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Voorwoord

Voor u ligt het eerste Nederlandstalige handboek over obsessieve-compulsieve stoornissen. Mis-
schien leest u dit voorwoord in uw kamer van het ziekenhuis of in uw praktijkruimte. U hebt 
de deur van de kamer gesloten om het in stilte te lezen en bent op uw bureaustoel gaan zitten 
of in een gemakkelijke zetel. Misschien zit u in de trein en bent u aan het raam gaan zitten. U 
hebt eerst een kaartje gekocht of misschien zelfs niet eens. U bent pas naar het toilet geweest 
en u merkte dat u het boek op het tafeltje had laten liggen. Of u zit aan de keukentafel met een 
kop koffie in de hand en drinkt terwijl u dit leest. Op welke manier ook, u hebt er waarschijnlijk 
geen enkel moment bewust over nagedacht hoe u dit boek zou lezen. U bent gezegend met het 
gemak om onnadenkend en zonder angst de gewone dagelijkse routinehandelingen uit te voe-
ren. U lijdt waarschijnlijk niet aan een obsessieve-compulsieve stoornis.
Dit handboek beslaat twee delen. Het eerste deel beschrijft de obsessieve-compulsieve stoornis 
(ocs). Het eerste hoofdstuk belicht de geschiedenis, het tweede de fenomenologie en het derde 
de epidemiologie. Nadien wordt de etiopathogenese besproken, de genetica en de beeldvor-
ming. Vervolgens komt de neuropsychologie aan bod, de farmacotherapie, de cognitieve- en 
gedragstherapie en de neurochirurgie. In het laatste hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de 
obsessieve-compulsieve stoornis bij kinderen.
Het tweede deel beschrijft de stoornissen die tot het spectrum van ocs behoren: Gilles de la 
Tourette, body dysmorphic disorder, hypochondrie, trichotillomanie, skin picking en dwangmatig 
nagelbijten, kleptomanie en dwangmatig kopen,  
pathologisch gokken, seksueel compulsief gedrag en de obsessieve-compulsieve persoonlijk-
heidsstoornis. Elk van deze hoofdstukken is volgens hetzelfde stramien opgebouwd: een klini-
sche casus, de fenomenologie en geschiedenis, het klinische beeld en de differentiële  
diagnose, de etiopathogenese en de behandeling. Het laatste hoofdstuk bespreekt veelgebruik-
te schalen om de ernst van obsessieve-compulsieve spectrumstoornissen te meten.
Obsessieve-compulsieve stoornissen behoren tot de meest fascinerende psychiatrische aandoe-
ningen. Ze zijn bizar maar herkenbaar, begrijpelijk maar abnormaal, inzichtelijk maar onbevat-
telijk. Howard Hughes sorteerde met een speciale vork zijn lievelingserwten op grootte alvorens 
hij ze opat, Tom Cruise ontwikkelde een maagzweer tijdens de opname van Eyes wide shut door 
het perfectionisme van Stanley Kubrick, David Beckham telt zijn blikjes cola in de koelkast en 
rangschikt de magazines in zijn hotelkamer en Cameron Diaz opent uit smetvrees deuren met 
haar elleboog. Naar schatting één op vijftig volwassenen lijdt aan een obsessieve-compulsieve 
stoornis en één op tien aan obsessieve-compulsieve spectrumstoornissen. Toch worden deze 
ziekten nog steeds onvoldoende herkend en erkend. Het is dus belangrijk dat u dit boek zorgvul-
dig leest.
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Amsterdam 2007


