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Beoordeling N=1 verslag Nieuwe Stijl 

‘Een casestudy over een slecht mens’ 

 

Sterke punten 

• Je beschrijft de casus van een 21-jarige vrouw met een obsessief compulsieve stoornis. De casus is 

voldoende complex voor een N=1 studie.  

• Je verslag is helder beschreven en goed opgebouwd. De lay-out is goed verzorgd. Je hebt de opzet 

van de N=1 nieuwe stijl goed begrepen.  

• De samenvatting met cliëntgegevens biedt voldoende achtergrond over de cliënt om de keuzes die 

beschreven worden in het verslag te kunnen beoordelen.  

• Je beschrijft een heldere Holistische Theorie, welke goed te volgen is vanuit de samenvatting 

cliëntgegevens. Je licht hier ook verschillende hypothesen toe over de samenhang en het ontstaan 

van de klachten.  

• Daarnaast vormen de Holistische Theorie, probleemselectie en gedragsanalyses een helder en 

coherent geheel, waarin klachten en achterliggende factoren logisch met elkaar in verband worden 

gebracht.  

• Je licht toe waarom je start met een functieanalyse.  

• Je maakt een passende indeling in hoofdstuk 3 Behandelplan, waar je aandacht besteedt aan de 

behandeldoelen en gekozen metingen hiervan, en aan de aangrijpingspunten en interventies om de 

doelen te bereiken. 

• De keuze van de behandeling is goed onderbouwd: je koppelt per interventie terug wat hierover 

bekend is vanuit de literatuur, welke analyses van toepassing zijn en aan welke doelen wordt 

gewerkt. 

• De gestelde onderzoeksvragen sluiten aan bij het behandelplan (veronderstelde samenhang over de 

klachten en gedragingen zoals beschreven in hoofdstuk 3) en bij de gedragsanalyses (in hoofdstuk 4). 

• Het gekozen design en de metingen licht je goed toe per onderzoeksvraag. 

• Je beschrijft hoe de behandeling is verlopen, je toont je flexibel in de uitvoering van het protocol. 

• De therapeutische relatie maak je met behulp van een vragenlijst objectiever.  

• Je presenteert de metingen in grafieken.  

• De metingen worden op passende wijze geanalyseerd, waarbij je antwoord geeft op de 

onderzoeksvragen.  

• Je besluit met je eigen visie op de bereikte resultaten van de behandeling, die je tevens onderbouwt 

met literatuur.  

• In de kritische reflectie ga je in op het gedragstherapeutisch proces, de behandelresultaten en hoe 

reëel de gestelde behandeldoelen zijn. Je licht verschillende punten toe die de lezer als 

aandachtspunt had willen benoemen, zoals de keuze voor een identiteitsrelatie in de 

betekenisanalyses waar US/UR ‘ik ben een slecht mens’ genoteerd wordt, waarom er geen sprake is 

van een negatief zelfbeeld en wat maakt waarom onderzoeksvraag 1 niet wordt getoetst met een 

zelfbeeld vragenlijst. Dit kan de lezer goed volgen.  

 

Punten van aandacht 

• Je beschrijft dat er lichte dwangmatige persoonlijkheidstrekken worden gevonden, dit licht je niet 

toe. Dit had bijvoorbeeld gekund vanuit differentiaaldiagnostisch oogpunt. 

• Het derde punt van de probleemselectie is niet goed te volgen door de lezer.  

• Je presenteert een flink aantal betekenisanalyses. In het kader van spaarzaamheid hadden er 

mogelijk verschillende betekenisanalyses kunnen worden samengevoegd. Dit had enerzijds kunnen 

gebeuren door te werken met de notitie MTAF (moral thought action fusion: als ik x denk, ben ik een 



slecht mens) en anderzijds door SRB-aspecten toe te voegen. Zo hadden bijvoorbeeld 

betekenisanalyses 1b+1c+1d+1e vervangen kunnen worden. 
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Hoofdstuk 1. Samenvatting cliëntgegevens 

Amnestische gegevens en intakeproces 

Een 21-jarige vrouw wordt verwezen via de huisarts, door de POH-GGZ, met het vermoeden 

van een dwangstoornis en/of stemmingsstoornis. Cliënte woont thuis bij haar ouders, met 

haar zusje en doet een universitaire masteropleiding. Cliënte is een slanke, goed verzorgde 

vrouw en oogt conform haar kalenderleeftijd. Cliënte reageert bedachtzaam op de vragen 

van de onderzoeker. Zij maakt gemakkelijk contact en presenteert haar klachten op een 

adequate manier. Cliënte maakt normaal oogcontact. Haar stemming is gedrukt en de 

affectmodulatie adequaat.  

 De instelling waar zij naar toe verwezen wordt, HSK, is een middelgrote GGZ-

instelling waar volwassenen individueel behandeld worden in de Basis GGZ en 

Specialistische GGZ. Cliënte wordt ingepland voor een intakegesprek van 75 minuten bij een 

basispsycholoog (een ander dan de auteur van deze studie) en een tweede gesprek van 

twintig minuten bij een GZ-psycholoog. Uit deze gesprekken samen komt de indicatie voor 

Specialistische GGZ naar voren. De initiële hulpvraag van cliënte is kunnen stoppen met 

opbiechten, weer kunnen relativeren en weer het gevoel krijgen dat ze liefde verdient. 

Klachteninventarisatie 

In de intake en de eerste, diagnostische, fase van de behandeling komen de volgende 

klachten naar voren: dagelijks gedachten over dingen die ze in het verleden verkeerd zou 

hebben gedaan of gedacht, opbiechten van zulke zaken, om geruststelling vragen, 

cognitieve dwanghandelingen (piekeren en in geheugen zoeken naar “fouten”), 
schuldgevoel, angst, somberheid, verminderde concentratie, vermoeidheid en verminderd 

plezier.  

 De klachten bestaan sinds één jaar en zijn sindsdien toegenomen. De klachten zijn 

ontstaan nadat cliënte is vreemdgegaan. Zij heeft dit twee weken nadat het gebeurd is, 

opgebiecht aan haar vriend. Sindsdien kreeg cliënte steeds vaker gedachten over 

onderdelen/details van het vreemdgaan die ze nog niet verteld had aan haar vriend. Zij 

voelde zich dan erg schuldig dat ze nog niet alles had verteld. Ook maakten deze gedachten 

haar angstig, ze werd bang dat haar vriend ooit achter deze details zou komen en haar dan 

zou verlaten omdat zij niet eerlijk was geweest. Deze gedachten hielden haar constant bezig 

en het lukte haar niet om ze te relativeren. Daarom koos cliënte ervoor om deze details ook 

nog te vertellen aan haar vriend. In de eerste maanden voelde zij zich dan enige tijd minder 

schuldig en angstig, tot er weer een detail bij haar opkwam dat ze nog niet had verteld. Dan 

begon de cyclus opnieuw. Na verloop van tijd gingen de intrusieve gedachten niet alleen 

over het vreemdgaan, maar ook over andere zaken die ze recentelijk of het verleden 

verkeerd zou hebben gedaan of gedacht. Ook dit soort zaken is zij gaan opbiechten aan 

haar vriend en later ook aan haar ouders en zusje. Net als met betrekking tot haar vriend, 

voelt cliënte zich met betrekking tot haar ouders en zusje ook schuldig en angstig. Als de 

mensen van wie zij houdt niet alles over haar weten, voelt cliënte zich een bedrieger, 

leugenaar en een slecht mens. Zij heeft dan het idee dat ze de liefde die zij van deze 

mensen ontvangt, niet verdient. Dat leidt tot schuldgevoel. Ook is ze bang dat haar geliefden 

ooit achter deze ‘geheimen’ zullen komen en dat zij dan verlaten zal worden, waardoor ze 
alleen achter blijft.  

 Sinds een maand werkt het opbiechten niet meer (tijdelijk) rustgevend. De gedachten 

over iets niet goed te hebben gedaan of gedacht, zijn bij intake ongeveer zes uur per dag, 

elke dag aanwezig. Cliënte kon de gedachten in het begin wegduwen door afleiding te 

zoeken in activiteiten, inmiddels werkt dit niet meer. De lijdensdruk is hoog. Cliënte wil 
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stoppen met het opbiechten, omdat zij eigenlijk niet wil dat haar geliefden deze zaken weten. 

Vaak zijn het dingen waar cliënte zich voor schaamt. Ook ziet zij dat het haar geliefden pijn 

kan doen en zij vertellen cliënte dat het niet nodig is alles te vertellen. In pogingen het 

opbiechten te voorkomen, besteed zij veel tijd aan de gedachten. Door er veel over na te 

denken, kan zij soms voldoende relativeren om opbiechten te voorkomen. Ook vraagt cliënte 

om geruststelling bij haar geliefden: ze geeft aan dat ze zich ergens schuldig over voelt en 

vraagt of ze dat zou moeten opbiechten, haar omgeving reageert hier vervolgens op met 

zeggen dat zij dit niet hoeft op te biechten. Daarnaast raadpleegt zij soms Google als poging 

erachter te komen of zij zich schuldig zou moeten voelen naar aanleiding van intrusies (en 

deze zaken wel of niet zou moeten opbiechten). Soms gaat cliënte actief op zoek naar zaken 

die zij mogelijk “fout” zou hebben gedaan of gedacht, door gebeurtenissen af te spelen of 

langs te gaan in haar gedachten. 

 Er is vermijdingsgedrag in de vorm van: vermijden naar andere jongens dan haar 

vriend te kijken; vermijden van gesprekken over dwangstoornis of andere moeilijke 

onderwerpen; vermijden van alles wat te maken heeft met de jongen met wie zij is 

vreemdgegaan. Door dit vermijdingsgedrag probeert ze eventuele “foute” gedachten te 

vermijden. 

 Cliënte vindt het vreemdgaan het ergste wat zij ooit heeft gedaan. Het past helemaal 

niet bij haar als persoon. Zij huilt als ze hierover vertelt en geeft aan er nog veel moeite mee 

te hebben dat zij dit gedaan heeft. Ze veroordeelt zichzelf, vindt zichzelf een slecht mens en 

heeft het idee dit nooit meer recht te kunnen zetten. Zij vindt dat ze de liefde van haar vriend 

niet meer verdient en begrijpt niet dat hij haar heeft kunnen vergeven (wat hij zegt dat hij 

gedaan heeft).  

Voorgeschiedenis 

Cliënte is opgegroeid in een tweeoudergezin, samen met haar drie jaar jongere zusje. 

Cliënte geeft aan een prettig gezin te hebben en fijne jeugd te hebben gehad. In het 

bespreken van haar jeugd en gezin van herkomst focust zij zich op de positieve dingen. Ik 

merk op dat zij niet gemakkelijk de mindere dingen vertelt, daar is goed doorvragen voor 

nodig (mogelijk probeert zij hiermee te voorkomen dat ze zich schuldig gaat voelen om wat 

ze mij vertelt).  

 De moeder van cliënte is gedurende het hele leven van cliënte bekend met een 

bipolaire stoornis met psychotische episodes. Moeder is in de jeugd van cliënte meerdere 

malen opgenomen geweest vanwege psychotische episodes. De laatste jaren zijn de 

klachten van moeder redelijk stabiel. Door het gebruik van medicatie vinden er geen 

depressieve episodes en psychotische episodes meer plaats, wel vinden (hypo)manische 

episodes plaats. Dit is ongeveer tweemaal per jaar en duurt enkele weken. Cliënte geeft aan 

dat zij normaliter haar moeder als steunend ervaart. Tijdens (hypo)manische episodes doet 

moeder uitspraken tegen cliënte die haar erg verdrietig maken, zoals bijvoorbeeld dat cliënte 

moeder en het gezin tot last is. Tijdens deze periodes botst cliënte dan ook met haar moeder 

en ze heeft dan het gevoel niet bij haar moeder terecht te kunnen met problemen. Met vader 

heeft cliënte een goede band en ze geeft aan bij hem altijd terecht te kunnen voor steun. 

Cliënte vertelt dat haar zusje en haar vader veel op elkaar lijken en cliënte lijkt veel op haar 

moeder. Moeder geeft vaak aan zichzelf (inclusief haar psychische klachten) in cliënte te 

herkennen. Moeder kan in de ogen van cliënte extreem reageren op cliënte, waarbij moeder 

bijvoorbeeld zegt dat cliënte vast en zeker ook een bipolaire stoornis heeft en dat cliënte aan 

de medicatie zou moeten. Zulke uitspraken doen cliënte veel verdriet en maken haar boos. 

Cliënte heeft er al jarenlang last van als haar moeder manisch is en hoopt dat zij wat betreft 
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deze klachten niet op haar moeder lijkt. Cliënte vindt het egoïstisch van zichzelf dat ze dit 

denkt (want moeder kan ook niks aan haar psychische klachten doen). Cliënte vindt zichzelf 

hierdoor een slechte dochter en daarom een slecht mens.  

 Cliënte vertelt dat zij in haar jeugd jarenlang vaak bang is geweest alleen achter te 

blijven. Ze was bang dat haar ouders bijvoorbeeld zouden komen te overlijden bij een auto-

ongeluk. Zij kon dan lang voor het raam staan wachten tot haar ouders terugkwam. Uit haar 

jeugd is cliënte ook bekend met een lichte mate van dwang: zij “moest” bijvoorbeeld een kruk 

een aantal keer optillen om te voorkomen dat haar ouders iets zou overkomen. Deze 

dwangklachten heeft zij toentertijd niet als belemmerend ervaren. Zij geeft aan bovenstaande 

angst en dwang vanzelf ontgroeid te zijn. 

 Cliënte omschrijft zichzelf onder andere als gedisciplineerd, perfectionistisch, 

zorgzaam (stelt anderen boven zichzelf) en zij heeft moeite met grenzen aangeven. Binnen 

het gezin geldt het motto “eerst plicht, dan pret”. Vooral moeder vindt het erg belangrijk dat 
eerst de zaken gedaan worden die moeten gebeuren, voordat er tijd aan ontspanning of 

plezier besteed wordt. Cliënte heeft dit geïnternaliseerd en ziet ook het zorgen voor anderen 

als haar plicht. Daarnaast vertelt cliënte dat ze op de middelbare school “dwangmatig” 
leerde, waarbij ze samenvattingen heel vaak doornam en herhaalde. Nu tijdens haar studie 

is dit minder extreem dan toen. Er lijken lichte dwangmatige persoonlijkheidstrekken te zijn. 

Cliënte zegt dat zij vroeger niet het idee had een slecht mens te zijn of liefde niet te 

verdienen, dit is volgens haar ontstaan na het vreemdgaan. Cliënte geeft aan dat zij het als 

kind altijd al heel erg vond als ze iets deed wat niet mocht. Naar haar zeggen is dat ontstaan 

nadat cliënte, toen ze een paar jaar oud was, een keer zachtjes “stomme papa” mompelde. 
Moeder is vervolgens heel erg boos geworden en sindsdien heeft cliënte zoiets nooit meer 

gezegd.  

 Een specifieke gebeurtenis die cliënte linkt aan het idee liefde niet waard te zijn is dat 

op 15-jarige leeftijd haar ex-vriendje hele nare dingen heeft gezegd tegen cliënte nadat de 

relatie verbroken was, zoals dat ze dood zou moeten zijn. Dat heeft haar het gevoel gegeven 

liefde van anderen niet waard te zijn. 

 Cliënte geeft aan dat eerlijkheid en openheid belangrijk voor haar zijn en ook binnen 

het gezin belangrijk zijn. Cliënte kan geen specifieke gebeurtenissen benoemen waar zij 

geleerd zou hebben dat het van groot belang is om helemaal open en eerlijk over alles te 

zijn. Wat hier mogelijk mee in relatie staat is dat zusje en vader gesloten zijn over hun 

binnenwereld en dat kan cliënte frustreren. Aan de ene kant geeft cliënte aan dat zij, net als 

haar moeder, veel meer een open boek is dan haar zusje en vader. Aan de andere kant 

vertelt cliënte ook dat ze zich niet rot mag voelen van zichzelf. Zij voelt zich dan een last voor 

anderen en probeert haar negatieve emoties dan ook weg te stoppen. Zij vraagt niet 

gemakkelijk om hulp of steun. 

 

(Differentiaal)diagnostiek 

Classificaties zoals beschreven in DSM-5 van de American Psychiatric Association (2014). 

 DSM-5 classificatie: obsessieve-compulsieve stoornis 

Er is sprake van recidiverende, persisterende obsessies in de vorm van gedachten over 

dingen die cliënte in het verleden verkeerd zou hebben gedaan of gedacht. Er is sprake 

overte compulsies in de vorm van opbiechten, geruststelling vragen, googelen en cognitieve, 

coverte compulsies. De obsessies en compulsies zijn tijdrovend en veroorzaken klinisch 
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significante lijdensdruk. Een obsessieve-compulsieve stoornis wordt vastgesteld. Er is 

sprake van goed of redelijk realiteitsbesef: cliënte geeft aan te weten dat haar intrusieve 

gedachten niet reëel en overdreven zijn. 

 

 Differentiaaldiagnose waanstoornis: 

Er is sprake van een sterk, niet reëel schuldgevoel. Gezien de familiaire belasting heeft een 

psychiatrisch consult plaatsgevonden om een waanstoornis uit te sluiten. Bij psychiatrisch 

onderzoek wordt geobserveerd dat cliënte helder over haar klachten kan vertellen. 

Waarneming is ongestoord, denken is normofreen en coherent. Inhoudelijk is er sprake van 

preoccupaties en dwanggedachten met een egodystoon karakter. Een waanstoornis wordt 

uitgesloten, het schuldgevoel kan verklaard worden vanuit de dwanggedachten passend bij 

een obsessieve-compulsieve stoornis. 

 

 Differentiaaldiagnose depressieve stoornis: 

Er is sprake van somberheid en verminderd plezier in activiteiten. Deze symptomen zijn 

echter niet het grootste gedeelte van de dag, bijna elke dag aanwezig. Er is geen sprake van 

een depressieve stoornis. 

 

 Differentiaaldiagnose bipolaire stoornis: 

In het verleden is er, op verzoek van moeder van cliënte, door huisarts een inschatting 

gemaakt of er sprake zou kunnen zijn van een bipolaire stoornis bij cliënte. De huisarts heeft 

hier geen indicatie voor gevonden. Ook bij het psychiatrisch consult wat heeft 

plaatsgevonden bij HSK, zijn er geen aanwijzingen gevonden voor een bipolaire stoornis.  
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Hoofdstuk 2. Holistische theorie, probleemselectie en gedragsanalyses 

Holistische theorie volgens de factsheet van de VGCt (Orlemans, 1987; Rombouts & 

Scholing, 2003; Wispelwey, 2011).  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonsfactoren 

-Hoge intelligentie 
-Verlegen 
-Afwachtend  
-Sociaal  
-Consciëntieus 
 

Omgevings-
factoren 
-Moeder bipolaire 
stoornis met 
psychoses (incl. 
psychiatrische 
opnames).  
-Vader en zusje 
gelijkenis: o.a. 
gesloten. Cliënte 
en moeder 
gelijkenis.  
- Moeder 
steunend vs. 
hard. 
- Moeder 
sfeerbepalend 
- “Eerst plicht dan 
pret” 
- Ex-vriendje 
kwetsende 
uitspraken 
 
 

Kernovertuigingen 
-Ik ben een last  
-Ik ben een slecht 
mens 
 

Zelfbeeld 
Vrolijk 
Zorgzaam 
Empathisch  
Optimistisch 
Enthousiast  
Gedisciplineerd 
Doemdenker 
Perfectionist 
 

Leefregels 
-Slechte mensen 
verdienen geen liefde.  
-Als ik grenzen stel, 
dan vinden anderen mij 
een aansteller.  
-Als ik steun/hulp 
vraag, dan ben ik een 
last. 
-Eerlijkheid duurt het 
langst 
-Eerst plicht dan pret 
-Als ik mezelf voor 
anderen stel, dan ben 
ik een slecht mens. 
 

Coping 

Perfectionisme 
Sterke interne criticus  
Subassertief  
Negatieve emoties 
wegstoppen  
 

Dwanggedachten 
Dwanghandelingen 
Schuldgevoel 
Angst  
Somberheid 
Vermoeidheid 
Concentratie-
problemen  
Verminderd plezier 

-Vreemdgegaan.  
-Ziet de jongen met 
wie ze is 
vreemdgegaan nog 
bij atletiek.  
-Moeder manische 
episodes.  
-Moeder kwetsende 
uitspraken over 
psychische klachten 
cliënte en bang dat 
cliënte bipolair is. 

-Steun van 
omgeving  
-Goede sociale 
contacten  
-Relatie partner  
-Het hebben van 
werk en studeren  
-Hobby’s 

Spanningen in relatie met partner en moeder. 
Minder kunnen genieten van relatie met partner 
en dagelijks leven. 

Historie Persoonlijkheid Klachten 

Gevolgen  

Stressoren 

Beschermende 

factoren 
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Toelichting holistische theorie 

In hoofdstuk 1 zijn reeds de omgevingsfactoren beschreven die naar verwachting een rol 

hebben gespeeld in de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Een hypothese is dat cliënte de 

kernovertuiging heeft een last te zijn. Vanuit deze kernovertuiging zou zij de coping 

ontwikkeld hebben om haar negatieve emoties weg te stoppen en zich subassertief op te 

stellen (zij stelt geen grenzen, vraagt niet om steun/hulp en stelt anderen boven zichzelf). De 

verwachting is dat het karakter en de psychische klachten van moeder een rol gespeeld 

hebben in het ontstaan van deze kernovertuiging en coping. Aan de ene kant is het mogelijk 

dat cliënte de instabiliteit van moeder aangevoeld heeft en is zij bang geweest psychische 

klachten aan te wakkeren. Aan de andere kant heeft cliënte zelf last van haar moeders 

negatieve emoties en wil zij niet zo zijn als haar moeder (terwijl cliënte binnen het gezin wel 

het meeste op moeder lijkt). Dat zij niet zoals haar moeder wil zijn, vindt cliënte verkeerd van 

zichzelf. Cliënte vindt zichzelf hierdoor een slechte dochter en daarom een slecht mens. Dit 

zou een onderliggende verklaring voor de dynamiek van de dwangstoornis kunnen zijn, 

waarin het idee een slecht mens te zijn sterk naar voren komt.  

In hoofdstuk 1 is reeds beschreven dat cliënte perfectionistisch en subassertief is. 

Cliënte zegt dat zij vroeger niet het idee had een slecht mens te zijn of liefde niet te 

verdienen, dit is volgens haar ontstaan na het vreemdgaan. Op onbewust niveau lijkt er wel 

al eerder (enigszins) sprake te zijn geweest van een voorwaardelijk zelfbeeld. Dit zou de 

extreme reactie (ontwikkeling van een obsessieve compulsieve stoornis) op het vreemdgaan 

meer begrijpelijk maken. Een gebeurtenis die mogelijk mee heeft gespeeld in het ontstaan 

van het idee van de voorwaardelijkheid van liefde en de leefregels en coping van cliënte, is 

dat moeder heel erg boos is geworden op cliënte toen zij een keer zachtjes “stomme papa” 
mompelde. Een hypothese is dat de coping van perfectionisme, sterke interne criticus en 

subassertiviteit een manier is voor cliënte om liefde te verdienen, als compensatie voor een 

slecht mens zijn.  

In hoofdstuk 1 is beschreven dat verlatingsangst en dwangklachten reeds aanwezig 

zijn geweest in jeugd. Een hypothese over de oorsprong van de verlatingsangst is dat het 

voort is gekomen uit het feit dat moeder een aantal keer opgenomen is geweest en cliënte 

daardoor “achter heeft gelaten”. In de huidige klachten speelt verlatingsangst een rol.  

Dat cliënte momenteel zo veel tijd aan de dwanggedachten besteed, kan voortkomen 

uit haar leefregel “eerst plicht dan pret”. Zij ziet het als haar plicht aandacht aan haar fouten 
te besteden, voordat zij plezier mag hebben of mag genieten (zie ook FA 3 en 4 en BA 

3b/4b). 

 

Probleemselectie 

Het problematische gedrag opbiechten is gekozen als het eerst te behandelen 

probleemgebied. Dit vanwege: 

1. De hulpvraag van cliënte: haar belangrijkste doel is stoppen met opbiechten.  

2. De richtlijnen: exposure en responspreventie (ERP) is de eerstekeusbehandeling bij 

OCS (Van Balkom et al., 2013). Dit houdt in dat cliënt dwanghandelingen niet mag 

uitvoeren, terwijl er exposure is aan dwanggedachten. 

3. Mijn theorie dat dwanghandelingen een in stand houdende en verergerende factor is 

in de OCS van cliënte. Deze theorie over de klachtensamenhang bij cliënte wordt 

geformuleerd op basis van de ervaringen van de cliënte (toenemende aantal en 

frequentie van de dwanghandelingen en toenemend type en frequentie van 

dwanggedachten) en op basis van de literatuur, waarin empirische evidentie naar 
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voren komt voor de rol van operante conditionering in OCS (Rachman & Hodgson, 

1980).  

Omdat opbiechten problematisch gedrag is, is het vanuit de denkwijze van Geïntegreerde 

cognitieve gedragstherapie (Korrelboom & Ten Broeke, 2014) logisch om de analyses te 

starten vanuit een functieanalyse betreffende deze dwanghandeling. 

 

Functie- en betekenisanalyses 

Hieronder volgen de FA’s en BA’s zoals beschreven door Korrelboom en Ten Broeke (2014). 

1a. Functie-analyse: opbiechten 

Wanneer cliënte een dwanggedachte heeft, volgt het gedrag opbiechten om te voorkomen 
dat zij een geheim heeft voor haar geliefden en om haar schuldgevoel te verminderen. Het 
schuldgevoel over het hebben van een geheim vermindert inderdaad, al is dit alleen op de 
korte termijn. Echter heeft opbiechten ook schuldgevoel tot gevolg. Ten eerste voelt cliënte 
zich schuldig naar haar geliefden omdat het opbiechten vaak zaken zijn die vervelend zijn 
om te horen. Ten tweede voelt cliënte zich schuldig omdat ze zich een last voelt, zie voor 
meer informatie de holistische theorie. Het opbiechten heeft ook tot gevolg dat cliënte het feit 
dat zij is vreemdgegaan niet kan loslaten. Dit is niet als sr-neg opgenomen, omdat deze FA 
gaat over opbiechten in het algemeen, niet alleen betreffende het vreemdgaan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sr-pos: 

S- geheim hebben 
-S- schuldgevoel 

(korte termijn) 
 

Sr-neg: 
+S- houdt dwang in stand 
+S- relatieproblemen 
+S- geliefden pijn/verdriet 
+S- teleurstelling in zelf 
+S- piekeren 
+S- somberheid 
+S- lange termijn: ik raak 
geliefden kwijt 
+S- schuldgevoel 
 
 

Sd: 

Dwanggedachte 

R:  

Opbiechten 
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1b. Betekenisanalyse: geheim hebben 
Het hebben van een geheim is een CS voor cliënte. Het roept (onder andere) angst op, 
omdat zij bang is dat dit geheim uit zal komen. Dit kan binnenkort zijn of over vele jaren. De 
geloofwaardigheid dat het ooit uit zal komen is groot.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1c. Betekenisanalyse: geheim komt uit 
Cliënte gaat er van uit dat zij zal worden verlaten door haar geliefden, wanneer een geheim 
uitkomt. Dit roept angst op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CS: 

Geheim hebben 

CR: 

angst 

US/UR: 

Geheim komt (ooit) uit 

CS: 

Geheim komt uit 

US/UR: 

Ik word verlaten 

CR: 

angst 
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1d. Betekenisanalyse: geheim hebben 
De CS geheim hebben kent ook een referentiëel verband. Voor cliënte betekent het dat zij 
een slecht mens is. Zij geeft aan dit zo te zien vanaf het moment dat zij is vreemdgegaan. In 
BA 1e volgt informatie over waarom een slecht mens zijn tot schuldgevoel leidt bij cliënte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1e. Betekenisanalyse: slecht mens 
Als cliënt een slecht mens is, dan betekent dat voor haar dat zij onterecht liefde ontvangt. 
Daar voelt zij zich schuldig over naar haar geliefden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CS: 

Geheim hebben 

CR:  

schuldgevoel 

US/UR: 

Ik ben een slecht 

mens 

CS: 

Slecht mens zijn 

CR:  

schuldgevoel 

US/UR: 

Ik ontvang liefde die ik 

niet verdien 

vreemdgegaan 
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2. Functie-analyse: geruststelling vragen 
Wanneer cliënte een dwanggedachte heeft, volgt het gedrag geruststelling vragen bij haar 
omgeving. Zij bespreekt dat zij zich ergens schuldig over voelt, zonder de inhoud te 
benoemen en vraagt of zij dit wel of niet moet opbiechten. Haar omgeving geeft haar 
bevestiging dat zij het niet hoeft op te biechten. Daarmee krijgt cliënte de bevestiging dat zij 
geen slecht mens is als zij het niet vertelt. Ook hoopt cliënte haar schuldgevoel hiermee te 
verminderen. Het schuldgevoel over het hebben van een geheim vermindert inderdaad (want 
dit is “goedgekeurd” door omgeving), al is dit alleen op de korte termijn. Het vragen om 
geruststelling heeft ook schuldgevoel tot gevolg, want cliënte voelt zich een last, zie voor 
meer informatie de holistische theorie. Deze dwanghandeling zorgt ook bij haar moeder en 
vriend tot schuldgevoel, want zij voelen zich verantwoordelijk voor het ontstaan van de OCS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3a. Functie-analyse: cognitieve dwang piekeren over dwanggedachte 
Wanneer cliënte een dwanggedachte heeft, is er sprake van cognitieve dwang. Zij piekert 
over deze gedachte, om te voorkomen dat zij geen aandacht besteed aan een “fout”. 
Daarmee voorkomt zij het loslaten van deze gedachte, wat veel andere sr-negs tot gevolg 
heeft.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sr-pos: 

S- bevestiging geen 
slecht mens te zijn  
-S- schuldgevoel 

(korte termijn) 
 

Sr-neg: 
+S- houdt dwang in stand 
+S- toename frequentie 
geruststelling vragen 
+S- relatieproblemen 
+S- schuldgevoel bij 
(gedeelte) omgeving 
+S- lange termijn: ik raak 
geliefden kwijt 
+S- afhankelijkheid 
omgeving 

S- niet op zelf vertrouwen 
 

Sd: 

Dwanggedachte 

R:  

Geruststelling 

vragen 

Sr-pos: 

S- geen aandacht 

aan “fout” besteden 

Sr-neg: 
+S- houdt dwang in stand 
+S- vermoeidheid 
+S- schuldgevoel 
+S- angst 
+S- somberheid 
+S- concentratieproblemen 
+S- onrust/spanning 
-S+ tijdrovend 

S+ voorkomt “loslaten” 
 

Sd: 

Dwanggedachte 

R:  

Cognitieve 

dwang: piekeren 

over 

dwanggedachte 
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3b/4b. Betekenisanalyse: geen aandacht aan “fout” besteden 
Geen aandacht aan een gemaakte fout besteden, betekent voor cliënte dat zij een slecht 
mens is, wat tot schuldgevoel leidt (zie ook BA 1e). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4a. Functie-analyse: cognitieve dwang zoeken naar “fouten” 
Deze FA is zeer vergelijkbaar met FA 3a. Omdat er sprake is van 2 verschillende Sd’s, is 
ervoor gekozen de FA’s los van elkaar te maken. Als cliënte geen dwanggedachte heeft, 
gaat zij op zoek naar “fouten” door in haar hoofd allerlei zaken door te lopen. Dit gebeurt 
bijvoorbeeld in momenten van rust, of als zij al een paar dagen geen dwanggedachten heeft 
gehad. BA 3b volgt ook op FA 4a, omdat beide FA’s dezelfde sr-pos hebben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CS: 

Geen aandacht aan 

“fout” besteden 

CR:  

schuldgevoel 

US/UR: 

Ik ben een slecht 

mens 

Sr-pos: 

S- geen aandacht 

aan “fout” besteden 

Sr-neg: 
+S- houdt dwang in stand 
+S- vermoeidheid 
+S- schuldgevoel 
+S- angst 
+S- somberheid 
+S- concentratieproblemen 
+S- onrust/spanning 
-S+ tijdrovend 

S+ voorkomt “loslaten” 
 
 
 

Sd: 

Geen 

dwanggedachte 

R:  

Cognitieve 

dwang: 

zoeken naar 

“fouten” 
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5a. Betekenisanalyse: schuldgevoel sequentiëel 
De CR schuldgevoel is ook een CS voor cliënte. Zij is bang dat het schuldgevoel altijd 
aanwezig zal blijven en ziet hierbij een plaatje voor zich waarbij zij op haar trouwdag met 
haar vriend zich nog steeds zo schuldig voelt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5b. Betekenisanalyse: schuldgevoel referentiëel 
Schuldgevoel is ook referentiëel verbonden met een US/UR. Voor cliënte betekent het 
hebben van schuldgevoel dat zij iets fout heeft gedaan. Zie BA 5c voor meer informatie 
waarom dat leidt tot schuldgevoel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CS: 

Schuldgevoel 

CR:  

schuldgevoel 

US/UR: 

Ik heb iets “fout” 
gedaan 

CS: 

Schuldgevoel 

CR: 

angst 

US/UR: 

Schuldgevoel blijft 

altijd aanwezig 

S, R, B - 

aspecten: 

S: Ik sta aan het 

altaar op mijn 

trouwdag en voel 

me nog steeds zo 

schuldig 

R: buikpijn 

B: ik ben 

machteloos 
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5c. Betekenisanalyse: iets “fout” gedaan 
Iets “fout” hebben gedaan, betekent voor cliënte dat zij een slecht mens is, wat tot 
schuldgevoel leidt (zie ook BA 1e). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS: 

Iets “fout” gedaan 

CR:  

schuldgevoel 

US/UR: 

Ik ben een slecht mens 
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Hoofdstuk 3. Behandelplan 

Vanuit de hiervoor beschreven analyses en de behandeldoelen van cliënte, is een 

behandelplan opgesteld. Hierbij is informatie uit wetenschappelijke literatuur in acht 

genomen.  

Behandeldoelen 
De initiële hulpvraag van cliënte is kunnen stoppen met opbiechten, weer kunnen relativeren 

en weer “het gevoel” krijgen dat ze liefde verdient. Na verder uitvragen zijn in samenspraak 

met cliënte de behandeldoelen opgesteld. Cliënte hoopt na de behandeling: 

1. Geen overte dwanghandelingen meer uit te voeren. In de diagnostische fase zijn de 

volgende overte dwanghandelingen naar voren gekomen:  

a) Opbiechten. 

b) Geruststelling vragen bij anderen, zonder de inhoud van dwanggedachte te vertellen. 

c) Googelen over de inhoud van een dwanggedachte (bijvoorbeeld: is het erg als ik mijn 

vriend niet de knapste jongen ter wereld vind?). 

 

Een deel van de initiële hulpvraag van cliënte is om te stoppen met opbiechten. Aan cliënte 

is psycho-educatie gegeven over de rol van dwanghandelingen als een instandhoudende 

factor voor de OCS. Zij begrijpt dit en is ook gemotiveerd te werken aan het verminderen van 

de andere dwanghandelingen. Het doel van cliënte is om de overte dwanghandelingen 

volledig te stoppen. Het wel of niet uitvoeren van dwanggedrag is meetbaar in de zin dat het 

bijvoorbeeld geregistreerd kan worden. Tevens wordt de Yale-Brown Obsessive Compulsive 

Scale (Y-BOCS) gebruikt om dwangklachten te meten. Het meetbare doel hierbij is dat 

cliënte 7 punten of lager scoort op de Y-BOCS, zo’n score indiceert dat er geen sprake zou 
zijn van OCS (Goodman et al., 1989a; Goodman et al., 1989b).  

2. Minder tijd bezig te zijn met haar dwanggedachten. Als ik cliënte vraag wat er zou 

veranderen als zij weer kan relativeren, dan geeft zij aan dat ze niet meer de hele dag met 

de dwanggedachten bezig zou zijn. Het bezig zijn met de dwanggedachten gebeurt in de 

vorm van onderstaande coverte dwanghandelingen: 

d) Piekeren over dwanggedachten: uitgebreid nadenken waarom het (de inhoud van de 

dwanggedachte) wel of niet erg zou zijn.  

e) Actief in geheugen zoeken of er iets is wat ze fout heeft gedaan. 

 

Bij intake is dit 6 uur per dag. Het meetbare doel is dat cliënte minder dan een uur per dag 

besteed aan haar dwanggedachten. Tevens wordt de Y-BOCS gebruikt om dwangklachten 

te meten. Het meetbare doel hierbij is dat cliënte 7 punten of lager scoort op de Y-BOCS, 

zo’n score indiceert dat er geen sprake zou zijn van OCS (Goodman et al., 1989a, 1989b).    

3. Weer te genieten van haar relatie en haar leven. Als ik cliënte vraag wat er zou 

veranderen als zij weer “het gevoel” heeft liefde te verdienen, dan geeft zij aan dat ze weer 
zou genieten van haar relatie en haar leven en zich weer meer “zichzelf” zou voelen. Na 

doorvragen komen we tot de conclusie dat zij hiermee bedoelt minder klachten te hebben in 

haar dagelijks leven. Ter operationalisatie van dit doel wordt de algemene klachtenvragenlijst 

Symptom Questionnaire-48 (SQ-48) afgenomen om het algemeen psychisch functioneren te 

meten. Het gemiddelde van de Nederlandse bevolking op deze vragenlijst is 36,6 punten 

(Carlier et al., 2012). Het meetbare doel is daarom dat cliënte 37 punten of lager scoort na 
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de behandeling. Tevens wordt de subschaal vitaliteit/optimisme van de SQ-48 uitgelicht, als 

specifieke operationalisatie van “weer kunnen genieten”. Het doel is dat cliënte 15 punten of 

hoger scoort op deze subschaal. 15 punten is de cut-off score, een score hieronder indiceert 

psychische klachten op dit gebied. 

Hieronder volgen de aangrijpingspunten en de gekozen interventies om deze doelen te 

kunnen behalen. 

Interventie 1: Exposure en responspreventie. 

Het eerste en tweede doel van cliënte betreft het verminderen van overte en coverte 

dwanghandelingen. In het behandelprotocol (Verbraak, Hoogduin, & Keijsers, 2017) voor 

OCS wordt gestart met exposure en responspreventie (ERP). Dit is in lijn met 

behandelrichtlijnen voor OCS, waarbij ERP de eerstekeusbehandeling is (Van Balkom et al., 

2013). 

 Het inhibitorisch-leermodel wordt de laatste jaren steeds meer geaccepteerd als een 

gangbaar verklaringsmodel voor de werking van exposuretherapie (en daarmee ook van 

ERP) (Craske et al., 2008; Craske, Treanor, Conway, Zbozinek, & Vervliet, 2014). Vanuit 

deze zienswijze speelt verwachtingsdisconfirmatie een centrale rol in het mechanisme achter 

de werking van exposure. Het inhibitorisch-leermodel stelt dat er verwachtingsdisconfirmatie 

plaats kan vinden bij exposure aan CS zonder dat er sprake is van US/UR. Daardoor 

ontstaat er een nieuwe relatie met de CS, namelijk de associatie tussen CS en niet-US/UR. 

Deze associatie ontstaat naast de oude relatie CS US/UR, welke ook blijft bestaan (Craske 

et al., 2008, 2014). Jacoby en Abramowitz (2016) beschrijven dat het bij OCS regelmatig 

voorkomt dat gevreesde gebeurtenissen niet te ontkrachten zijn. Kijkende naar de 

opgestelde analyses van deze cliënte, stuit je op dit probleem: betreffende BA 1b en 1c is 

verwachtingsdisconfirmatie niet mogelijk. Cliënte is bang dat wanneer zij een geheim heeft, 

dit ooit zal uitkomen, waarna zij verlaten zal worden. Dit kan ook over bijvoorbeeld 20 jaar 

gebeuren. Er is echter een andere manier van verwachtingsdisconfirmatie mogelijk, namelijk 

affectieve verwachtingsdisconfirmatie (Craske et al., 2014; Jacoby & Abramowitz, 2016). Dit 

heeft betrekking op BA 5a. ERP heeft tot doel het probleemgedrag te doen stoppen, wat ook 

kan door cliënte te leren de spanning die het niet uitvoeren van de dwanghandelingen 

oproept, te doorstaan. In de multidisciplinaire richtlijn voor angststoornissen staat het 

volgende: “De patiënt leert ervaren dat de spanning en angst op den duur dalen zonder dat 

hij zijn dwanghandelingen en rituelen hoeft uit te voeren” (Van Balkom et al., 2013, p.116). In 

het geval van cliënte gaat het om angst en schuldgevoel leren doorstaan, wat naar 

verwachting op den duur zal dalen en daarmee op de lange termijn zal leiden tot afname van 

vermijding en dwanghandelingen (Craske, Rapee, & Barlow, 1988).  

 Uit de meta-analyse van Palardy en collega’s (2018) komt een positieve associatie 

naar voren tussen accommodatie van de omgeving van cliënt en de ernst van OCS-

symptomen. Met accommodatie wordt bedoeld het aandeel die personen uit de omgeving 

hebben in dwanghandelingen van de cliënt. Het gezin en partner van cliënte spelen een rol 

in de OCS, vooral door het geven van geruststelling. Daarom zal ook aandacht zijn voor het 

betrekken van de omgeving bij de exposure en responspreventie.  

Interventie 2: Verwerkingsgerichte interventie(s) middels schrijfopdrachten en eventueel 

EMDR. 

Zoals hierboven beschreven, is ERP gericht op de sequentiële verbanden van 

dwanghandelingen. In de analyses is te zien dat er naast de sequentiële verbanden ook 

sprake is van referentiële verbanden. Cliënte geeft aan dat de opvattingen die referentiëel 
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verbonden zijn voor haar een grotere rol spelen in het opbiechten dan de opvattingen met 

sequentiële verbanden. Namelijk, zij geeft aan dat zij opbiecht vooral omdat ze zich zorgen 

maakt dat zij een slecht mens zou zijn en dat ze liefde krijgt die ze niet verdient. Ze is ook 

bang om verlaten te worden en dat het schuldgevoel eeuwig zou blijven, maar geeft aan dat 

ze zich het meeste druk maakt om het eerste wanneer zij dwanggedachten heeft. Als OCS 

zich presenteert met dwanggedachten waarbij de gevreesde uitkomsten op zeer lange 

termijn zouden kunnen gebeuren of waarbij gevreesde uitkomsten nooit te toetsen zijn 

(omdat het gaat om betekenisverlening in plaats van verwachtingen) is ERP vaak 

onvoldoende succesvol (Williams et al., 2014). Jacoby en Abramowitz (2016) opperen dat dit 

komt doordat de behandeling gericht is op het weerleggen van opvattingen die niet te 

weerleggen zijn. Vanuit de theoretische visie van geïntegreerde cognitieve gedragstherapie 

van Korrelboom en Ten Broeke (2014) is exposure aan een CS die referentiëel verbonden is, 

zonder interventies gericht op (directe of indirecte) herevaluatie van US/UR, alleen een 

kwelling voor cliënte zonder positief behandelresultaat. Exposure aan een CS zal leiden tot 

toename van de CR. Als die CS referentiëel verbonden is met US/UR, zal de CR niet 

afnemen zonder herevaluatie van de US/UR, doordat verwachtingsdisconfirmatie bij een 

referentiëel verband niet mogelijk is. Vandaar dat ervoor gekozen is om US/UR herevaluatie 

op te nemen in het behandelplan. Er wordt gekozen dit via schrijfopdrachten te doen. 

Korrelboom en Ten Broeke (2014, p. 501) schrijven: “Binnen de GGZ lijkt het belangrijkste 

indicatiegebied voor symbolisch schrijven . . . het behandelen van subtraumatische 

ervaringen te zijn die niet voldoen aan de criteria voor PTSS en waarvan de patiënt niet goed 

kan loskomen”. Dit komt overeen met de problematiek van cliënte. Mochten de 

schrijfopdrachten niet voldoende effect opleveren, dan kan de EMDR-procedure toegepast 

worden. Uit onderzoek van Marsden en collega’s (2017) komt naar voren dat EMDR als 

behandelmethode bij OCS eenzelfde mate van effectiviteit heeft als ERP. De reden dat niet 

direct gekozen is voor EMDR als verwerkingsgerichte interventie in plaats van 

schrijfopdrachten is tweeledig. De eerste reden is dat het leerzaam wordt geacht voor cliënte 

om zelfstandig met verwerking via schrijfopdrachten aan de gang te gaan, vanwege de 

vermijdende copingsstijl van cliënte (aangaande negatieve emoties die er niet mogen zijn). 

Dit is iets wat zij in de toekomst ook zelfstandig zou kunnen doen, terwijl ze nu weinig 

gereedschap lijkt te hebben voor het omgaan met negatieve emoties. De tweede reden is 

praktisch: ik beschik niet over de bevoegdheid om EMDR uit te voeren, dat zou bij een 

collega moeten gebeuren. Vanuit de in hoofdstuk 2 beschreven analyses wordt verwacht dat 

cliënte makkelijker kan stoppen met de uitvoer van de dwanghandelingen als de referentiële 

verbanden naar slecht mens zijn en geen liefde verdienen, zijn afgezwakt en daarmee ook 

het schuldgevoel zal zijn afgenomen.  

Interventie 3: Cognitieve therapie (gedachtenrapporten) gericht op de metacognities. 

Aangezien er meerdere referentiële BA’s zijn, wordt cognitieve therapie (CT) in het 

behandelplan opgenomen. CT is een onderdeel van het behandelprotocol voor OCS: “Een 

effectieve cognitieve gedragstherapie voor OCS gebaseerd op onderzoeksliteratuur bestaat 

dus altijd uit ERP-opdrachten aangevuld met cognitieve interventies en 

gedragsexperimenten” (Verbraak et al., 2017, p. 434). Er wordt verondersteld dat CT de ERP 

kan ondersteunen en aanvullen (Verbraak et al., 2017; Van Balkom et al., 2013). 

Disfunctionele opvattingen en denkfouten kunnen middels CT getoetst worden. De 

verwachting is dat wanneer cliënte geen problematische betekenis meer verleent aan haar 

dwanggedachten, dit haar zal helpen om te stoppen met de overte dwanghandelingen 

(behandeldoel 1) en minder tijd te besteden aan de dwanggedachten in de vorm van coverte 
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dwanghandelingen (behandeldoel 2). Een aandachtspunt hierbij is dat de CT gericht zal zijn 

op de metacognities (overkoepelende cognities welke dwang in stand houden) en niet op de 

inhoud van dwanggedachten zelf, omdat het gevaar dan is dat de gedachtenrapporten een 

cognitieve dwanghandeling worden. Dit aandachtspunt is met cliënte besproken en zij was 

het er mee eens. Een voorbeeld van een metacognitie is: “Als ik mij schuldig voel, betekent 
dit dat ik iets fout heb gedaan”. Een voorbeeld van de inhoud van een dwanggedachte is: 

“Het is een probleem als ik mijn vriend niet de knapste jongen ter wereld vind.”  
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Hoofdstuk 4. Onderzoeksvragen, design en metingen 

Onderzoeksvraag 1: Hebben de verwerkingsgerichte interventies bij cliënte geleid tot een 

mildere kijk naar zichzelf? Deze onderzoeksvraag heeft betrekking op interventie 2, zoals 

beschreven in hoofdstuk 3. Deze interventie is niet direct gericht op een specifiek 

behandeldoel, maar wordt verondersteld nodig te zijn om alle behandeldoelen te behalen 

(zie hoofdstuk 3 voor de argumentatie).  

Design: Er wordt gebruik gemaakt van het drie-fasen ABC-design, waarbij fase A 

voorafgaand aan de behandeling is, fase B de eerste interventiefase is (schrijfopdrachten) en 

fase C de tweede interventiefase is (EMDR).  

Metingen: De verwachting is dat de verwerkingsgerichte interventies bij cliënte zullen leiden 

tot een mildere kijk naar zichzelf. Om dit te meten wordt de geloofwaardigheid van de 

opvatting “ik ben een slecht mens” gescoord. Dit wordt gedaan voor de start van de 
interventiefase en na de interventiefases. Na de verwerkingsgerichte schrijfopdrachten zal de 

geloofwaardigheid van de opvatting gescoord worden. Aan de hand van de uitkomst zal 

worden besloten of de inzet van EMDR als verwerkingsgerichte interventie geïndiceerd is. 

Mocht EMDR ingezet worden, dan wordt nogmaals de meting gedaan na deze 

interventiefase. Bij het afsluiten van de behandeling zal de opvatting nogmaals gescoord 

worden. 

In dit geval is er geen bestaand valide en betrouwbare meetinstrument beschikbaar, daarom 

is er gekozen voor bovenstaand meetinstrument. 

Onderzoeksvraag 2: Heeft exposure en responspreventie geleid tot een afname van overte 

en coverte dwanghandelingen? Deze onderzoeksvraag heeft betrekking op interventie 1 en 

behandeldoelen 1 en 2, zoals beschreven in hoofdstuk 3.  

Design: Er wordt gebruik gemaakt van het twee-fasen AB-design, waarbij fase A 

voorafgaand aan de behandeling is en fase B de interventiefase is. 

Metingen: De verwachting is dat de ERP zal leiden tot een afname van overte en coverte 

dwanghandelingen. Om dit te meten wordt de Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-

BOCS) afgenomen (Goodman et al., 1989a, 1989b). Er zijn 4 metingen: bij de start van de 

behandeling (fase A) en 3 metingen gedurende de interventiefase (fase B). De Y-BOCS is 

het meest gebruikte instrument om het resultaat van een OCS-behandeling te meten en het 

standaardmeetinstrument in internationaal wetenschappelijk onderzoek. De validiteit en 

betrouwbaarheid van deze vragenlijst en de Nederlandstalige versie zijn goed (Goodman et 

al., 1989a, 1989b; Arrindell & De Vlaming, 1999). Het is een semigestructureerd interview 

van 10 items waarop een score van 0 tot en met 4 gegeven kan worden. De items betreffen 

de tijd besteed aan obsessies en compulsies, de mate van hinder in het dagelijkse 

functioneren, de mate van leed of angst, de mate van verzet en de mate van controle. De 

totaalscore geeft een indicatie over de ernst van de obsessieve-compulsieve symptomen. 

Hierbij geldt de volgende normering: 0-7: geen duidelijke symptomen; 8-15: mild; 16-23 

matig; 24-31 ernstig; 32-40 extreem. 

Onderzoeksvraag 3: Heeft de behandeling geleid tot een afname van algemene psychische 

klachten en een toename van het genieten van haar leven? Deze onderzoeksvraag heeft 

betrekking op behandeldoel 3, zoals beschreven in hoofdstuk 3.   

Design: Er wordt gebruik gemaakt van het twee-fasen AB-design, waarbij fase A 

voorafgaand aan de behandeling is en fase B de interventiefase is.  
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Metingen: De verwachting is dat de behandeling zal leiden tot een afname van algemene 

psychische klachten en tot een toename van het genieten van haar leven. Om dit te meten 

wordt de Symptom Questionnaire 48 (SQ-48) afgenomen bij start van de behandeling (fase 

A) en 3 maal gedurende de interventiefase (fase B). De SQ-48 is een zelfrapportage 

vragenlijst met items betreffende psychische en lichamelijke klachten (Carlier et al., 2012). 

De validiteit en betrouwbaarheid zijn goed en het instrument kan gebruikt worden voor 

Routine Outcome Monitoring (Carlier et al., 2012; Carlier et al., 2015). De volgende 9 

subschalen worden onderscheiden: depressie, angst, somatische klachten, agorafobie, 

vijandigheid, cognitieve klachten, sociale fobie, werk functioneren en vitaliteit/optimisme. Per 

subschaal is er een cut-off score, wat een indicatie geeft of er sprake zou zijn van 

psychische klachten van een bepaald type. Daarnaast wordt de totaalscore berekend. De 

gemiddelde totaalscore van de normgroep van de algemene Nederlandse bevolking is 36,6 

punten (Carlier et al., 2012). Omdat het behandeldoel van cliënte is dat zij weer kan genieten 

van haar relatie en haar leven, wordt naast de totaalscore van de SQ-48 ook specifiek 

gekeken naar de score op de subschaal vitaliteit/optimisme van de SQ-48. Dit wordt gebruikt 

als specifieke operationalisatie van “weer kunnen genieten”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Hoofdstuk 5. Korte beschrijving van verloop en resultaat behandeling 

Behandelverloop 

Behandelplan: 

Het behandelplan is met cliënte doorgenomen en algemene informatie over de behandeling 

van OCS is aan cliënte meegegeven (Verbraak et al., 2017, pp. 460-462). Hierin staat 

vermeld dat het belangrijkste doel van een OCS-behandeling het stoppen met de 

dwanghandelingen is, waardoor onderzocht kan worden of de gevreesde ramp gebeurt. 

Cliënte wilde graag stoppen met de dwanghandelingen. Naar aanleiding van de verstrekte 

informatie merkte zij zelf al op dat het lastig is om in de praktijk te onderzoeken of zij wel of 

niet een slecht mens is. Zoals in hoofdstuk 3 beschreven, zijn daarom ook 

verwerkingsgerichte interventies in het behandelplan opgenomen. Cliënte kon zich vinden in 

het nut hiervan en is hier gemotiveerd mee aan de slag gegaan (net als alle andere 

opdrachten gedurende de behandeling). Er is uitgelegd dat CT de ERP kan ondersteunen en 

ook hier was cliënte het mee eens. Er is besproken dat de gedachtenrapporten gericht 

zouden worden op de metacognities, dus niet op de inhoud van de dwanggedachten zelf. 

Cliënte was het hier sterk mee eens en gaf aan het verschil tussen deze twee typen 

gedachten te begrijpen en te herkennen.  

De behandeling is grotendeels volgens plan verlopen. Er zijn twee toevoegingen 

gedaan aan het behandelplan. De eerste is dat er twee EMDR-flashforwards uitgevoerd zijn 

na de EMDR gericht op het vreemdgaan. De tweede toevoeging is dat er 

contraconditionering is toegepast. Dit staat verder beschreven onder de kop ‘exposure en 
responspreventie’ van dit hoofdstuk (p.23-24). Eén onderdeel van het behandelplan is 

minder goed uitgevoerd dat bedoeld was. In het behandelplan staat dat de omgeving van 

cliënte betrokken zou worden bij de behandeling. De bedoeling was dat dit directe betrekking 

zou zijn, door de ouders en vriend mee te nemen naar één of meerdere sessies. Dit is 

meerdere malen door mij geadviseerd, maar cliënte wilde dit niet. De omgeving is wel 

indirect betrokken, dit staat beschreven onder de kop ‘exposure en responspreventie’ van dit 
hoofdstuk (p.24). 

 

Verwerkingsgerichte interventies: 

Cliënte heeft drie schrijfopdrachten gedaan. Bij de eerste schrijfopdracht heeft cliënte in 

detail het vreemdgaan beschreven. Deze opdracht is gegeven als exposure-opdracht, zoals 

bij traumaverwerking toegepast wordt. Er is van tevoren gemeld dat dit het schuldgevoel zou 

kunnen doen toenemen. Cliënte gaf over deze schrijfopdracht aan dat het soms wel veel 

schuldgevoel activeerde, maar dat zij minder heftig op de opdracht reageerde dan zij had 

verwacht. Dit was voor haar een prettige ontdekking. Zij vertelt dat zij niet extra de neiging 

heeft gehad aan haar partner dingen op te biechten naar aanleiding van het schrijven over 

het vreemdgaan. De opdracht heeft haar nieuwe inzichten opgeleverd. Ze merkte op dat 

haar gedachten het sinds de gebeurtenis veel groter hebben gemaakt dan het was, 

bijvoorbeeld dat ze zichzelf naderhand heeft doen geloven dat ze verliefd op deze jongen 

was en dat ze heel graag seks met hem wilde. Tijdens het schrijven ontdekte zij dat dit niet 

klopte en kreeg ze meer inzicht in hoe zij tot deze daad is gekomen (dat cliënte slecht is in 

grenzen aangeven heeft bijvoorbeeld meegespeeld). De tweede opdracht was een “rotte 
vis”-brief naar zichzelf schrijven, waarin zij ongenuanceerd haar negatieve gedachten en 

gevoelens naar zichzelf beschrijft. In bijlage 1 is deze brief te zien. De kern van de negatieve 

cognities die hieruit naar voren kwam was dat cliënte gelooft een leugenaar en bedriegster te 

zijn en daarom een slecht mens. Zij verdient het daarom niet om een leuk leven te leiden of 
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te genieten. De OCS verdient zij wel. Cliënte gaf aan dat ze na het opschrijven een beetje 

moest lachen om haar eigen “rare” gedachten. De derde schrijfopdracht was een positieve, 

steunende brief schrijven aan een denkbeeldige vriendin die precies hetzelfde heeft 

meegemaakt als cliënte en hier precies dezelfde gevoelens en gedachten over heeft. In 

bijlage 2 is deze brief te zien. De kern van deze brief was dat zij een slechte keus heeft 

gemaakt, maar dat dit menselijk is en deze keus enigszins te begrijpen is vanuit de 

omstandigheden die speelden. Ze heeft zichzelf genoeg gestraft en mag ook oog hebben 

voor haar goede kanten. Cliënte geeft na het schrijven van deze brief aan rationeel te 

geloven wat ze heeft opgeschreven. Ze heeft echter moeite het ook echt zo te voelen en kan 

het vooral moeilijk geloven wanneer er dwanggedachten zijn. Zij kan nog steeds niet geloven 

dat zij een goed mens is, want ze is vreemdgegaan. Cliënte gelooft na de schrijfopdrachten 

voor 40% dat zij een slecht mens is. Voor de schrijfopdrachten was dit 100%.  

Vervolgens is EMDR toegepast. Omdat ik niet bevoegd ben EMDR uit te voeren, is 

dit door een collega gedaan. Er hebben drie dubbele sessies plaatsgevonden waarbij op 4 

beelden betreffende het vreemdgaan EMDR is toegepast. De NC hierbij was ‘ik ben een 
slecht mens’ en de PC die geïnstalleerd is, was ‘ik ben goed zoals ik ben’. Opvallend hierbij 

was dat cliënte in eerste instantie niet van zichzelf mocht zeggen dat SUD 0 is, want zij zou 

een slecht mens zijn als zij geen spanning meer ervoer bij een beeld betreffende haar 

vreemdgaan. Ook vond ze dat ze met de spanning moest blijven rondlopen als straf. 

Uiteindelijk kon cliënte zichzelf wel een SUD van 0 toestaan. Na de EMDR gaf cliënte aan 

een stuk meer te geloven goed te zijn zoals ze is. De geloofwaardigheid van ‘ik ben een 
slecht mens’ is gedaald van 40% naar 5%. 

Exposure en responspreventie: 

Bij start van de behandeling zijn de verschillende dwanghandelingen in kaart gebracht: 

a) Opbiechten. 

b) Geruststelling vragen bij anderen, zonder de inhoud van dwanggedachte te vertellen. 

c) Googelen over de inhoud van een dwanggedachte (bijvoorbeeld: is het erg als ik mijn 

vriend niet de knapste jongen ter wereld vind?). 

d) Piekeren over dwanggedachten: uitgebreid nadenken waarom het (de inhoud van de 

dwanggedachte) wel of niet erg zou zijn.  

e) Actief in geheugen zoeken of er iets is wat ze fout heeft gedaan. 

 

Vanwege de beperkte hoeveelheid dwanghandelingen is er, na overleg met cliënte, voor 

gekozen geen kaartjes te maken (zoals wel beschreven staat in het behandelprotocol van 

Verbraak en collega´s (2017)), maar per sessie samen te besluiten wat de nieuwe 

dwanghandeling zou zijn die niet meer uitgevoerd zou mogen worden. Voor de start van de 

behandeling had cliënte al informatie over de behandeling van OCS gelezen en zij probeerde 

sindsdien het opbiechten al te stoppen. Cliënte was gemotiveerd deze dwanghandeling te 

kiezen als eerste ERP-opdracht. Hier is zij vanaf het begin van de behandeling mee aan de 

slag gegaan, terwijl de eerste sessies vooral gericht waren op de verwerkingsgerichte 

interventies. Na de EMDR gericht op het vreemdgaan is er tweemaal een flashforward 

gedaan, in de verwachting dat dit cliënte zou helpen bij het uitvoeren van de ERP. De eerste 

flashforward was gericht op verlaten worden door haar vriend (nadat hij achter een ‘geheim’ 
van haar komt) en de tweede was gericht op eeuwig blijvend schuldgevoel (beeld van 

trouwen met schuldgevoel). Na de fase van verwerkingsgerichte interventies is ERP ook op 

de andere dwanghandelingen toegepast. Het bleek voor cliënte moeilijk om volledig te 

stoppen met opbiechten. Zij benoemde dat ze vooral kleine dingen (bijvoorbeeld iemands 
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nagellak gebruikt te hebben) nog makkelijk opbiechtte. Dit omdat zij wist dat ze een ander 

geen leed zou bezorgen met het opbiechten en daarmee wel kon voorkomen zich hier zelf 

schuldig over te gaan voelen. Zij is door mij gemotiveerd ook hiermee te stoppen. Stoppen 

met uitgebreid nadenken over dwanggedachten was ook moeilijk voor cliënte. Er zijn 

gedachtenrapporten aan gewijd (zie bijlage 3). Bij het stoppen met geruststelling vragen heb 

ik cliënte geadviseerd haar ouders en vriend mee te nemen naar de sessie(s), cliënte wilde 

dit niet. Daarom heb ik haar geïnstrueerd haar omgeving goed uit te leggen wat er van 

cliënte in de behandeling verwacht wordt en wat zij daarin van haar omgeving nodig heeft 

(dat zij geen geruststelling geven, ook als cliënte hier wel om zou vragen). Ik heb goed 

nagevraagd of het gedrag van cliënte en haar omgeving voldoende veranderde. Wanneer dit 

nog niet naar volledige tevredenheid was gebeurd (er werd toch geruststelling gegeven), heb 

ik cliënte geïnstrueerd nogmaals met haar omgeving de benodigde gedragsverandering te 

bespreken. Naderhand heb ik gecheckt of cliënte dit besproken heeft en of het gedrag van 

omgeving vervolgens naar tevredenheid veranderde. Dit was het geval. 

 Ter ondersteuning van de ERP is contraconditionering toegevoegd aan het 

behandelplan. Cliënte gaf aan in de sessies meestal sterk overtuigd te zijn te moeten 

stoppen met de dwanghandelingen maar vaak thuis weer te twijfelen of zij iets zou moeten 

opbiechten en dan weer de neiging te hebben deze en andere dwanghandelingen uit te 

voeren. Haar is gevraagd wat ze op die momenten nodig heeft, dat zou kracht en 

standvastigheid zijn. Dit gevoel werd opgeroepen door een krachtige lichaamshouding 

(rechtop staan, gewicht op beide voeten, gebalde vuisten, schouders naar achteren, borst 

vooruit, kin omhoog), visualisatie van beeld (cliënte zit in een bootje in hevige storm, ze kijkt 

naar de vuurtoren en laat zich niet afleiden door de golven, die haar dwanggedachten 

representeren) en zelfspraak (ze zegt “onzin” tegen de dwanggedachten die haar aan het 

twijfelen brengen). Cliënte heeft dit sterke gevoel thuis meermaals opgeroepen en dit hielp 

haar standvastig te blijven en geen dwanghandelingen uit te voeren. Zij gaf aan blij te zijn 

met dit praktische hulpmiddel omdat ‘geen aandacht aan de dwanggedachten besteden’ 
haar weinig houvast geeft. 

 

Cognitieve therapie (gedachtenrapporten): 

CT is ingezet ter ondersteuning van de ERP. In bijlage 3 en 4 zijn twee voorbeelden van 

gedachtenrapporten te zien. In deze interventiefase was de intelligentie van cliënte duidelijk 

te merken. Cliënte begreep de theorie van cognitieve therapie goed en had het invullen van 

de gedachtenrapporten snel goed onder de knie. Het lukte haar goed om het zelfstandig te 

doen. Door in de sessie de rapporten door te nemen, heb ik haar met behulp van socratische 

vragen kunnen helpen bij het vinden van bewijzen in strijd met de automatische gedachten. 

In deze interventiefase kwam ook haar perfectionisme naar voren. Zij is heel zorgvuldig met 

de rapporten aan de slag gegaan. In de formulering van bepaalde automatische 

gedachten/opvattingen ontstond er discussie over de precieze formulering. Bijvoorbeeld bij 

de volgende opvatting: “Als mijn geliefden niet alles van mij weten, verdien ik hun liefde niet.” 
Cliënte vond dit niet kloppen, want er waren wel dingen waarvan zij het niet erg vond dat 

haar geliefden niet wisten. Deze opvatting zou gaan om dingen waardoor haar geliefden 

mogelijk negatiever over cliënte zouden kunnen gaan denken. De uiteindelijke formulering 

van de te onderzoeken gedachte werd: “Als mijn geliefden niet alles, waardoor zij mogelijk 
negatiever over mij denken, weten, dan verdien ik hun liefde niet.”  
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Terugvalpreventie: 

Cliënte heeft met ondersteuning van mij een terugvalpreventieplan opgesteld. Hierin komen 

de volgende onderdelen aan bod: 

- Samenvatting van het geleerde in de behandeling. 

- Angstige gedachten over terugval en meer helpende, rationele gedachten. 

- Risicosituaties en maatregelen om deze situaties te voorkomen, dan wel hier zo goed 

mogelijk mee om te gaan. 

- Signalen van klachtentoename en maatregelen bij klachtentoename. 

  

Therapeutische relatie 

Er was gedurende het hele behandeltraject sprake van een goede therapeutische relatie. 

Gedurende de behandeling is elke vijf sessies de verkorte versie van de 

Werkalliantievragenlijst (WAV-12) afgenomen (Stinckens, Ulburghs, & Claes, 2009). De 

WAV-12 meet drie aspecten van de therapeutische relatie: de emotionele band, 

overeenstemming over taken en overeenstemming over doelen. Dit wordt gemeten middels 

twaalf items, die gescoord worden op een vijfpuntsschaal. Naast de afname van de WAV-12 

vond elke vijf sessies een mondelinge evaluatie van de therapeutische relatie plaats. Uit 

beide typen evaluaties kwam altijd naar voren dat cliënte tevreden was over de 

samenwerking en de inhoud van de behandeling.  

 

WAV: De scores per subschaal lopen van 0-5. Een hogere score indiceert een betere therapeutische 

relatie (Stinckens, Ulburghs, & Claes, 2009).  

Mijn persoonlijke voorkeursstijl als therapeut is didactisch. Dit werkte goed in het contact met 

cliënte, haar motivatie was het hele traject erg hoog en waardoor ze gemotiveerd met de 

interventies aan de slag ging. Op persoonlijk vlak zou je kunnen zeggen dat er een “klik” was 

van beide kanten, de omgang was gemakkelijk en er is nooit sprake geweest van irritaties of 

andere interpersoonlijke moeilijkheden in het contact. In hoofdstuk 6 is een kritische reflectie 

gegeven over de interactie tussen cliënte en mij.  

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Bij 5 sessies Bij 10 sessies Bij 15 sessies

Werkalliantievragenlijst

Emotionele band Overeenstemming taken Overeenstemming doelen



26 
 

Resultaat van de behandeling 

Onderzoeksvraag 1: Hebben de verwerkingsgerichte interventies bij cliënte geleid tot een 

mildere kijk naar zichzelf?  

Bij deze onderzoeksvraag is gebruik gemaakt van een drie-fasen ABC design. De eerste 

meting is de baseline, voorafgaand aan de interventies. De tweede meting is gedaan na de 

eerste interventiefase, de verwerkingsgerichte schrijfopdrachten. De derde meting is gedaan 

na de tweede interventiefase, EMDR. Aan het einde van de behandeling is nogmaals een 

meting gedaan. Dit is een tweede meting na de tweede interventiefase, want er heeft geen 

verdere verwerkingsgerichte interventie plaatsgevonden na de EMDR. Hieronder zijn de 

metingen grafisch weergegeven. Gezien de metingen wordt gesteld dat de 

verwerkingsgerichte interventies beide geleid hebben tot een mildere kijk op zichzelf. De 

hypothese is bevestigd. Dit effect heeft zich verder voortgezet na afloop van de tweede 

interventiefase. 

 

 

Onderzoeksvraag 2: Heeft exposure en responspreventie geleid tot een afname van overte 

en coverte dwanghandelingen?  

Bij deze onderzoeksvraag is gebruik gemaakt van het twee-fasen AB-design, waarbij fase A 

voorafgaand aan de behandeling is (baseline) en fase B de interventiefase is, waarin 3 

metingen hebben plaatsgevonden. Hieronder zijn de metingen grafisch weergegeven. Vanaf 

de start van de behandeling is cliënte gestimuleerd om te stoppen met dwanghandelingen. In 

de eerste 8 sessies is tijdens de sessies echter vooral aandacht besteed aan 

verwerkingsgerichte interventies. Na sessie 8 is in de sessies explicieter aandacht besteed 

aan ERP (tevens ondersteund door CT). Te zien is dat de score op de Y-BOCS in de eerste 

vijf sessies 1 punt gedaald is. Tussen de vijfde en de tiende sessie is een duidelijke daling te 

zien, welke doorzet tussen de tiende en vijftiende sessie. Gezien de metingen wordt gesteld 

dat de ERP heeft geleid tot een afname van de overte en coverte dwanghandelingen. De 

hypothese is bevestigd. 
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Y-BOCS: 0-7: geen duidelijke symptomen; 8-15: mild; 16-23 matig; 24-31 ernstig; 32-40 extreem. 

(Goodman et al., 1989a, 1989b). 

 

Onderzoeksvraag 3: Heeft de behandeling geleid tot een afname van algemene psychische 

klachten en een toename van het genieten van haar leven? 

Bij deze onderzoeksvraag is gebruik gemaakt van het twee-fasen AB-design, waarbij fase A 

voorafgaand aan de behandeling is (baseline) en fase B de interventiefase is, waarin 3 

metingen hebben plaatsgevonden. De SQ-48 is afgenomen als meting van de algemene 

psychische klachten. Omdat een behandeldoel van cliënte is dat zij weer kan genieten van 

haar relatie en haar leven, is naast de totaalscore ook gekeken naar de score op de 

subschaal vitaliteit/optimisme. Hieronder zijn de metingen grafisch weergegeven met daarbij 

tevens de trendlijnen. Er is duidelijk te zien dat er gedurende de behandeling een daling van 

de algemene psychische klachten plaats heeft gevonden en een stijging van de score op de 

subschaal vitaliteit/optimisme. Er wordt gesteld dat de behandeling inderdaad geleid heeft tot 

een afname van de algemene psychische klachten en dat cliënte weer is gaan genieten, de 

hypothese is bevestigd. 
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SQ-48: De totaalscores lopen van 0-148 punten, waarbij een hogere score meer psychische klachten 

betekent. De gemiddelde totaalscore van de algemene Nederlandse bevolking is 36,6 punten (Carlier 

et al., 2012). De scores op de subschaal vitaliteit/optimisme lopen van 0-24 punten, waarbij een 

hogere score meer vitaliteit/optimisme betekent. De cut-off score voor deze subschaal is 15 punten, 

<15 punten indiceert psychische klachten op dit gebied. 

 

Behandeldoelen 

De volgende behandeldoelen zijn aan het begin van de behandeling opgesteld: 

1. Geen overte dwanghandelingen meer uitvoeren. Het meetbare doel hierbij was dat cliënte 

op de Y-BOCS 7 punten of lager zou scoren. Dit doel is behaald, cliënte scoort 3 punten op 

het einde van de behandeling. Dit indiceert dat er geen sprake meer is van OCS bij afronding 

van de behandeling. Ook in de praktijk blijkt dat de dwanghandelingen aan het einde van de 

behandeling enkele weken niet meer plaats hebben gevonden. De drie overte 

dwanghandelingen waren: 

a) Opbiechten. 

b) Geruststelling vragen bij anderen, zonder de inhoud van dwanggedachte te vertellen. 

c) Googelen over de inhoud van een dwanggedachte (bijvoorbeeld: is het erg als ik mijn 

vriend niet de knapste jongen ter wereld vind?).  

 

2. Minder tijd bezig zijn met de dwanggedachten. Het meetbare doel hierbij was dat cliënte 

minder dan een uur per dag zou besteden aan haar dwanggedachten. Dit doel is behaald. 

Aan het einde van de behandeling geeft cliënte aan gemiddeld ongeveer 20 minuten per dag 

aan haar dwanggedachten te besteden. Meerdere malen per dag komen dwanggedachten 

bij haar op, meestal besteed zij hier ongeveer een minuut aan voordat het haar lukt de 

gedachte te negeren en los te laten. Soms duurt het wat langer voordat dit lukt, in de laatste 

weken van de behandeling is dat maximaal tien minuten per keer geweest. Dit is een grote 

verbetering vergeleken met de start van de behandeling, toen cliënte gemiddeld zes uur per 

dag aan de dwanggedachten besteedde middels de coverte dwanghandelingen: piekeren 

over dwanggedachten en actief in geheugen zoeken naar “fouten”. De Y-BOCS is gebruikt 
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om de ernst van de dwangklachten te meten. Het meetbare doel hierbij was dat cliënte 7 

punten of lager zou scoren op de Y-BOCS. Dit doel is behaald.   

 

3. Weer kunnen genieten van haar relatie en haar leven. Het meetbare doel was hierbij dat 

cliënte 37 punten of lager zou scoren op de algemene klachtenvragenlijst SQ-48. Bij de 

laatste meting scoort cliënte 6 punten op deze vragenlijst. Het gemiddelde van de 

Nederlandse bevolking op deze vragenlijst is 36,6 punten, de eindscore van cliënte indiceert 

dat er geen sprake is van een psychische stoornis. Daarnaast is de score op de subschaal 

vitaliteit/optimisme uitgelicht. De cut-off score voor deze subschaal is 15 punten, een score 

lager dan 15 punten indiceert psychische klachten op dit gebied. Het doel was daarom dat 

cliënte 15 punten of hoger zou scoren op deze subschaal. Bij de laatste meting scoort cliënte 

23 punten op deze subschaal, dat is 1 punt onder de maximale score. Uit de mondelinge 

evaluatie blijkt ook dat dit doel behaald is, cliënte zegt dat zij inderdaad weer kan genieten 

van haar leven en relatie en dat zij zich weer “zichzelf” voelt. 

Ik als behandelaar en cliënte zijn tevreden met het resultaat van de behandeling. Cliënte 

geeft aan dat ze zichzelf weer geluk en plezier gunt, dat ze weer zin in dingen heeft en weer 

kan genieten. Cliënte geeft aan dat ze weer veel meer zichzelf is: heel vrolijk, optimistisch, 

gezellig en actief. Zij hoopte vooraf door de behandeling weer te kunnen voelen dat zij liefde 

verdient. De geloofwaardigheid van de cognitie “ik verdien liefde” is 100% bij afronding van 

de behandeling. Er is nog sprake van dwanggedachten. Aan het begin van de behandeling is 

besproken dat de behandeling er niet op gericht is om geen dwanggedachten meer te 

hebben, maar erop gericht is hier niet op te reageren met dwanghandelingen en deze 

gedachten niet meer zo serieus te nemen. Het is “normaal” om af en toe intrusieve 
gedachten te hebben. Tijdens de vijftiende sessie zegt cliënte dat het zeker acceptabel voor 

haar zou zijn als zij deze mate van dwanggedachten blijft hebben de rest van haar leven. 

Tijdens de laatste sessie geeft cliënte aan een paar minder goede dagen te hebben gehad 

(mogelijk vanwege het afronden van de behandeling) en dan zegt ze dat ze het wel erg zou 

vinden als deze mate van dwanggedachten altijd zullen blijven. Ze is daar bang voor. Ik heb 

aan de ene kant geprobeerd deze angst verminderen door haar te laten realiseren hoe ver 

ze al is gekomen in vergelijking met de start van de behandeling en te zeggen dat een 

realistische mogelijkheid is dat in de komende maanden de dwanggedachten verder af zullen 

nemen. Aan de andere kant is OCS een hardnekkige stoornis waarbij meestal nog sprake is 

van restklachten na een effectieve behandeling. In de multidisciplinaire richtlijn staat 

beschreven: “Geconcludeerd kan worden dat psychotherapie effectief is in het verminderen 

van OCS-symptomatologie. Maar de meeste patiënten houden restsymptomen, ook na een 

effectieve behandeling” (Van Balkom et al., 2013, p. 113). Slechts een kwart van de 

personen die een behandeling voor OCS middels ERP ondergaan herstelt volledig, 50% tot 

60% verbetert (Fisher & Wells, 2005). OCS symptomen kunnen na adequate behandeling op 

matig niveau persisteren (Eddy, Dutra, Bradley, & Westen, 2004). Het is dan ook een 

mogelijkheid dat cliënte zal moeten leren leven met de restklachten. We hebben tijdens de 

laatste sessie besproken waarom de mogelijkheid van het voortduren van de huidige 

restklachten angst oproept bij cliënte. Hoe erg zou dat zijn? Word je op dit moment 

belemmert in je dagelijks leven? Hoe (on)gelukkig ben je op dit moment? Na deze 

socratische dialoog voelde cliënte zich wat minder angstig. Op Zorgkaart Nederland heeft zij 

de onderstaande reactie achtergelaten na afronding van de behandeling. 
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Hoofdstuk 6. Kritische reflectie 

Het gedragstherapeutisch proces en de behandelresultaten 

Vanaf het lezen van de intakerapportage van deze cliënte, verwachtte ik dat ik toevoegingen 

zou moeten doen aan het behandelprotocol voor OCS (Verbraak et al., 2017). Ik heb FA’s en 
BA’s opgesteld om mijn behandelplan te maken en ben vanaf het begin van deze 
behandeling begeleid door mijn VGCt-supervisor. Dit heeft mij geholpen vanaf het begin de 

klachtensamenhang scherp te hebben en mijn behandeling hierop aan te passen. Ik ben 

ervan overtuigd dat de behandeling een minder goed resultaat had gehad als de 

verwerkingsgerichte interventies niet aan het behandelplan waren toegevoegd (zie ook 

hoofdstuk 3 voor de beredenering voor het toevoegen van deze interventies). Het opstellen 

van duidelijke behandeldoelen en het uitvoeren van tussentijdse metingen en evaluaties is 

iets wat ik in al mijn behandelingen doe. Dit zorgt ervoor goed de doelen van de behandeling 

scherp te hebben en tussentijds te evalueren of er verbetering bereikt wordt op deze doelen. 

Zo nodig kan er bijgestuurd worden om het beoogde behandelresultaat te behalen.  

 Alle onderzoeksvragen zijn bevestigend beantwoord. Dat betekent dat ervanuit wordt 

gegaan dat: 

1. De verwerkingsgerichte interventies bij cliënte hebben geleid tot een mildere kijk naar 

zichzelf. 

2. De exposure en responspreventie heeft geleid tot een afname van overte en coverte 

dwanghandelingen. 

3. De behandeling geleid heeft tot een afname van algemene psychische klachten en 

een toename van het genieten van haar leven. 

Uit de metingen, beschreven in hoofdstuk 5, lijkt naar voren te komen dat de interventies het 

beoogde resultaat gehad hebben. In hoofdstuk 5 is tevens gesteld dat alle behandeldoelen 

behaald zijn. Dit blijkt uit de metingen en de mondelinge evaluatie met cliënte. Cliënte heeft 

enkele weken geen overte dwanghandelingen meer uit en besteed aanzienlijk minder tijd 

aan de dwanggedachten middels de coverte dwanghandelingen. Ook voelt zijn zich over het 

algemeen een stuk prettiger en meer zichzelf en kan zij weer genieten van haar leven en 

relatie. De dwangklachten (gemeten middels Y-BOCS) en de algemene psychische klachten 

(gemeten middels SQ-48) zijn afgenomen en de score op subschaal vitaliteit/optimisme van 

de SQ-48 is toegenomen. De eindscores op deze vragenlijsten indiceren dat er geen sprake 

meer is van een psychische stoornis.  

 Over het doel betreffende de voor cliënte belangrijkste dwanghandeling, het 

opbiechten, is discussie mogelijk. Cliënte wilde stoppen met opbiechten, maar opbiechten is 

ook “normaal” gedrag. Het opbiechten van cliënte was buitenproportioneel, daarom is er 

gedurende de behandeling naartoe gewerkt dat zij niks meer opbiechtte. Maar het 

opbiechten waarmee de dwangstoornis begonnen is, namelijk aan haar vriend opbiechten 

dat zij is vreemdgegaan, was in de basis geen problematisch gedrag. Nu het 

buitenproportionele opbiechten is afgenomen, zal cliënte in de toekomst zelf moeten 

inschatten wanneer opbiechten mogelijk wel gepast is. Bij het opstellen van het 

terugvalpreventieplan is hierover gesproken met cliënte. Daarnaast kan je je afvragen 

waarom cliënte wil stoppen met opbiechten, wat wint ze hiermee? Cliënte schaamt zich voor 

de dingen die ze opbiecht en het lijkt alsof zij zich door het opbiechten een last voelt (de 

zaken die zij opbiecht kunnen haar geliefden pijn doen en moeder en partner kunnen zich 

schuldig voelen naar cliënte omdat zij het idee hebben een rol te hebben gespeeld in het 
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ontstaan van de dwangstoornis). Je kan je afvragen of de motivatie voor het stoppen met 

opbiechten intrinsiek of extrinsiek is. 

Analyses 

Betreffende de in dit verslag opgenomen BA’s met US/UR ‘ik ben een slecht mens’ twijfelde 

ik of ik de associatie zou weergeven met een “gewoon” referentiëel verband (boogje) of met 

een identiteitsassociatie (=teken). Een identiteitsassociatie geeft over het algemeen een 

minder problematisch verband weer dan een referentiële associatie naar een kernthema 

(behalve bij “ik = [kernthema]”). Als ik ervoor had gekozen deze BA’s weer te geven met een 
“gewone” referentiële associatie, dan zou dat betekenen dat cliënte de kernovertuiging ‘ik 
ben een slecht mens’ heeft. Ik ben er echter niet van overtuigd dat zij deze kernovertuiging 

heeft, vandaar dat ik ervoor gekozen om in deze BA’s identiteitsassociaties te gebruiken. 
Mijn inschatting is dat het niet om een kernovertuiging ging, is gebaseerd op het volgende. 

Cliënte heeft gedurende de behandeling meerdere malen aangegeven dat zij zichzelf niet als 

een slecht mens zag voordat zij is vreemdgegaan. Als dit wel haar kernovertuiging geweest 

zou zijn, zou dat al voor het vreemdgaan aanwezig moeten zijn geweest. In dat geval denk ik 

niet dat de verwerkingsgerichte interventies gericht op het vreemdgaan zo’n groot effect 
gehad zouden hebben op haar overtuiging een slecht mens te zijn (zie metingen betreffende 

onderzoeksvraag 1 in hoofdstuk 5). Als ik ervan overtuigd was dat er wel sprake was van 

een kernovertuiging, dan zou ik de associaties van deze BA’s met een boogje weergegeven 

hebben. In dat geval zouden zelfbeeldversterkende interventies zeker op zijn plaats zijn 

geweest en had ik het passend gevonden om een dergelijke interventie(s) in het 

behandelplan op te nemen. Dan zou een passend meetinstrument voor onderzoeksvraag 1 

een zelfbeeldvragenlijst zijn geweest. Ik heb ervoor gekozen dit niet als meetinstrument te 

gebruiken omdat mijn inschatting is dat het niet om een kernovertuiging ging. Ondanks dat ik 

er niet van overtuigd ben dat cliënte echt de kernovertuiging heeft een slecht mens en een 

last te zijn, kan je dit wel terugvinden in de holistische theorie in hoofdstuk 2. Ik heb ervoor 

gekozen dit hier wel op te schrijven, omdat cliënte zich wel gedraagt naar deze 

kernovertuigingen. Dit is namelijk te zien aan haar leefregels (als ik steun/hulp vraag, dan 

ben ik een last; als ik mezelf voor anderen stel, dan ben ik een slecht mens) en coping 

(perfectionisme; subassertief en negatieve emoties wegstoppen).  

 Een ander punt betreffende de analyses waar men over kan discussiëren is 

schuldgevoel als CR. Er bestaat discussie over of schuldgevoel een emotie is of een cognitie 

(ik ben schuldig) die tot de emotie bedroefdheid zou leiden. In mijn CGT-vervolgcursus is 

hier ook over gesproken en de docent gaf aan dat hij zaken als emoties (en dus CR’en) vindt 

gelden als je deze zaken echt ervaart als een gevoel. Ik kan mij vinden in deze zienswijze en 

ik denk dat schuldgevoel iets is wat je ervaart/voelt en ik ben van mening dat schuldgevoel 

een ander gevoel is dan bedroefdheid (en daarmee dus een emotie is wat te onderscheiden 

valt van bedroefdheid). Cliënte geeft ook heel duidelijk aan het schuldgevoel te voelen en dit 

als een ander gevoel te ervaren dan angst of somberheid die zij ook ervaart. Daarom heb ik 

ervoor gekozen schuldgevoel als CR op te nemen in de analyses. 

Designs en metingen  

Onderzoeksvraag 2 heeft betrekking op het effect van de interventie ERP en heeft een AB-

design. Een aandachtspunt hierbij is dat dit design in dit geval niet helemaal zuiver is om het 

effect van ERP te onderzoeken, omdat gedurende de interventiefase fase B niet alleen ERP 

werd uitgevoerd maar ook verwerkingsgerichte interventies en CT. Een tweede 

aandachtspunt betreffende deze onderzoeksvraag is dat ik graag ook registraties als 

meetinstrument gebruikt zou hebben. Er zijn gedurende de behandeling meerdere 
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registraties gemaakt door cliënte, maar cliënte kon deze niet meer terugvinden. Ik heb de 

uitkomsten van de registraties niet goed genoeg zelf genoteerd om deze in dit n=1 verslag 

op te kunnen nemen.  

 Onderzoeksvraag 3 heeft betrekking op het effect van de gehele behandeling en 

heeft een AB-design. Hierbij geldt dat fase B, de interventiefase, bestaat uit meerdere typen 

interventies (verwerking, ERP en CT). Het is goed om te bedenken dat deze 

onderzoeksvraag niet het effect van de losse interventies meet, maar het totale effect van de 

gehele behandeling. Onderzoeksvraag 1 en 2 zijn wel gericht op het effect van drie losse 

interventies: verwerkingsgerichte schrijfopdrachten, EMDR en ERP. De bijdrage van de 

interventie CT aan behandelresultaat is niet expliciet onderzocht. Dat zou interessant kunnen 

zijn om te onderzoeken. 

 Betreffende alle onderzoeksvragen heb ik in fase A (de baseline, voorafgaand aan de 

start van de behandeling) maar 1 meting gedaan. In de toekomst zou ik meerdere metingen 

in fase A willen hebben, om zekerder te zijn van de baseline. Het is echter in de praktijk 

soms wel lastig, vooral bij meetinstrumenten die betrekking hebben op een wat langer 

tijdsbestek. Op het moment dat je het behandelplan hebt gemaakt en je design hebt 

opgesteld, wil je zo snel mogelijk starten met de behandeling. De Y-BOCS en de SQ-48 zijn 

vragenlijsten die gaan over het tijdsbestek van 7 dagen. Als je meerdere metingen van deze 

vragenlijsten wil hebben voorafgaand aan de start van de behandeling, zou je enkele weken 

nog niet kunnen starten. Het lijkt me niet ethisch om cliënte langer dan nodig te laten 

wachten op de start van de behandeling omdat je meerdere metingen wil hebben. 

Betreffende onderzoeksvraag 1, had ik wel meerdere metingen kunnen doen. Ik had cliënte 

een week lang elke dag de geloofwaardigheid van de cognitie ‘ik ben een slecht mens’ 
kunnen laten scoren. Daarnaast schreef ik al eerder dat ik registraties had willen opnemen in 

mijn design van onderzoeksvraag 2. Cliënte heeft onder andere na de eerste sessie, voor de 

start van de interventiefase, een week lang elke dag de dwanghandelingen geregistreerd. 

Dus als ik de registraties als meting opgenomen zou hebben, dan zou ik bij deze 

onderzoeksvraag een baseline met meerdere metingen gehad hebben. 

Interactie cliënte en therapeute 

Hieronder volgt een kritische reflectie over verschillende zaken die speelden in de interactie 

tussen cliënte en mij.  

 Ik voel mij als therapeut algemeen in mijn werk vaak (te) verantwoordelijk voor het 

behandelresultaat en heb de neiging te “hard” te werken, terwijl ik mijn cliënten vooral aan 

het werk zou moeten krijgen. Deze valkuilen kwamen ook in de hier beschreven behandeling 

voor. Er waren verschillende redenen waarom ik extra betrokken was bij het welzijn van 

cliënte en mij verantwoordelijk voelde voor het slagen van de behandeling: ik mocht cliënte 

graag; er was sprake van een hoge lijdensdruk; cliënte voelde zich machteloos ten opzichte 

van haar dwanggedachten; cliënte heeft een hoge lat (dit activeert mijn hoge lat); dit was 

mijn n=1 casus. Daardoor heb ik extra druk ervaren om haar klachten “op te lossen”.  
 In hoofdstuk 5 is onder de kop ‘cognitieve therapie’ (p.24) reeds beschreven dat het 

perfectionisme en zorgvuldigheid van cliënte in de behandeling naar voren kwam. 

Bijvoorbeeld bij de formulering van de gedachte “Als mijn geliefden niet alles, waardoor zij 
mogelijk negatiever over mij denken, weten, dan verdien ik hun liefde niet.” Het zou kunnen 

dat deze focus op details een vorm van vermijding is, waarbij zij haar gevoel op afstand 

houdt. Ik ben meestal ook perfectionistisch, erg precies en rationeel. Waarschijnlijk hebben 

cliënte en ik elkaar hierin versterkt tijdens de behandeling. Mogelijk hebben wij ons soms te 

veel op feiten en details gefocust in plaats van het grotere geheel of onderliggende 
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gevoelens. Een voorbeeld vanaf mijn kant is dat mijn algemene valkuil bij 

gedachtenrapporten is te focussen op de kwantiteit van de ‘bewijzen in strijd’ en 
onvoldoende aandacht te hebben voor de kwaliteit ervan en in welke mate de bewijzen 

“binnenkomen” bij cliënten (wordt het gevoel geraakt of blijft het rationeel?). Omdat cliënte 
ook meer rationeel ingesteld is en haar gevoelens vermijdt, was het bij haar juist extra van 

belang binnen de CT aandacht te hebben voor het gevoel. Als ik de behandeling opnieuw 

zou kunnen doen, dan zou ik proberen de behandeling (vooral bij de interventie CT) wat 

minder cognitief te maken en meer aandacht hebben voor het gevoelsniveau.  

Bij bepaalde dwanghandelingen was het lastig te bepalen of er sprake was van 

“normaal” gedrag of een dwanghandeling. Zo bijvoorbeeld bij het Googelen. Nadat deze 
dwanghandeling opgenomen was als ERP-opdracht, gaf cliënte aan algemene informatie 

over OCS te hebben opgezocht via Google. Zij was benieuwd naar ervaringen van andere 

mensen en wilde zich hierdoor minder alleen voelen. Een ander voorbeeld was bij het vragen 

om geruststelling. Cliënte gaf aan met haar moeder over haar OCS gesproken te hebben. 

Cliënte voelde zich slecht en wilde hierover praten en wilde dat haar moeder haar meer zou 

begrijpen. Cliënte gaf uitleg over wat haar dwanggedachten voor impact op haar hebben 

(haar het idee geven dat zij liefde niet verdient) en heeft daarbij tegen moeder gezegd dat 

moeder haar geen geruststelling mocht geven. Moeder heeft na dit gesprek aangegeven dat 

zij haar dochter heel lief vindt en vindt dat ze veel dingen goed doet en daarom niet snapt 

waarom cliënte zich zo zorgen maakt. Ik vind het moeilijk te bepalen of dit wel of niet een 

dwanghandeling ‘om geruststelling vragen’ was. Aan de ene kant is het goed dat cliënte zich 
meer openstelt (dit doet zij weinig omdat zij zich een last voelt, zie holistische theorie in 

hoofdstuk 2) en verbinding zoekt met haar moeder. Cliënte heeft daarbij duidelijk 

aangegeven dat ze geen geruststelling wilde van moeder. Aan de andere kant heeft 

moeders reactie haar misschien toch wel geruststelling gegeven. Dit voorbeeld geeft ook 

mooi mijn perfectionisme weer. Cliënte en ik hebben samen nagedacht of dit wel of niet als 

dwanghandeling zou gelden. Hiermee reageer ik kritisch op een hele goede poging (en 

gedrag wat mogelijk gezien kan worden als “normaal” en gezond). Cliënte is zelf natuurlijk al 

uiterst kritisch naar zichzelf, wat ik hiermee niet verminder. Als behandelaar had ik er ook 

voor kunnen kiezen cliënte te complimenteren met het veranderen van haar gedrag. 

Een ander vraagstuk wat gedurende de behandeling een aantal keer naar voren 

kwam, was of cliënte de inhoud van een dwanggedachte wel of niet aan mij moest vertellen. 

Aan de ene kant moet ik als haar behandelaar een idee hebben van de dwanggedachten die 

zij heeft om meer inzicht te hebben in de klachten. Aan de andere kant zaten er ook nadelen 

aan het vertellen. Ten eerste ervoer cliënte het vertellen van haar dwanggedachten soms als 

opbiechten, wat ze in het kader van ERP natuurlijk juist niet meer moet doen. Ten tweede 

zou ik cliënte impliciete ‘geruststelling’ geven over hetgeen waar zij zich op dat moment 
schuldig over voelt, wanneer ik haar niet zou zeggen dat ze dit zou moeten opbiechten aan 

haar geliefden. Cliënte en ik hebben over dit dilemma gesproken en er daarom in sommige 

gevallen voor gekozen dat zij mij niet mocht vertellen waar ze zich op dat moment schuldig 

over voelde. Het niet vertellen aan mij was ook exposure en responspreventie. 

Toevoegingen behandeling/vervolgbehandeling 

Een eerste mogelijke toevoeging aan de behandeling zou zelfbeeldversterkende interventies 

kunnen zijn, zoals bijhouden van een witboek of COMET zelfbeeldtraining. Cliënte is erg 

kritisch naar zichzelf en heeft vooral aandacht voor dingen die zij (in haar ogen) niet goed 

doet. Het bijhouden van een witboek of COMET zou haar kunnen helpen meer aandacht te 

krijgen voor de dingen die zij wel goed doet. Dit zou haar kunnen helpen meer te geloven dat 
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zij goed is zoals ze is en dat ze liefde verdient. Een derde optie ter versterking van het 

zelfbeeld is cliënte te motiveren zicht te gedragen als iemand die een positief zelfbeeld heeft 

(bijvoorbeeld gelooft goed te zijn zoals ze is en/of ertoe te doen). Eerder in dit hoofdstuk 

(p.31) is beschreven dat cliënte zich gedraagt alsof zij een negatief dan wel voorwaardelijk 

zelfbeeld heeft: subassertiviteit, perfectionisme, sterke interne criticus. Als cliënte zou leren 

meer ruimte in te nemen voor zichzelf (bijvoorbeeld door assertiviteitstraining) en een minder 

hoge lat te hebben, zou zij haar leefregels en mogelijke kernopvattingen kunnen 

onderzoeken. Hoogstwaarschijnlijk zou dit tot positieve uitkomsten leiden, waardoor zij kan 

leren dat zij geen slecht mens of een last is.   

Ten tweede zou mindfulness-training een goede toevoeging kunnen zijn. Er is reeds 

beschreven dat cliënte de neiging heeft haar negatieve emoties weg te stoppen. Gedurende 

de behandeling kwam naar voren dat cliënte niet goed in contact staat met haar gevoel, 

maar veel “in haar hoofd” zit. Dit bleek bijvoorbeeld uit de opmerking van cliënte dat zij er 
door de EMDR achter kwam dat er toch nog sterke emoties gekoppeld waren aan het 

vreemdgaan, terwijl zij dacht het voldoende verwerkt te hebben. Ook bij de uitvoer van de 

gedachtenrapporten bleef cliënte veel hangen op cognitief niveau in plaats van de interventie 

door te laten dringen op gevoelsniveau. Daarnaast kunnen de dwanghandelingen gezien 

worden als een manier om weg te blijven van haar gevoel (angst, schuldgevoel). In 

hoofdstuk 5 is beschreven dat cliënte aan het einde van de behandeling bang is dat deze 

mate van dwangklachten de rest van haar leven aanwezig blijft. Zij focust zich daarbij op de 

toekomst en niet op het heden. Ik denk dat het cliënte op verschillende vlakken zou kunnen 

helpen meer in contact te staan met haar gevoel in het nu en minder “in haar hoofd te zitten”. 

Het schrijven van n=1 volgens richtlijnen 2021 

Tot slot wil ik reflecteren op het proces van het schrijven van deze n=1. Ik ben één van de 

eersten die de n=1 schrijft volgens de nieuwste richtlijnen, geldend vanaf januari 2021. Dat is 

in mijn ervaring een extra uitdaging geweest. Er is nog geen voorbeeld n=1 beschikbaar en 

geen goedgekeurde n=1 verslagen volgens de nieuwe richtlijnen. Ook ben ik voor mijn 

supervisor de eerste die zij begeleidt in het schrijven volgens de nieuwe richtlijnen. Dit 

betekende dat mijn supervisor betreffende de aangepaste onderdelen nog niet meer kennis 

bezat dan die ik zelf heb opgedaan door de richtlijnen goed te bestuderen. Sommige vragen 

die ik had, kon zij niet beantwoorden. (Onder andere) daarom heeft zij de intervisies voor 

supervisoren gevolgd, maar daar kwam niet altijd duidelijkheid uit naar voren betreffende 

onze vragen. Vanuit de VGCt werden soms adviezen gegeven die naar het inzien van mijn 

supervisor en mij niet overeenkwamen met wat er precies in de richtlijnen beschreven staat. 

Ik heb ervoor gekozen de richtlijnen zo goed mogelijk te volgen en daarbij tevens geprobeerd 

de adviezen zo goed mogelijk op te volgen.  

Het schrijven van de n=1 is het een leerzaam proces geweest en ben ik trots op het resultaat 

van mijn behandeling en van dit n=1 verslag. Ik hoop de VGCt ook! 
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Bijlage 1: “rotte vis”- brief 
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Bijlage 2: steunende brief 



40 



41 

Bijlage 3: Gedachtenrapport 1 
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Bijlage 4: Gedachtenrapport 2 
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