinggevende werkte. Deze paniekaanvallen 
bemoeilijkten zijn beroepsmatig functioneren en in overleg met zijn 
huisarts besloot hij cognitieve gedragstherapie te gaan volgen bij een 
vrijgevestigde psycholoog. Na veertig gesprekken leken de paniek-
klachten te zijn opgeklaard en hervatte Paul zijn werk. In 2006 ging 
het familiebedrijf failliet en raakte Paul werkeloos. Hij belandde in een 
diep gat en werd in 2007 opgenomen op de paaz wegens suïcidale 
gedachten. Aansluitend volgden op de paaz tussen 2007 en 2009 
meerdere crisisopnames en verschillende klinische en deeltijdbehan-
delingen wegens angstklachten met dwanghandelingen en suïcidali-
teit. De behandelingen hadden echter weinig resultaat. Paul werd dan 
ook in 2009 doorverwezen naar de ggz voor langdurige sociaal psy-
chiatrische opvolging.

Bij aanmelding bij de ggz werd volgens de standaard van het psychi-
atrisch ziekenhuis een volledig psychiatrisch onderzoek en een soma-
tisch hulponderzoek uitgevoerd. Paul werd hierbij volgens de dsm-iv 
criteria geclassificeerd met een obsessieve-compulsieve stoornis en 
een depressieve stoornis, recidiverend, ernstig, zonder psychotische 
kenmerken. De classificatie op as ii werd uitgesteld en op as iii werd 
geen classificatie gesteld. Op as iv werden problemen binnen de pri-
maire steungroep, problemen gebonden aan de sociale omgeving 
en werkproblemen vastgesteld. De Global Assessment of functio-
ning (Hall, 1995) liet een score zien van 50 waarbij het laagste ooit 45 
was. Uit het somatisch hulponderzoek kwamen geen bijzonderheden 
waardoor er op dat moment geen reden was voor verder lichamelijk 
onderzoek.



5Behandeling vond plaats overeenkomstig de beslisboom obsessief-
compulsieve stoornis volgens de Multidisciplinaire Richtlijn Angst-
stoornissen. Hierbij leverden farmacotherapie en een combinatie-
therapie met gedragstherapie weinig tot geen resultaat op voor de 
dwangklachten. De depressieve klachten verminderden wel gedeel-
telijk door behandeling met medicatie. In overleg met Paul werd be-
sloten hem voor verdere behandeling van de dwangklachten door te 
verwijzen naar een gespecialiseerde kliniek, het Centrum voor Angst 
en Dwangstoornissen te Venray. Ook hier wordt vrijwel geen resultaat 
geboekt waarna met Paul en zijn echtgenote psychochirurgie wordt 
overwogen. Gezien de forse lijdensdruk gaat het echtpaar akkoord 
met aanmelding bij de Commissie Psychochirurgie. Na meerdere 
informerende gesprekken besluiten ze hier echter van af te zien en 
kiezen ze voor verdere begeleiding volgens het handicapmodel. Hier-
voor wordt Paul doorverwezen naar de Polikliniek Herstel van ggz 
Westelijk Noord-Brabant, waar de vervolgbehandeling door een Ver-
pleegkundig Specialist Geestelijke Gezondheidszorg i.o. (vs ggz i.o.) 
wordt overgenomen.

Na aanmelding bij de Polikliniek Herstel wordt Paul samen met zijn 
echtgenote uitgenodigd voor een intakegesprek. Aangezien het psy-
chiatrisch onderzoek al heeft plaatsgevonden en er geen reden is te 
twijfelen aan de classificatie wordt overgegaan tot een aanvullend ver-
pleegkundig onderzoek. Vanwege de resultaten van de reeds genoten 
behandelingen wordt wel op as i de depressieve stoornis als gedeelte-
lijk in remissie geclassificeerd omdat deze op dat moment niet meer 
volledig aan de criteria van een depressieve episode voldeed.

Bij het verpleegkundig onderzoek werd gebruik gemaakt van de icf 
(World Health Organisation, 2007) om naast de pathologie een beeld 
te krijgen van de totale gezondheidstoestand en specifieke probleem-
gebieden. Het gebruik van de icf leverde een grote lijst met domei-
nen op waar problemen bij werden ervaren. Wegens de grote hoeveel-
heid zijn de geïnventariseerde domeinen samen met Paul subjectief 
gescoord op mate en omvang om prioriteit te bepalen en latere be-
handeldoelen en interventies op af te stemmen. Hieruit kwamen zes 
belangrijke domeinen voort namelijk, het dragen van verantwoorde-
lijkheden, ouder-kind relaties, samenlevingsrelaties, het uitvoeren 
van dagelijkse routinehandelingen, sociale activiteiten en betaald 
werk. Specifieke probleemgebieden hierbij waren dat Paul bij het uit-
voeren van een eenvoudige of complexe taak stress ervaarde en de 
dwangklachten toenamen. Daarnaast dat hij niet ervaarde ouder te 
zijn voor zijn twee puberkinderen en hij het moeilijk vond hen fysieke, 
intellectuele en emotionele steun te bieden. Ook het onderhouden 
van zijn huwelijk werd door zijn stoornis bemoeilijkt evenals het be-
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zoeken van vrienden en familie. Als laatste had Paul een sterke wens 
om weer voltijds werknemer te zijn. De klachten maakten hem dit 
echter onmogelijk doordat hij onvoldoende in staat was verantwoor-
delijkheden te dragen en taken uit te voeren voor zijn werk.

Naast bovenstaande probleemgebieden bleek uit het verpleegkundig 
onderzoek dat Paul erg worstelde met zijn beperkingen en het ontbre-
ken van een toekomstperspectief. Hij ervaarde een opeenstapeling 
van problemen waarvoor hij weinig oplossingen zag. In de afgelopen 
jaren was de behandeling probleemgericht geweest, waarbij inter-
venties toegepast werden op basis van een probleemanalyse. Dit had 
echter weinig tot geen resultaat opgeleverd. Het doel was een herstel-
proces bij Paul op gang brengen waarbij hij zichzelf ging ervaren als 
een bron van krachten en problemen geen overheersende rol meer 
speelden. Hierbij werd ervoor gekozen een krachtgerichte werkwijze 
toe te passen. Krachtgericht werken is gebaseerd op inzichten uit de 
empowerment en positieve psychologie (Seligman & Steen, 2005). 
Uit onderzoek naar het Strenghts-model, dat volledig gebaseerd is op 
krachtgericht werken, blijkt deze benadering bewezen effectief te zijn 
(Rapp & Goscha, 2006;2012).

Omdat Paul onbekend was met de interventie krachtgericht werken 
werd ervoor gekozen hem eerst uitleg te geven over het principe van 
het versterken van krachten. Vervolgens werden in de onderzoeksfa-
se krachten van Paul en mogelijkheden van zijn omgeving in beeld 
gebracht. Hierbij werd gebruik gemaakt van het Persoonlijk Profiel, 
zie figuur 1 en de Krachtenmatrix, zie figuur 2. Daarna werd overge-
gaan tot de hoofdfase waarin de krachten van Paul en de mogelijk-
heden van zijn omgeving werden ingezet om oplossingen te vinden 
voor zijn problemen. Zo ontdekte Paul dat in zijn dwangmatigheid de 
kwaliteit zorgvuldigheid zat. Daarnaast had hij in zijn werk als leiding-
gevende altijd de verantwoordelijkheid voor de boekhouding gehad. 
Hierdoor had hij de vaardigheid om gedane uitgaven, verkregen ont-
vangsten en de vermogenspositie van een bedrijf bij te houden. Deze 
kwaliteit en vaardigheid werden vervolgens ingezet om een begin te 
maken met het herstellen van zijn rol als gezinslid waarbij hij de fi-
nanciën van het gezin weer ging afhandelen.
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Figuur 1
Persoonlijk Profiel (Den Hollander & Wilken, 2011)

Persoonlijk profiel  Naam: 

Huidige mogelijkheden Wensen en ambities  Vroegere mogelijkheden 
en ervaringen    en ervaringen
 
 Wonen 

 Werken 

 Leren-Opleiding 

 Recreeren-Vrije tijd
 
 Gezondheid 

 Persoonlijke (zelf)zorg
 (incl. financiën)
 
 Relaties
 (incl. intimiteit/
 seksualiteit)
 
 Zingeving
 (incl. spiritualiteit 
 en religie)

 
Welke wensen zijn voor mij het
belangrijkst?

Figuur 2
Krachtenmatrix srh (Wilken & Den Hollander, 2012)
 

 Krachtenmatrix SRH
 

Ik wil …  Ik kan …

 Ik ben … 

Ik heb …  Ik weet …
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Empowerment is een proces. Om gedurende het behandelproces de 
mate van empowerment te volgen, werd de Nederlandse Empower-
ment Lijst (nel) gebruikt. De nel bestaat uit zes dimensies: profes-
sionele hulp, sociale steun, eigen wijsheid, erbij horen, zelfmanage-
ment en betrokken leefomgeving (Boevink, Kroon & Giesen, 2008). 
Bij aanvang van de behandeling bij de Polikliniek Herstel is van Paul 
een schaalscore van de nel berekend. Zes maanden na het inzetten 
van de interventie is opnieuw een schaalscore berekend. Paul scoor-
de hierbij beduidend hoger op de dimensies professionele hulp, ei-
gen wijsheid en zelfmanagement. Hij rapporteerde beter raad te we-
ten met de problemen die op zijn weg kwamen, had het gevoel weer 
iets te kunnen betekenen voor zijn gezin en had de indruk dat de 
hulpverlening beter bij hem aansloot. Op de dimensies erbij horen, 
sociale steun en betrokken leefgemeenschap bleef Paul echter laag 
scoren. 

Bespreking

In deze gevalsbeschrijving is voornamelijk geïllustreerd hoe krachtge-
richt werken ingevlochten kan worden in de begeleiding van therapie-
resistentie ocs volgens het handicapmodel. Bij krachtgericht werken 
draait het om het creëren van beweging en het op gang krijgen van 
processen. Het gaat hierbij niet alleen om herstel- en ontwikkelings-
processen, maar ook om samenwerkingsprocessen. De ingang is 
niet problemen en misère, ook niet doelen en plannen, maar passies 
van de patiënt. Door het in beeld brengen van genoeg krachten en 
het versterken daarvan kunnen problemen opgelost worden zonder 
dat deze diepgaand worden geanalyseerd (Wilken & Den Hollander, 
2012). De gevalsbeschrijving verduidelijkt hoe een krachtgerichte in-
terventie een samenwerkingsproces met de hulpverleners op gang 
kan brengen. Daarnaast krijgt de patiënt motivatie voor een herstel-
proces waarin weer een leven geleid kan worden met voldoening on-
danks de beperkingen die veroorzaakt worden door de stoornis. Het 
herstelproces zal in de verdere behandeling van Paul echter wel na-
der aangemoedigd moeten worden. Hierbij dienen interventies inge-
zet te worden die de identiteit van Paul verder reconstrueren en laten 
groeien. Daarnaast zal Paul meer vaardigheden aan moeten leren om 
met zijn stoornis en de omgeving om te gaan. Ook zal er aandacht 
moeten zijn voor het ontwikkelen van meer sociale betrokkenheid en 
integratie in de samenleving. 



9Besluit

Concluderend kunnen we stellen dat het van meerwaarde is krachtge-
richt werken te integreren in het handicapmodel bij de behandeling 
van therapieresistente ocs. Aanbeveling hierbij is in de interventie ge-
bruik te maken van het Persoonlijk Profiel en de Krachtenmatrix. Om 
de mate van empowerment gedurende de behandeling te monitoren 
wordt aanbevolen de Nederlandse Empowerment Lijst te gebruiken. 
Naast het aansluiten bij beschikbare krachten en hulpbronnen moet 
in de behandeling ook gestreefd worden naar ondersteuning van het 
persoonlijk en maatschappelijk herstelproces. Er is nog weinig onder-
zoek gedaan naar welke herstelondersteunende activiteiten hierbij 
effectief zijn gebleken voor deze specifieke patiëntengroep. De Ver-
pleegkundig Specialist ggz kan hierin een belangrijke rol spelen. Zij 
is immers in haar rol als onderzoeker opgeleid om praktijkgericht we-
tenschappelijk onderzoek te verrichten.
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Samenvatting

Er wordt gesproken van een ernstige therapieresistente obsessieve-compulsieve 
stoornis als farmacotherapie en een combinatietherapie met gedragstherapie geen 
of onvoldoende resultaat opleveren. Volgens de Multidisciplinaire Richtlijn Angst-
stoornissen dient dan uitgegaan te worden van begeleiding volgens het handicap-
model. Deze gevalsbeschrijving illustreert hoe in de behandeling van een dergelijke 
patiënt krachtgericht werken geïntegreerd kan worden. Bij deze interventie is ge-
bruik gemaakt van het Persoonlijk Profiel en de Krachtenmatrix. Het streven is dat 
de patiënt zichzelf gaat ervaren als een bron van krachten en problemen geen over-
heersende rol meer spelen. Om gedurende het proces de mate van empowerment te 
volgen, werd de Nederlandse Empowerment Lijst gebruikt.
Trefwoorden: Obsessieve-compulsieve stoornis, therapieresistent, krachtgericht werken


