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Inleiding

Het behandelen van een kind of jongere met een dwangstoornis is nogal eens
een spannende tocht met veel obstakels. De behandelprincipes zijn vrij eenvoudig, de uitvoering is dat vaak heel wat minder. Het is niet ongebruikelijk dat
kinderen weigeren therapieopdrachten uit te voeren. Soms zijn de gezinsrelaties ernstig verstoord en geloven ouders bijvoorbeeld niet in het onvrijwillige
karakter van de dwangrituelen van hun kind. Zij verwijten hun kind lastig
gedrag en zijn in eerste instantie niet meer bereid enig dwanggedrag te verdragen. Iedere behandelaar weet dat in zo’n sfeer een therapie weinig kans van slagen heeft, hoe ‘evidence based’ deze ook is. De evidence based behandeling van
de dwangstoornis bij kinderen is cognitieve gedragstherapie. Cognitieve
gedragstherapie is gebaseerd op theorieën over het ontstaan en het blijven
bestaan van een dwangstoornis. De effectiviteit ervan is in een aantal onderzoeken aangetoond. Helaas hebben wij aan de behandelprincipes te weinig houvast om zonder problemen een effectief behandelplan te kunnen maken. In dit
boek, dat ook een behandelprotocol per sessie bevat (hoofdstuk 6), wordt dat
houvast gegeven.
Het boek bevat informatie over de dwangstoornis en de theoretische
achtergrond van de behandeling. Bovendien worden onderzoeksgegevens over
de effectiviteit van de behandeling besproken. Na een hoofdstuk over de
diagnostiek bij de dwangstoornis worden de belangrijkste elementen van de
behandeling besproken, gevolgd door een beschrijving per sessie. Ook is er aandacht voor problemen die de therapeut onderweg tegen kan komen en mogelijke
oplossingen daarvoor.
Het protocol is in eerste instantie geschreven met het oog op jongeren
van ongeveer 12 tot ongeveer 18 jaar, maar is ook geschikt voor jongere kinderen. Waar nodig worden hiervoor aanpassingen gegeven. Om de tekst niet te
langdradig te maken zullen we het in het boek meestal over jongeren hebben,
in plaats van over kinderen en jongeren.
Bij de beschrijving van de behandeling wordt ook aandacht besteed aan
de ouders, en hoe zij bij de behandeling zijn betrokken. Lang niet altijd zullen
beide ouders aanwezig, laat staan betrokken zijn, maar gemakshalve wordt wel
steeds over ‘ouders’ (in het meervoud dus) gesproken.
Naast dit boek is er een werkboek voor de jongere. Dit kan gebruikt worden in de therapiesessies en voor huiswerkopdrachten (oefeningen genoemd).
In het werkboek staan de opdrachten en oefeningen. Ook wordt de belangrijkste
informatie uit de therapiesessies erin samengevat. In dit boek wordt in de
beschrijving van de elementen van de behandeling, en in het protocol per ses-
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sie, steeds verwezen naar het betreffende hoofdstuk of de betreffende paragraaf
in het werkboek.
Een protocol dient als handig hulpmiddel voor de therapeut. Het geeft naast
behandelprincipes aanwijzingen voor het uitvoeren van die behandelprincipes.
Het is een vertaling van die behandelprincipes. De vertalingen in dít protocol
zijn gebaseerd op de ervaring van een team therapeuten die zich al lange tijd
intensief met de behandeling van de dwangstoornis bezighouden. Toch zijn die
vertalingen, die aanwijzingen niet heilig. Wanneer wij een aantal strategieën
beschrijven voor cognitieve interventies, kunt u daar uw voordeel mee doen.
Het wiel hoeft niet steeds opnieuw te worden uitgevonden. Maar wanneer geen
van die strategieën uw cliënt aanspreken en u, op grond van de behandelprincipes, een nieuwe strategie verzint, is dat natuurlijk prachtig. Een behandelprotocol is nooit af. Er blijven cliënten voor wie dit specifieke protocol ongeschikt is
en het zou jammer zijn als met het verschijnen van gedetailleerde protocollen
de inventiviteit van therapeuten – die leidt tot nieuwe toepassingen van behandelprincipes – zou verdwijnen.
Hoewel in wetenschappelijk onderzoek het behandelprotocol meestal 12 à
16 zittingen beslaat, is hiermee niet gezegd dat een patiënt na dat aantal zittingen geheel klachtenvrij zal zijn. Bij een ernstige dwangstoornis is langdurig
voortzetten van de behandeling soms noodzakelijk. Maar het is ook mogelijk
dat een geringer aantal therapiesessies voldoende is.

