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Een uitgave van de Angst, Dwang en Fobie stichting

Zon, zee en…stress
Gedachten Uitpluizen
Onderzoek oxytocine en sociale angst
Verslag Durfdag

Petra Berger:
‘Ik weiger mijn leven te
laten regeren door angst’
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Inhoudsopgave

Vizier

INHOUDSOPGAVE
Ervaringsverhaal: Zon, zee en…stress
Soms lijkt het of vakantie één groot feest is, maar veel mensen
hebben last van vakantiestress. Redacteur Jeroen van Dijken gaat
graag en vaak op vakantie en beschrijft zijn - herkenbare - ervaringen.

Gedachten
Uitpluizen

Boekbespreking: ‘Gedachten Uitpluizen’
Dit boek is weliswaar bedoeld voor professionals, maar bevat zó veel
interessante informatie, dat het door redacteur Susanne Rijnders
inzichtelijk werd gemaakt voor de lezers van Vizier.

Cognitief gedragstherapeutische
protocollen bij psychotische klachten

Oproep onderzoek naar sociale angst en oxytocine
Marisol Voncken is therapeute, docente en onderzoekster in Maastricht. Zij leidt het onderzoek naar het gebruik van oxytocine bij
sociale angststoornissen. Viziers Rita Sijtsma sprak met haar.

Interview Petra Berger
Petra Berger is een Nederlandse zangeres en musicalster, die in haar
leven meermaals te maken kreeg met angst en dwang. Hoe ze daarmee leerde dealen vertelt ze in een openhartig interview.

Verslag van de Durfdag 2014
‘Na veel denkwerk heb ik me toch maar opgegeven, maar meteen
sloeg de angst voor die dag al toe. Toch maar doorgezet, want ik had
A gezegd, dus dan ook maar B.’ Een (foto-)verslag van zaterdag
17 mei 2014.

omslagfoto BUREAU

PETRA BERGER
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Het is weer zo ver

V

akantie is voor iedereen anders. Voor de één
een leuk vooruitzicht en voor de ander één
van de spannendste momenten in een jaar.
Kiezen we voor veiligheid dicht bij huis,
gaan we iets verder over de grens, maar op een bepaalde afstand die te behappen valt of gaan we de angst
aan en nemen we het vliegtuig? Voor de liefhebbers
kan het niet ver genoeg gaan, maar voor de Angsthazen onder ons blijft het moeilijk kiezen.

foto JAN VAN DER VELDEN

mensen. Het was prachtig weer en toen we een poosje
weg waren merkte je al dat er een stuk ontlading
kwam, doordat men zich begrepen voelde door elkaar
en dingen konden delen met elkaar. Voor mijn ogen
zag ik het belang van lotgenotencontact weer bevestigd. Eén van de deelnemers, Froukje, heeft een heel
leuk verslag geschreven dat u kunt vinden op pagina
32. Dit verslag laat ook mooi zien hoe leuk je het kunt
hebben op een eenvoudig dagje uit met mensen die je
begrijpen. Misschien ook een goed idee als je niet op
vakantie gaat en wel iets wil doen dat anders is dan
anders.
Ik ben erg benieuwd hoe iedereen de gecombineerde
Vizier/Hyp heeft ervaren. Zelf zijn we erg enthousiast
een uitgave van de ADF stichting

foto FERDINAND VAN NISPEN

Zo ging dat ook bij de Durfdag in mei. Wat een spanning. Dit was al te merken tijdens de inschrijving, mede
natuurlijk omdat het geheim was wat er zou gaan
gebeuren deze dag. Uiteindelijk waren we met 28

over de samenvoeging van twee bladen. Immers op
deze manier kunnen we een nog mooier en dikker blad
maken, waarin de lezers van beide bladen zich zeker
zullen herkennen.
Voor de Hyplezers, - en dan hoop ik natuurlijk dat u dit
redactioneel ook leest - is het belangrijk te weten dat
alles wat de ADF stichting biedt en organiseert ook
voor leden van de NHS geldt. U bent dus van harte
welkom straks bij de lotgenotencontacten die weer
opnieuw beginnen in september. Daarnaast kunt u
gebruik maken van alle andere activiteiten die de ADF
organiseert.
Deze uitgave bevat weer een prachtige selectie van
artikelen. Soms leuk, soms wat moeilijker, maar altijd
informatief. Het is deze keer weer een blad geworden
om trots op te zijn en dat ben ik dan ook. Daarom wil
ik graag eens alle medewerkers bedanken die er voor
hebben gezorgd dat Vizier/Hyp in deze uitvoering tot
stand is gekomen.
U wens ik een hele fijne vakantie toe, waarbij ik hoop
dat u geniet van de wijze waarop deze dit jaar door u
ingevuld wordt.
Hartelijke groet,
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Vizier

Zon, zee en…stress
door JEROEN

VAN DIJKEN

foto’s JEROEN

VAN DIJKEN

De reclame wil ons graag doen geloven dat vakantie één groot feest is. Enkel
mooie en blije mensen zijn te zien op de foto’s in reisgidsen en op internet.
Wanneer ik de verhalen over vakantie om mij heen hoor, dan is de conclusie
gerechtvaardigd dat reclame over het algemeen één grote volksverlakkerij is. Veel
mensen hebben namelijk last van vakantiestress. En niet enkel de angsthaasjes,
dwangers en “fobisten”.

M

aar aangezien dit de Vizier is, beperk ik

me uiteraard tot ons gezellige, aparte en
nooit saaie ADF-clubje. Ik heb besloten
om voor deze zomer mijn vakantieduit
maar eens in het Vizier-zakje te doen. Ik denk dat velen
het nodige herkennen in onderstaand verhaal en ik ben
dan ook benieuwd naar de vakantie-ervaringen van
lezers. Schroom dus niet om te reageren:
vizierredactie@adfstichting.nl.

Jaloers
Vakantie. Laat ik voorop stellen dat ik het heerlijk vind
om even helemaal weg te zijn van de dagelijkse
beslommeringen. Ander land, ander eten, andere taal,
andere geuren, zon en voor mij als redelijk fanatieke
zwemmer onontbeerlijk: zwembaden en de zee. Het
probleem dat zich voordoet is dat ik mij niet van het
ene op het andere moment op de verkozen vakantie-

bestemming bevind. Voordat het zover is moet de
koffer worden ingepakt, het huis in goeden doen
worden achtergelaten, de rit naar Schiphol plaatsvinden, inchecken, vliegen, transfer naar het hotel, weer
inchecken, kijken of de hotelkamer aan de verwachtingen voldoet en vervolgens een paar dagen acclimatiseren. Ik moet altijd acclimatiseren. Marloes – mijn
vriendin en OCD-lotgenoot – heeft totaal geen moeite
met vakantie. Zij heeft weer andere dwangmatigheden. Het moet wel een beetje goed verdeeld zijn toch?
Ik ben behoorlijk jaloers op haar ik-heb-lekker-geenlast-van-dwang-met-vakantie-ervaringen.

Psychische chaos, kort lontje en
veel controleren
De stress begint met het inpakken van de koffer. Wat
moet er allemaal mee? Te veel en ik krijg het ding met
geen mogelijkheid meer dicht. Van te weinig word ik
ook niet echt vrolijk, zo heeft de ervaring inmiddels
geleerd. Tijdens het inpakken lijken m’n hersens zich
hier niet fatsoenlijk op te kunnen focussen. Allerlei
beren-op-de-weg-gedachten spoken door m’n hoofd.
‘Heb ik het restantbedrag echt overgemaakt naar de
reisorganisatie? Heb ik een reis- en annuleringsverzekering afgesloten? (Ik heb nota bene een doorlopende
reis- en annuleringsverzekering; man waar maak je je
druk om?). Wat nou als er ingebroken wordt, terwijl
we aan het strand liggen?’ Enfin, behoorlijke chaos in
m’n bovenkamer. En ik ben het huis nog niet eens uit!
De avond en nacht van vertrek zijn aangebroken, we
vliegen meestal ’s nachts. De dag ervoor ben ik al nerveuzer. Marloes weet dat m’n lontje dan tamelijk kort
is en houdt daar inmiddels rekening mee. Vragen als
een uitgave van de ADF stichting

02_Vizier_zomer_2014 08-06-14 11:25 Pagina 5

zomer 2014

Ervaringsverhaal

‘Zal ik dit rokje ook meenemen?’ of ‘Zeg, heb jij toevallig nog zonnebrandcrème over?’, zijn dan niet bijster verstandig.
Er zijn mensen die even snel hun huis doorlopen of
alles wel uit is en dicht zit, de deur achter zich dichttrekken en nergens meer aan denkend vakantie gaan

vieren. Dat gaat bij ondergetekende net iets anders. Ik
heb gelukkig een checklist die me helpt om alles na te
lopen, maar soepeltjes verloopt alles niet. In de verste
verte niet.
Ramen controleren. Zitten ze wel echt dicht? Dat vraag
ik me af terwijl ik zie dat de haken naar beneden zijn.
Ik trek nog eens flink aan de haken. Ja, zit behoorlijk
dicht. Valt weinig anders van te maken. Is het licht echt
uit? Als het donker is in een kamer, is dat meestal het
geval. Ik voel nog eens extra aan de wasmachinekraan,
maar dicht is toch echt dicht. Dichter dan dicht bestaat
niet. Toch? Mijn brein lijkt daar vaak anders over te
denken. En dat was dan nog maar één kraan. Ik heb
nog veel meer kranen. Zucht... De kraan van het wcfonteintje is mijn ultieme dwangkraan. Ik heb het ding
inmiddels zo op z’n falie gegeven dat het een wonder is
dat ie het überhaupt nog doet.
een uitgave van de ADF stichting
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Dan nog even de lichtschakelklokken checken. Nou ja,
even...Tenslotte (nogmaals!) de tuindeur. Ja, wanneer
de klink naar beneden is en hij gaat niet open, dan is ie
dicht. Pff... Het gas van het fornuis laat ik hier gemakshalve buiten beschouwing. Daar heeft bijna heel
Nederland last van bij het op vakantie gaan. We
moeten wel een beetje select groepje blijven.

Dan is moment van vertrek aangebroken, want de
Schiphol Travel Taxi staat voor de deur. Ook hier kent
Marloes inmiddels de gang van zaken. De koffers heb
ik hoffelijk bij de straatrand neergezet – mijn schat laat
ik niet tillen – zodat de chauffeur ze in de taxi kan
zetten. Op dat moment sprint ik terug naar de voordeur, want die moet nog worden afgesloten. Marloes
houdt intussen de chauffeur bezig. Ik trek de deur
dicht en draai de sleutel om. Normaal stop je met
draaien wanneer je voelt dat je niet verder kunt. Je
kunt er gevoeglijk van uitgaan dat de deur dan op slot
zit. Veel andere mogelijkheden zijn er niet. Maar dat
ligt anders bij een beetje dwanger. Ik draai aan de sleutel zo hard als ik kan, waardoor ik na afloop de afdruk
van het ding zo ongeveer in m’n vingers heb staan. Dan
heb ik boven en onder nog zogenaamde pensloten,
waar ik me verder op mag uitleven. Dan zou je denken,
’t is wel goed zo. Deurtje zit nu wel dicht’. Nee hoor,
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tenslotte pak ik ook nog de deurklink en trek een paar
keer knetterhard naar voren en achteren of mijn -armedeur toch wel echt dichtzit. Hij zit dicht. Wauw...
Ik heb nu overigens kwalitatief goed hang- en sluitwerk. Zeg maar OCS-proof. De oude deurklink heb ik
aan gort getrokken. Vandaar.

Vizier

Waar ik op Schiphol wel weer last van heb, is het (te)
vaak controleren of m’n paspoort nog wel in m’n
rugzak zit. Of ik deze toch niet vergeten heb of dat het
ding gestolen is. Cum laude haal ik de eindbestemming
dus niet.

We zitten in de taxi en Marloes kijkt mij aan. Ze hoeft
niets te zeggen. Haar blik stelt de vraag: “Alles goed
gegaan?”. Ik knik. Het ergste is achter de rug.

Schiphol … here we come!
Nou zul je als lezer – ik neem even de vrijheid om te
tutoyeren - waarschijnlijk zoiets denken van: ‘Let op,
die heeft vette vliegangst’. Dan moet ik je helaas teleurstellen. Noch Marloes, noch ik hebben last van vliegangst. Sterker nog. Ik vind vliegen erg leuk. Het
opstijgen en landen dan. Alles wat ertussen in zit,
mogen ze houden. Veel te saai. De ‘Air Crash Investigations’ op National Geographic zijn bij mij niet aan te
slepen.
Schiphol vind ik een heerlijke locatie om te vertoeven.
Een stad op zich. Wel wat druk, maar dat neem ik voor
lief. Een heel internationale stad. Fantastische luchthaven.

Aangekomen op de plaats van bestemming volgt de
transfer naar het hotel. Hopelijk het juiste hotel. Een
paar jaar geleden kregen we op de luchthaven in Turkije te horen dat ons hotel was volgeboekt. ‘Foutje’ van
hun kant. We werden naar een ander hotel gebracht.
Geen sorry, geen toelichting, niets. Dat moment zal ik
niet gauw vergeten, want ik moest per direct compleet
omschakelen in m’n hoofd en dat is niet m’n sterkste
punt. Marloes bleef er tamelijk rustig onder, maar ik
ontplofte zowat. En dat in veertig graden Celsius.
Vervolgens inchecken en dan naar de kamer. Vanaf dat
moment begint het acclimatiseer-deel. Voor mij dan.
Ook hier heeft mijn wederhelft totaal geen last van.

Is bovenstaande logisch? Nee, bepaald niet. Hele volksstammen (ook niet-ADF’ers) hebben vliegangst. Het
zou logischer zijn wanneer ik (en Marloes ook) als de
dood voor vliegen zouden zijn. Maar niet dus. Nee,
dwang en logica gaan niet samen.

Ik ben behoorlijk moe en Marloes heeft zo een sneer te
pakken wanneer ze net even het verkeerde zegt. M’n
hoofd is vol van alle indrukken en ik heb de neiging tot
nafilmen. (Dwang)gedachten springen als een stuiterbal door datzelfde hoofd: ‘Heb ik de huisdeur echt
goed afgesloten? Staat er toch niet ergens een raam
open?’ Na vele vakanties ben ik er inmiddels redelijk
aan gewend geraakt en weet ik dat deze gedachten
dezelfde of de volgende dag vaak zijn verdwenen.
Daarnaast realiseer ik me dat het een keihard feit is dat
ik niet even terug kan gaan om te controleren. Ik trek
een uitgave van de ADF stichting
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de zaak een beetje cognitief recht zeg maar. Na een
paar dagen ben ik omgeschakeld naar de vakantiemodus, kan ik intens genieten en ben helemaal in m’n element in al dat Mediterrane water.

Lef
Mijn OCS heeft ieder jaar weer de neiging om in mijn
hoofd te fluisteren: ‘Ga nou maar niet met vakantie. Je
weet hoeveel stress dat veroorzaakt. Al dat geregel.
Zoveel in de gaten houden.’ Het klopt dat het de nodige
stress met zich meebrengt. Leuk vind ik dat niet. Verre
van dat zelfs. De kans is groot dat ik er mijn hele leven
in meer of mindere mate last van zal blijven houden.

Dwang heeft in mijn leven de nodige ellende veroorzaakt en doet dat nog regelmatig, hoewel hij met het
stijgen der jaren in felheid wat lijkt te hebben ingeboet.
Waarschijnlijk ook onder invloed van goed aanslaande medicatie. Ik weet goed dat ik me van dit fluisteren
bewust ben en spreek de dwang steeds weer toe: ‘Je
hebt me veel ontnomen en doet dat nog regelmatig.
Hoe moeilijk ik het ook vind om naar het buitenland
een uitgave van de ADF stichting
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met vakantie te gaan en ontspannen te genieten, ik ga
het wel proberen. Ieder jaar opnieuw.’
Is het alle (in)spanning(en) waard? Wat mij betreft
absoluut! Zonder uitzondering heb ik bij thuiskomst
altijd een zeer voldaan gevoel en blijkt het even helemaal weg zijn uit de thuissituatie een positieve uitwerking te hebben op de OCS.
Beste lezer, misschien herken je het nodige in dit artikel en twijfel je om er (even) op uit te trekken vanwege angsten, dwang of fobieën. Bedenk dan dat het niet
gaat om de lengte of locatie van je vakantie of tripje.

Laat ik dat benadrukken. Een paar dagen weg in
Nederland kan hetzelfde resultaat hebben als vier
weken op een tropische bestemming.
Wees mild voor jezelf. Gun het jezelf. Durf eens lef te
hebben en sta versteld van jezelf. Op een Loesje-poster
zag ik ooit het volgende staan: ‘Leven is het meervoud
van lef’... Kortom, GO FOR IT!
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Vizier

‘Gedachten
Uitpluizen’
door SUSANNE

RIJNDERS

‘De DSM, the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, is een
hopeloos boekje, weg ermee.’ Dit is één van de uitspraken die Mark van der Gaag
doet in het interview, dat ik met deze bijzonder hoogleraar aan de Vrije
Universiteit had, naar aanleiding van het onlangs uitgekomen boek “Gedachten
Uitpluizen”. Een gedurfde uitspraak die we, vooral sinds het uitkomen van de
DSM-V, steeds vaker horen.

D

e titel van “Gedachten uitpluizen” wekt
nieuwsgierigheid op. Het boek is eigenlijk
bedoeld voor professionals, maar de visie
van de schrijvers is dermate interessant, dat
we het de lezers van Vizier niet willen onthouden.

Als we naar psychische stoornissen kijken draait
het eigenlijk bijna allemaal om Gedachten, zoals bij
angststoornissen, psychoses of borderline persoonlijkheidsstoornissen. Uitpluizen verwijst naar de cognitieve gedragstherapie, die alom wordt ingezet om
gedachten te onderzoeken die tot angst, verdriet,
boosheid en andere negatieve emoties leiden. De titel
is behoorlijk treffend en schept de verwachting dat het
boek breed inzetbaar is. De hoofdauteur van het boek
is bijzonder hoogleraar Mark van der Gaag, die zich
heeft gespecialiseerd in psychoses. Het boek is
bedoeld voor professionals en is geschreven vanuit de
psychosesectie, maar eveneens inzetbaar in de gehele
psychiatrie. Daarnaast is het een van de eerste boeken
die wil stimuleren tot het benaderen én behandelen
van psychische klachten vanuit de symptomen die zich
voordoen, en niet te wachten tot iemand “voldoet” aan
de criteria van de DSM en er behandeld mag worden.
Zo zegt Van der Gaag: ‘Het probleem met de DSM is,
dat als je eenmaal zover bent dat ze er een label op
gaan plakken, je eigenlijk te maken hebt met een uitgekristalliseerd eindstadium van een ziekteproces,
waardoor het behandelen veel moeilijker, duurder en
tijdrovender is.’

In hokjes denken
Als gevolg van specialisaties binnen de psychiatrie, die
we overigens ook zien bij andere sectoren in de geneeskunde, is er een in hokjes denken mentaliteit ontstaan.
De DSM draagt hieraan bij door labels te plakken op
patiënten, als zij voldoen aan de symptomen die daarbij vermeld staan. Krijg je het stempel psychose, dan
word je verwezen naar de professionals van de psychoseafdeling, krijg je het stempel depressie dan kom
je bij de professionals die over depressie gaan. De laatste jaren wordt steeds duidelijker dat al die verschillende psychische stoornissen door elkaar lopen.
‘Daarnaast is geen enkele diagnose in de DSM gevalideerd. We weten niet of er een stoornis onder ligt.
Van depressie weten we niet echt of het bestaat, of dat
wat wij depressief noemen in werkelijkheid twee verschillende stoornissen zijn, of misschien wel vier of
zelfs zes. Bij schizofrenie is dit net zo. Mensen kunnen
uiteenlopende beelden vertonen die zowel bij de ene
stoornis als bij de andere stoornis zouden passen volgens de DSM,’ aldus Van der Gaag. Vaak wordt dan de
term co-morbiditeit toegevoegd, dat zoiets betekent als
het hebben van twee of meerdere stoornissen tegelijkertijd. Als patiënt krijg je dan dus meerdere stempels.
Langzamerhand komt het besef, -door het zien van
dezelfde symptomen bij verschillende stoornissen- dat
er misschien niet gesproken kan worden over afgebakende stoornissen en men moet gaan denken in
termen van symptomen.
een uitgave van de ADF stichting
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‘Ook vanuit de erfelijkheid zien we dat je betere voorspellende modellen krijgt als je alles op een hoop gooit,
in plaats van alles te onderscheiden.’ Deze veranderde
denkwijze draagt er toe bij dat er eerder behandeld
kan worden op deze symptomen.

Psychotisch symptoom

de behandeling van angststoornissen. Het wordt niet
uitgevraagd en als iemand het al rapporteert wordt er
niet op ingegaan. Meestal wordt er slechts één vraag
gesteld aan de patiënt over het horen van stemmen en
antwoordt de patiënt vaak met nee, omdat ze zich
schamen of het niet willen weten. Je moet meer en
gedetailleerder vragen om achter psychotische symptomen te komen of een psychose. Daarom wordt het
ook vaak gemist.’ Gevolg van het missen van deze
symptomen is dat de aanmeldklacht van iemand
behandeld wordt maar niet goed te behandelen is, en
het eindresultaat teleurstellend blijkt, omdat er een
psychotisch symptoom is dat de klachten in stand
houdt.

foto SCHRIJVERS “GEDACHTEN UITPLUIZEN”

“Gedachten Uitpluizen” werd geschreven vanuit de
sectie psychotische stoornissen en richt zich op het psychotisch symptoom/psychotische klachten. Vroeger
dacht men dat een psychose alleen hoorde bij schizofrenie of een schizo-affectieve stoornis. Als men echter naar
de symptomen kijkt die onder deze stoornissen vallen,
zoals bijvoorbeeld het horen van stemmen of achtervol-

9

De schrijvers van ‘Gedachten Uitpluizen’: v.l.n.r. Joost Baas, Mark van der Gaag, Tonnie Staring en
David van den Berg
gingswaan, dan blijkt dat ze óók vaak voor komen bij
andere stoornissen. Ongeveer de helft van de mensen
met bijvoorbeeld een posttraumatische stress stoornis
(PTSS) hoort stemmen. Van de mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis hoort één derde stemmen.
En ook bij depressieve patiënten kan dit zich voordoen.
De prevalentie of het voorkomen van psychotische symptomen is twaalf keer groter dan de prevalentie van schizofrenie. Er is dus veel meer psychose in de wereld dan
alleen bij de schizofreniepatiënten. En als men kijkt naar
het jaarlijkse aantal gevallen van psychotische symptomen dan is dat 2%, wat betekent dat elk jaar 2% van de
bevolking ineens stemmen hoort, paranoïde wanen
krijgt of allerlei betrekkingsideeën. Er zijn dus heel veel
mensen met een angststoornis of een depressie die af en
toe psychotische symptomen hebben.
Van der Gaag: ‘Het is opvallend hoe weinig aandacht er
nu nog wordt besteed aan het horen van stemmen bij
een uitgave van de ADF stichting

Van der Gaag vertelt dat ze onlangs nog werden geconfronteerd met een dergelijke situatie: Voor een vrouw
die al zes jaar in behandeling was bij de afdeling
depressie werd de afdeling psychose gevraagd naar
haar te kijken, omdat ze het idee bestond dat zij psychotisch aan het worden was. Toen ze deze vrouw
spraken was ze enorm psychotisch. Bij navraag naar
hoelang ze al dat soort klachten had, bleek dat al zes
jaar zo te zijn. Bij navraag hoe lang zij al in behandeling was voor depressie bleek dat ook zes jaar te zijn. Er
was zes jaar lang over allerlei sombere dingen gepraat
of werd geprobeerd mevrouw te activeren.
‘De hulpverlening heeft niet gezien dat iemand eigenlijk hartstikke psychotisch is. En op het moment dat wij
die vrouw troffen was dat natuurlijk al enorm
gegroeid. Dat willen we uiteraard voorkomen.’ Dit is
dan ook de reden dat de schrijvers het boek breed in
het werkveld bekend willen laten worden.
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Transdiagnostiek
Het breed inzetten ondersteunen de schrijvers door
voorbeelden uit de praktijk te beschrijven, waarin duidelijk wordt hoe gemakkelijk een psychotisch symptoom gemist kan worden. Door middel van protocollen
wordt er per psychotisch symptoom besproken wat de
beste interventie is en waarom. Waar het boek ook
aandacht aan besteed zijn de onderliggende processen
bij de verschillende stoornissen. Deze zijn trans
diagnostisch van aard. Dat betekent dat dezelfde
onderliggende mechanismen kunnen leiden tot verschillende stoornissen of deze stoornissen in stand
houden. Voorbeelden van transdiagnostische mechanismen zijn te zien in gedrag, bijvoorbeeld vermijdingsgedrag dat we zien bij angststoornissen,
depressie en psychose. Of in psychologische factoren
zoals selectieve aandacht, die zich bij alle stoornissen
voordoen. Om deze reden kan eenzelfde symptoom bij
verergering bij de ene persoon tot een angststoornis
leiden, terwijl de ander PTSS ontwikkelt. De transdiagnostische aard verklaart ook waarom cognitieve
gedragstherapie (CGT) zo succesvol is bij veel verschillende stoornissen. CGT is namelijk voor een groot
deel gebaseerd op transdiagnostische processen en
wordt daarom ingezet bij tal van stoornissen, van
angststoornissen tot psychoses.
Van der Gaag: ‘Hier komt meer en meer oog voor. Zo
sprak ook hoogleraar Paul Emmelkamp in een recent
artikel over hoe sommige stoornissen, zoals PTSS, vast
zitten aan geheugenprocessen. Depressie en veel
angststoornissen zitten weer vast op de aandachtstoornissen met selectieve aandacht. Ook Emmelkamp
pleit ervoor om anders te gaan groeperen, om naar die
onderliggende transdiagnostische mechanismen te
kijken en die te tackelen. We kijken dan dus niet meer
stoornisspecifiek. Die stoornissen zullen wel altijd blijven, maar om vooruit te komen moet men niet langer
in het kader van chronische stoornissen denken, maar
naar voorfases oftewel stadia gaan’.
Om naar deze voorfases te gaan en die te behandelen
maakt men in de psychiatrie steeds meer gebruik van
het stadiëringsmodel, dat bekend is uit de behandeling
van kanker. Hier onderscheidt men de fases 1 t/m 4.
In fase 1 is er nog volop kans op goede overleving en is
de interventie minder zwaar dan in fase 3 waarbij de
kans op overleving een stuk kleiner is en de interventie veel zwaarder. ‘De winst van kankerbestrijding zit
in het onderscheiden van stadia en steeds vroeger te
proberen te behandelen. Dat probeert men nu ook met
psychoses te doen.’

Vizier

Ultrahoge risicogroep
Van der Gaag en zijn collega-schrijvers besteden in het
boek dan ook veel aandacht aan de groep met ultrahoog risico (UHR) op ernstige psychische klachten. Als
mensen met een UHR gescreend worden is interventie
vereist, die de kans op ernstige psychiatrische klachten in de toekomst verkleint. In het boek is er een protocol toegevoegd dat geheel op deze groep is gericht.
Van der Gaag, werkzaam bij PsyQ Den Haag, vertelt
dat zij sinds 2007 werken met een afdeling genaamd
Edit: het vroege detectie en interventie team.

‘We screenen iedereen die bij PsyQ in behandeling
komt, of dat nu voor een eetproblematiek, depressie of
angst is. We screenen iedereen op subklinische psychotische symptomen. Als deze er zijn hebben we een
interview. Als mensen een at risk zijn nemen we ze in
behandeling. Ze worden behandeld voor hun aanmeldprobleem maar omdat ze ook een risicoprofiel
voor het ontwikkelen van toekomstige psychische problemen hebben, besteden we daar ook aandacht aan.
We zien dat mensen met een UHR een veel betere
prognose hebben als zij al vroeg de interventie krijgen.
Zonder behandeling herstelt 60% en met behandeling
80%. Als men eenmaal psychotisch is en hij of zij krijgt
een eerste psychose, dan herstelt slechts 15%, 75%
krijgt meerdere episodes en 10% is vanaf de eerste dag
knettergek en komt er niet meer uit.’ Des te meer reden
om hierop te screenen.
een uitgave van de ADF stichting
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Preventieve GGZ
De nieuwe ontwikkeling naar UHR is slechts het begin
van waar de psychiatrie naar toe zou moeten. Het ideaalbeeld is dat er preventieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) komt. Psychohygiëne betekent dat er op
basisscholen, middelbare scholen en rondom de adolescentie al bekeken wordt of er symptomen zijn die in de
toekomst voor ernstige dan wel chronische klachten
zorgen. Vooral als mensen al veel bagage hebben en veel
ellende hebben meegemaakt. In de jeugd wordt dat dan
al gescreend en wordt de interventie ingezet die dan
nodig is ter voorkoming. Met de leeftijd van 15 jaar heeft
de helft van alle psychiatrische stoornissen zich al geopenbaard. En met de leeftijd 25 jaar is dat al driekwart.
Van der Gaag: ‘Eigenlijk zou de GGZ moeten doen wat
de tandheelkunde bereikt heeft. Door preventieve
tandheelkunde voorkomt men dat wat vroeger normaal was: alle tanden laten trekken omdat de boel zo
slecht was of omdat er veel gaatjes waren. In de tandheelkunde is men dus niet curatief gaan denken maar
preventief. Bijvoorbeeld in het kader van mondhygiëne is het aantal kunstgebitten in de leeftijd van 45 tot
65 jaar gedaald van 37% naar 12% in nauwelijks twintig jaar tijd. Als de GGZ die kant op gaat, krijgen we
veel minder mensen met zo’n eindstadium stoornis die
heel veel gaat kosten.’

KOM OOK
ZWEMMEN,
SPOOKIE!
HET WATER IS
HEERLIJK!

EH, NOU,
IK WEET
NIET...

Het boek Gedachten Uitpluizen is één van de eerste
boeken die stimuleert om meer en meer in de richting
van voorkomen te gaan denken en het maakt de
belangrijke stap om symptomen te benaderen in plaats
van stoornissen. Specifiek de psychotische symptomen
die veel meer voorkomen dan eerder gedacht.

Mark van der Gaag is klinisch psycholoog, hoofd
psychose onderzoek van
Parnassia en hoogleraar
klinische psychologie aan
de Vrije Universiteit. Hij is
opleider en supervisor bij
de vereniging voor gedrags- en cognitieve therapie. Zijn huidige onderzoeken richten zich op het voorkomen van een
eerste psychotische episode, op het behandelen van
psychotische patiënten met een complexe posttraumatische stress stoornis en op het behandelen
van paranoia met behulp van ‘Virtual Reality’.

DURF JE NIET?
HET WATER
IS HEEL
SCHOON HOOR!

WILDE JE
DAAROM
GEEN STRANDVAKANTIE?

MICHIEL OFFERMAN 2014

NEE, DAT
IS HET
NIET.

IK ZUIG
NAMELIJK NOGAL
WAT WATER OP...

een uitgave van de ADF stichting
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Oproep huisdieren
Heissa & ik
door BIANCA

VAN BEUGEN

foto BIANCA

VAN BEUGEN

Vorig jaar deed de Vizierredactie een oproep aan ADF-leden om te schrijven over
de positieve invloed van huisdieren op dwang- en/of angstklachten. In het
voorjaarsnummer van Vizier kwamen Vera, Birgit en Sarah aan het woord met
hun mooie verhalen. In dit nummer sluit Bianca van Beugen met haar relaas deze
rubriek af.

Mijn hond als anxiolyticum
Bianca: ‘Mijn hond Heissa is een lief en optimistisch
dier, dat licht kan brengen in de dreigende duisternis
van de angst. Er is een tijd geweest waarin ik bijna
geheel door angst beheerst werd en zo goed als niets
als positief kon ervaren. Maar Heissa begon iedere dag
door mij enthousiast kwispelend te begroeten. Terwijl
ik alle mensen wanhopig maakte en ruzie met ze
kreeg, kwam Heissa vaak uit zichzelf bij me liggen, om
mij fysieke en emotionele warmte te brengen. Als ik
gehuild had likte ze mijn tranen af. Heissa was de
onvoorwaardelijke liefde voor het leven.

Ik was zelfs bang als ik in mijn in principe veilige bed
lag, maar als Heissa bij me kwam liggen voelde ik me
beschermd tegen het onnoemelijke gevaar. En als ik
extreem schrikachtig ben en de hele atmosfeer om me
heen lijkt te trillen van angst, geeft Heissa me een veiliger gevoel. Door Heissa kan ik enig besef houden van
het feit dat ik me helemaal niet echt in een gevaarlijke
situatie bevind. Heissa heeft ook helemaal geen last
van sociale angst en wordt juist vrolijk als ze mensen
ziet naderen. Ik ben dus erg blij dat ik Heissa heb.’
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De geur van
pas gemaaid gras

V

eel mensen houden van de geur van pas

foto PATRICK VAN DER SANDE

gemaaid gras. Maar weinigen zullen beseffen dat het gaat om evenzovele noodkreten.
Wanneer een grassprietje wordt aangevallen door een maaimachine of de tong van een koe,
vormt het een geurstof, die de omliggende grasplanten vertelt dat er gevaar is. Die maken zich vervolgens
kleiner om zich tegen zo’n aanval te beschermen. We
zijn hier getuige van angst van een plant. Want de
natuurlijke reactie van een organisme op gevaar
noemen we zo.

Nog een voorbeeld uit de natuur. Wanneer wij in een
weiland een groep meeuwen of ganzen zien en ernaartoe lopen, zullen opeens alle vogels vrijwel tegelijk
opvliegen. Wat is er gebeurd? De vogels aan de kant
waar wij op aflopen, zien ons het eerst. Zij signaleren
een mogelijke bedreiger en geven een signaal aan de
groepsgenoten, die niet wachten tot ze het zelf hebben
kunnen zien, maar direct reageren.
Deze voorbeelden vertellen ons dat angst niet alleen
een individuele reactie is, maar ook een belangrijk
sociaal signaal. Ook mensen zijn gevoelig voor tekenen
van angst bij anderen en kunnen die moeilijk negeren.
Wanneer een huisgenoot zenuwachtig door de kamer
een uitgave van de ADF stichting

ijsbeert, is het onmogelijk om rustig de krant te blijven
lezen. We zeggen dan: ‘Wat heb je toch? Doe niet zo
nerveus!’ Pas als we weten waar die zenuwachtigheid
mee te maken heeft, kunnen we eventueel zelf weer
rustig worden. Bijvoorbeeld wanneer we horen dat de
ander opziet tegen een examen dat hij de volgende dag
moet doen en wij weten dat dit heus wel goed zal gaan.
Dat angst besmettelijk is, komt hierdoor. Wij moeten
zo snel mogelijk op gevaar reageren en Moeder Natuur
heeft planten, dieren en mensen begiftigd met een
gevoelig systeem voor de herkenning van angstsignalen bij soortgenoten. Hoe beter dat systeem werkt, hoe
makkelijker we angstig worden. Het is om die reden
dat vrouwen, gemiddeld gesproken, angstiger zijn uitgevallen dan mannen. Dat is geen teken van zwakte,
maar van sterkte: hun sociale antennes doen het beter
en dan komen signalen krachtiger door. Charles
Darwin vertelt dat zeehonden aan de rand van hun
groep dieren posteren met een functie als schildwacht.
Interessant genoeg zijn dat vooral vrouwelijke dieren.
Sommige lezers zullen denken: ‘Had ik maar wat
minder gevoelige sociale antennes, dan zou ik me niet
steeds zo gespannen voelen en had ik een prettiger
bestaan.’ Anderen hebben misschien de ervaring dat
nu ze bepaalde geneesmiddelen gebruiken die gevoeligheid minder is geworden, alsof ze een emotionele
zonnebril op hebben gezet. Is dat de enige oplossing?
Ik denk het niet. In plaats van die ongeruste gevoelens
en gedachten als kwelling te ervaren, kun je er ook
naar kijken als een talent. Ga dat talent eens nieuwsgierig onderzoeken. Hoe lukt het je om die subtiele signalen zo goed waar te nemen? Waar let je vooral op?
Hoe maak je onderscheid tussen vals en echt? Probeer
net als de musicus die door oefening steeds meer uit
zijn instrument haalt, jezelf beter te leren kennen en je
talent verder te ontwikkelen. Misschien dat je dan net
zo kunt genieten van de subtiele signalen van angst die
op je af komen, als van de geur van pas gemaaid gras.
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Herkenbaar en
veelvoorkomend:
de tandartsfobie
door SUSANNE

RIJNDERS

foto’s IMAN

KEUCHENIUS

‘In Nederland komt de tandartsfobie vaak voor. Het is niet de meest voorkomende
angst, maar wel één van de meest voorkomende fobieën’, aldus Ad de Jongh,
hoogleraar aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Reden
genoeg om aandacht aan deze fobie- en angstvorm te besteden.

A

d de Jongh nodigt mij uit voor het inter-

view in het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Daar
aangekomen ben ik onder de indruk van
de moderne futuristische architectuur. De Jongh leidt
mij rond in het prachtige gebouw, waar je met roltrappen toegang krijgt tot de verschillende verdiepingen. Het enthousiasme waarmee De Jongh vertelt
geeft aan hoe trots hij op het gebouw is waarin ACTA
gevestigd is. De meeste indruk maken de ruimtes
waar studenten op oefenpoppen hun vaardigheden
aanleren en waar zij hun patiënten ontvangen voor
de consulten. Heel clean, steriel en uiterst professioneel oogt dit alles. Lopend door het gebouw werp ik
uiteraard ook even een blik op een speciale afdeling,
de Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde, waar
angstige patiënten worden behandeld en waar een
serene sfeer hangt.

Herkenbaar
Een tandartsfobie is voor veel mensen herkenbaar.
Omdat ze er zelf last van hebben, of omdat iedereen
wel iemand in zijn of haar omgeving heeft die angst
ervaart voor een bezoek aan de tandarts. Een klein
beetje angst is geen probleem, als de tandartsbezoeken maar afgelegd worden. Als de angst echter zo
groot is dat men de tandarts gaat vermijden, met alle
gevolgen van dien, spreken we over een tandartsfobie.

Een tandartsfobie kan door verschillende situaties
worden veroorzaakt en waar iemand precies bang voor
is verschilt ook nogal eens. Mensen met angst voor de
tandheelkundige behandeling denken in rampfantasieën en schrikbeelden. Vaak gaat het over de pijn die
eventueel gaat komen bij een behandeling, de vrees
om te stikken tijdens een behandeling, de controle te
verliezen, of om flauw te vallen. Ook een voorwerp als
een boor wordt vaak niet als neutraal ervaren. Het
geluid van een boor kan al genoeg zijn om angst op te
roepen.
‘Deze situaties worden de tandheelkundige stimuli
genoemd. We hebben er in totaal zesenzeventig in
kaart gebracht,’ aldus De Jongh. De meest voorkomende zijn de angst dat er dingen stuk gemaakt
kunnen worden in de mond, gevolgd door het trekken
van tanden en kiezen. Het geluid van een boor en het
moeten krijgen van een injectie staan ook hoog genoteerd.

Angstervaring in de jeugd
De ontstaanswijze van de tandartsangst en -fobie is
divers. Meestal is de angst ontstaan in de jeugd. Zeker
onder de oudere generatie, die in hun jeugd te maken
had met de schooltandarts, bestaan echte “horrorverhalen” die behoorlijk traumatiserend hebben gewerkt.
De Jongh: ‘In de situatie van de schooltandarts zaten
een uitgave van de ADF stichting
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dé drie manieren om angstig te worden, namelijk iets
heel naars meemaken (eigen ervaring), het zien van
iets heel naars bij anderen (getuige zijn) en het horen
van nare/enge verhalen door anderen (negatieve
informatie). Dat kwam allemaal voor bij die schooltandartssituatie. Ook werden de kinderen vaak zonder
verdoving behandeld, waren de ouders niet aanwezig
en de tandartsen niet opgeleid in het begeleiden van
kinderen.’

De Jongh heeft de volgende tips: ‘Neem uw kind zo
vroeg mogelijk mee naar de tandarts. Vertel geen
onwaarheden, zoals bijvoorbeeld dat een behandeling
geen pijn doet terwijl het wel pijn kan gaan doen, dit
schaadt het vertrouwen. Zorg ervoor dat één van de
ouders tijdens de controle of behandeling aanwezig is.
Een beloning na een controle kan ook prima werken.
Zijn de kinderen ouder, dan kunnen zij proberen het
zelf te doen, waardoor ze meer zelfvertrouwen krij-

Tegenwoordig is er een langere weg wat betreft het
wennen aan de tandarts, ook wel conditionering
genoemd in de psychologie. Ten eerste is de tandarts
opgeleid in het omgaan met kinderen. Daarnaast
worden kinderen al van jongs af aan behandeld bij de
tandarts en vaak moet er dan al iets gebeuren, zoals een
fluoridebehandeling of een gaatje boren. Ook heeft de
tandarts nu de beschikking tot middelen om eventuele
nare behandelingen uit te stellen tot op latere leeftijd.
Een kind heeft dan veel meer coping vaardigheden
(vaardigheden die in staat stellen om te gaan met stressoren/nieuwe situaties) om met zo’n situatie om te
gaan. Ouders kunnen ook veel doen om angst voor de
tandarts bij kinderen zoveel mogelijk te voorkomen.

gen.’ Ondanks deze preventieve maatregelen kan er
toch nog een fobie ontstaan.

een uitgave van de ADF stichting

Herinneringen
Als de tandartsfobie eenmaal is ontstaan en men wil
daar van af, dan is er therapie nodig. De gebruikelijke
therapie is de welbekende cognitieve gedragstherapie,
waarbij exposure met responspreventie wordt toegepast. De algemene tandartsen krijgen in hun opleiding
de gedragstherapeutische principes te leren, zoals de
exposure in vivo. Dat is geschikt voor milde angsten, zo
vertelt De Jongh.
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‘Maar het werkt veel minder goed bij een fobie die veel
kenmerken vertoont van een posttraumatische stressstoornis, een fobie waarbij er sprake is van een traumatische achtergrond. Hierbij maken we gebruik van Eye
Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)’.
Als voorbeeld van een fobie waarvoor EMDR beter
geschikt is dan exposure in vivo schetst De Jongh de volgende situatie: ‘Iemand heeft een wespenfobie. Een
dode wesp vindt men niet eng, maar hoe stel je iemand
geleidelijk bloot (exposure) aan een vliegende wesp
(waardoor de angst om een gevaarlijke steek te krijgen
wordt opgeroepen)? Een patiënt daarvoor te motiveren
is al een lastige klus. Bij EMDR hoef je de patiënt alleen
bloot te stellen aan het schrikbeeld. Je kan in gedachten
bedenken dat het grootste rampscenario is dat je gestoken wordt door een wesp en dat je dan stikkend aan het
einde van je leven komt, omdat je allergisch daarvoor
zou kunnen zijn. Met EMDR haal je dat specifieke schrikbeeld uit iemands hoofd. Je herschrijft als het ware zijn
of haar angstwekkende mentale representatie.’
De theorie bij EMDR is dat men het werkgeheugen
belast, terwijl er een traumatische herinnering, of een
anderszins emotioneel beladen beeld, wordt opgeroepen. Voor de belasting van het werkgeheugen

Vizier

Gespecialiseerde klinieken voor
tandartsangst
Sinds 2001 heeft ACTA de specialistische opleiding tot “angsttandarts”. Dit is een postacademische opleiding van drie jaar. De afgestudeerde
tandartsen aan deze specialistische opleiding
kunnen de opgedane kennis gebruiken in de algemene tandartspraktijk, maar ook werkzaam zijn
in een Centrum Voor Bijzondere Tandheelkunde
voor angstige mensen. Aan deze centra zijn ook
psychologen verbonden, zodat er een multidisciplinaire aanpak plaatsvindt. Zij gaan samen met de
patiënt aan de slag om de angst te verminderen,
zodat er een behandeling plaats kan vinden.

gebruikt men een afleidende stimulus, namelijk het
volgen van een vinger met de ogen. Doordat er daardoor minder ruimte is voor de herinnering wordt die
minder levendig. Ook bij de tandartsfobie gaat het
vrijwel altijd over traumatische herinneringen van
vroeger. Deze herinneringen ontstaan doordat veel
mensen bij de tandarts met een hoog adrenalineniveau en noradrenalineniveau (arousal niveaus) in de
behandelstoel liggen. Door deze hoge arousal niveaus

Centra voor Bijzondere Tandheelkunde
Alkmaar (Medisch Centrum Alkmaar t)
Leeuwarden
Amsterdam (CBT Jellinek t)
Amsterdam (Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde (SBT) t)
Arnhem (Ziekenhuis Rijnstate)
Breda (Amphia ziekenhuis (St. Ignatius Zkh) t)
Brunssum (CBT Zuid-Limburg)
Alkmaar
Den Haag (Haga Ziekenhuis)
Zwolle
Enschede (Medisch Spectrum Twente t)
Groningen (Martiniziekenhuis)
Amsterdam
Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen)
Heerlen (CBT Zuid-Limburg)
Utrecht
Leeuwarden (CBT Friesland t)
Den Haag
Arnhem Wehl
Maastricht (CBT Zuid-Limburg)
Rotterdam
Nijmegen (Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde)
Nijmegen
Rotterdam (CBTRijnmond t)
Utrecht (UMC Utrecht t)
Breda
Veldhoven (Maxima Medisch Centrum t)
Veldhoven
Wehl (Fatima t)
Zwolle (CBT De Vogellanden t)

Groningen

Enschede

t = gespecialiseerd in angstbegeleiding
Brunssum
Maastricht

Heerlen

een uitgave van de ADF stichting
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worden er veel beelden aangemaakt, dat worden onze
herinneringen. Die herinneringen probeert men met
EMDR dus als het ware te vervagen. Bij ACTA doen ze
veel onderzoek naar herinneringen in combinatie met
de tandartsfobie. Er wordt onderzocht hoe die kunnen
worden beïnvloed, maar ook hoe ze worden aangemaakt.

Nieuwe ontwikkelingen
Op dit moment wordt EMDR wetenschappelijk breder
onderzocht. Werd EMDR voorheen alleen toegepast
bij negatieve ervaringen uit het verleden, de zogenoemde flashbacks, nu onderzoekt men of EMDR ook
werkt bij nare gebeurtenissen die in de toekomst
(waarbij men anticipeert op de ramp die mogelijk
gaat gebeuren) plaats kunnen vinden, flashforwards.
Iemand bedenkt bijvoorbeeld dat het een vreselijk
bloedbad gaat worden bij de tandarts als straks die
verstandskies eruit gaat. Volgens de werkgeheugentheorie kunnen dergelijke flashforwards ook vervagen door het toepassen van EMDR. ACTA onderzoekt
dit ook in twee trials. In één van die trials gebruiken
ze het bekende spelletje Tetris om het werkgeheugen
te belasten. Ook hierbij is de hypothese dat de herinnering anders wordt opgeslagen als je een spelletje
Tetris speelt. Als eerste krijgt men een tandartsbehandeling bij de Stichting Bijzondere Tandheelkunde. Gelijk na de behandeling doen de patiënten een
spelletje Tetris. ACTA onderzoekt wat dit met het
geheugen doet.
De Jongh: ‘We hadden daar ook EMDR voor kunnen
gebruiken, maar Tetris is gemakkelijker toepasbaar in
de algemene praktijk en belast ook het werkgeheugen
en is dus prima toepasbaar.’
Een ander nieuw wetenschappelijk onderzoek waarmee ACTA in maart jongstleden is gestart, is het onderzoek naar de inzet van een bètablokker (propanol)
voor angst bij de kaakchirurg. Al eerder heeft ACTA
geprobeerd dit onderzoek te starten onder tandheelkundige patiënten. Het onderzoek kwam toen niet van
de grond omdat patiënten het middel niet wilden slikken. ‘Ze wilden wel onder narcose, maar geen pil slikken tegen de angst. Opvallend omdat een narcose veel
risicovoller is,’ zegt De Jongh. Het onderzoek wordt nu
gedaan onder patiënten van kaakchirurgen, omdat die
er ook meer bij gebaat zijn. Het voordeel van een bètablokker is dat je minder het gevoel hebt angstig te zijn,
onder andere omdat de hartslag laag blijft. Daarnaast
is het veiliger dan onder narcose gaan en hoeft er geen
anesthesist aan te pas te komen.
een uitgave van de ADF stichting
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De Jongh: ‘Vreemd is dat er vrijwel geen onderzoek
naar de bètablokker is gedaan, maar dat het wel overal
wordt toegepast, zoals bijvoorbeeld bij musici, tegen
podiumvrees.’
ACTA is in de bètablokker geïnteresseerd. Niet alleen
naar wat het met de angstbeleving op het moment zelf
doet, maar ook wat het over langere tijd doet met de
herinneringen. Ze verwachten dat de herinneringen
die gevormd worden onder invloed van de bètablokker minder levendig en minder naar zullen zijn.
‘We gaan kijken of de herinnering waar de angst op is
gebaseerd minder wordt en we kijken twee weken later
wat de herinnering bij de kaakchirurg heeft gedaan.’ De
uitkomst van het onderzoek zal bepalen of een bètablokker een goed middel is bij tandartsangst en fobie.

Ad de Jongh
Ad de Jongh is tandarts en
gz-psycholoog en is als bijzonder hoogleraar angsten
gedragsstoornissen
verbonden aan ACTA
(onderdeel van zowel de
Universiteit van Amsterdam als de Vrije Universiteit) en Stichting Bijzondere Tandheelkunde
(SBT) in Amsterdam. Daarnaast is hij sinds 2011
honorary professor aan de School of Health Sciences van Salford University, Manchester (UK). Hij
heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van
trauma gerelateerde angststoornissen, waaronder
de fobie voor de tandheelkundige behandeling en
posttraumatische stressstoornis (PTSS). In 1993
introduceerde hij, samen met zijn collega Erik ten
Broeke, de behandelmethode EMDR in Nederland
(zie: www.emdr.nl), die momenteel de eerste
keuze behandeling voor psychotrauma is en in
Nederland door ongeveer 95% van de psychologen - die behandelingen op basis van evidencebased richtlijnen uitvoeren - wordt toegepast.
Onlangs is vastgesteld dat EMDR ook een veelbelovende behandeling is voor mensen met een fobie
voor tandheelkundige ingrepen. Ad de Jongh is
(co-) auteur van meer dan 250 publicaties (waaronder vijf boeken) over angststoornissen en de
behandeling daarvan, en verzorgt lezingen en cursussen op zijn vakgebied in binnen- en buitenland.
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Onderzoek oxytocine
en sociale angst
door RITA

SIJTSMA

foto MARISOL

VONCKEN

illustratie GEERTJE

CLAESSENS

( WWW. GEERTJEGROM . COM )

In 2013 startte een onderzoek naar sociale angst en de mogelijk positieve
invloed van het hormoon oxytocine. Marisol Voncken is therapeute, docente en
onderzoekster in Maastricht. Zij leidt het onderzoek naar het gebruik van het
hormoon bij sociale angststoornissen. Vizier sprak met haar.

een uitgave van de ADF stichting
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Sociale angst

J

e moet een praatje houden voor een groep

mensen en het zweet breekt je uit, uit angst niet
uit je woorden te komen. Je stoot per ongeluk op
een receptie een glas drinken om en denkt dat
iedereen naar je kijkt en je erg onhandig vindt. Het zijn
uitingen van sociale angst die de meeste mensen wel
kennen. Marisol Voncken benadrukt dat enige sociale
angst alleen maar gezond is. Het leidt ertoe dat we niet
ongegeneerd doen wat we willen, maar rekening
houden met elkaar. Het wordt ongezond als de angst
gaat overheersen. Als iemand niet meer naar een verjaardag gaat bijvoorbeeld, uit angst steeds te moeten
blozen. Als er problemen door ontstaan op het werk of
in de vriendenkring. Is de angst zo groot dat het dagelijks doen en laten erdoor belemmerd wordt, dan
spreekt men van sociale-angststoornis of sociale fobie.

een uitgave van de ADF stichting
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Waarom onderzoek naar het
hormoon oxytocine en sociale
angst?
In ieder mens komt het hormoon oxytocine voor, maar
ook bij dieren zoals muizen en apen. Naar het hormoon wordt veel onderzoek gedaan omdat het zo’n
‘positief’ hormoon is. Het ontspant en uit diverse dierstudies in het verleden blijkt dat het invloed heeft op
sociaal gedrag. Puur lichamelijk is het effect van oxytocine dat de bloeddruk en het aantal hartslagen per
minuut daalt. Daarnaast stroomt het bloed naar de
maag- en darmstreek. Bij angst zie je juist het omgekeerde: bloeddruk en hartslag gaan omhoog en het
bloed stroomt naar armen en benen. Bij dieronderzoek
bleek dat een groep apen met een hoog gehalte aan
oxytocine een socialere en hechtere gemeenschap
vormt dan een groep apen met een laag gehalte aan
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oxytocine. Oxytocine lijkt dus iets te doen met sociaal
gedrag. Het hormoon wordt aangemaakt bij knuffelen,

strelen en aangeraakt worden en wordt daarom ook
wel het ‘knuffelhormoon’ genoemd. Marisol wil onder-
zoeken of oxytocine helpt om gemakkelijker sociaal
contact te kunnen leggen. Het uiteindelijke doel is te
onderzoeken of oxytocine een rol kan spelen bij de

behandeling van een sociale angststoornis.



Het onderzoek is in 2013 begonnen en wordt
uitgevoerd door de Universiteit Maastricht, de Riagg
Maastricht en PsyQ Maastricht. Laatstgenoemde
instellingen zijn hulpverleningsinstellingen. Het
onderzoek duurt in totaal vier jaar en richt zich op
drie groepen mensen. De groep waar het om gaat is
de groep mensen met sociale angst. Daarnaast zijn er


Het onderzoek

twee zogenaamde controlegroepen: een groep
mensen zonder angststoornis en een groep met een
angststoornis anders dan sociale angst. Deze laatste
groep kan bijvoorbeeld bestaan uit mensen met een
paniekstoornis of dwanghandelingen en -gedachten
(obsessief compulsieve stoornis). De helft van elke
groep krijgt, zonder dat bekend is wie, oxytocine toegediend via een neusspray en de helft krijgt een neusspray zonder het hormoon. Na circa 45 minuten gaat
het hormoon werken en krijgen mensen een tweetal
sociale taken. Een voorbeeld van een taak is het aangaan van een gesprek. Ook worden allerlei vragenlijsten ingevuld. Het onderzoek voor een deelnemer

Vizier

Vaak angstig? Voor alles bang? Wel eens een paniekaanval?
Smetvrees? Piekert u veel over de toekomst? Controleert u
alles? Erg verlegen? Snel last van blozen? Gaat u sociale
situaties uit de weg?
GEZOCHT: Mannen en vrouwen (18-65 jaar), voor een
onderzoek naar de effecten van oxytocine op sociaal gedrag.
Het onderzoek bestaat uit een telefonisch onderzoek om te bekijken of u
inderdaad tot een van deze groepen behoort en het onderzoek zelf.
Het onderzoek zelf duurt 4 uur en bestaat uit het invullen van vragenlijsten,
de inhalatie van een placebo of oxytocine, het uitvoeren van een sociale taak
en een computerspel.
De effecten van de oxytocine zijn na 4 uur uitgewerkt. Uw resultaten zullen
absoluut anoniem worden verwerkt. Het onderzoek vindt plaats op de RIAGG
Maastricht. Bij volledige deelname aan het onderzoek ontvangt u een
vergoeding van 50 Euro (VVV-bonnen).
Voor verdere uitleg kunt u e-mailen of bellen naar Astrid Dello, e-mail:
gedragsonderzoek@maastrichtuniversity.nl telefoon: 043-3884514
,QWHUQHWVLWH««Facebook: Sociale angst onderzocht

www.maastrichtuniversity.nl

duurt circa een halve dag. Het onderzoek moet uitwijzen welk effect oxytocine heeft op sociaal gedrag.
Als de uitkomst van het onderzoek positief is, dan kan
onderzocht worden of het deel kan uitmaken van de
behandeling van mensen met sociale angst. Oxytocine kan dan bijvoorbeeld, na toediening via een neusspray, het contact tussen patiënt en behandelaar
bevorderen waardoor de gedragstherapie mogelijk
beter aanslaat. Maar dat is allemaal nog toekomstmuziek.

Marisol Voncken
Marisol Voncken is onderzoekster en gepromoveerd op onderzoek naar de behandeling van
sociale angststoornissen. Daarnaast is zij gedragstherapeute bij de Riagg en docente bij de Universiteit Maastricht.

een uitgave van de ADF stichting
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Vertrouwen

A

l jaren ben ik bang voor alledaagse situaties. Een borrel met collega’s, de jaarlijkse
buurtbarbecue: ik sla ze liever over. Een tikkeltje dwangmatig ben ik ook wel. Of nou
ja, okee, wel iets meer dan een tikkeltje. Winkels dicht
en nog maar nét genoeg WC papier in huis? Werk overlaten aan iemand anders? Of nog enger, kinderwens

‘

Hulp is dus geboden. En dat is niet voor het eerst. Ik heb
al verschillende therapeuten en behandelingen uitgeprobeerd, maar zonder blijvend resultaat. Soms gaat
het een tijdje iets beter, maar uiteindelijk haalt de hele
toestand me gewoon in. Dan verander ik langzaam
weer in een oververhitte controlfreak, en zou ik me het
liefste als kluizenaar installeren in een hutje op de hei.

foto ANYA

Zet mij in een situatie waar ik geen
controle over heb en ik word doodsbenauwd

overlaten aan moeder natuur? Erover nadenken is al
genoeg voor alarmfase rood in mijn hoofd.
Zet mij in een situatie waar ik geen controle over heb
en ik word doodsbenauwd. En in zo’n situatie zit ik nu:
ik moet me overgeven aan de grillen van de GGZ. Al
een tijdje ben ik uit angst weer steeds meer dingen
gaan vermijden. Zo ben ik gestopt met paardrijden en
verjaardagen bezoeken. Niet dat het helpt, want ik ben
nog steeds een strakgespannen veer. Mijn stemming is
via deze negatieve spiraal onderweg naar het absolute
nulpunt, en werken doe ik inmiddels nog maar half.

een uitgave van de ADF stichting

’

Ik herken nu wel feilloos de signalen die mijn lichaam
geeft voordat ik een paniekaanval krijg, en ook de
gedachtepatronen die als een kapotte grammofoonplaat ‘hun ding doen’ in mijn hoofd. Ik weet het allemaal heel goed te verwoorden, maar ratio en gevoel
zitten bij mij niet bepaald op één lijn. Want na erkennen en herkennen kwam er nog iets, toch? Accepteren
en loslaten, geloof ik. En zover ben ik nog niet.
Dus nu zit ik te wachten op een telefoontje van een
grote GGZ-instelling. Het kan een paar weken duren
voordat ze bellen, zei de huisarts. Ik moet geduld oefenen (en als ik ergens een hekel aan heb...). Ik bepaal
niet zelf wanneer ik terecht kan, en hoe, waar en door
wie ik precies behandeld zal worden. Het enige wat ik
kan doen is vertrouwen hebben. Vertrouwen dat het
wél zin heeft. Vertrouwen in mijn eigen veerkracht.
Vertrouwen dat het goedkomt. Ik hoop dat het een
eerste stap is naar een losser en vrijer leven.
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Petra Berger:
‘Ik weiger mijn leven te
laten regeren door angst’
door KAAT

OLSSON

foto BUREAU

PETRA BERGER

Petra Berger is een Nederlandse zangeres en musicalster. Samen met haar zus
vormde ze in de jaren ’80 van de vorige eeuw het duo Chess, dat met het
nummer “I Know Him So Well” doorstoomt naar de finale van de razend
populaire Soundmixshow en daarmee nationale bekendheid verwerft. Wat
volgt is een platencontract en een glansrijke carrière; als zangeres, maar ook als
musicalvedette in binnen- en buitenland.

V

anaf het jaar 2000 is Petra vooral als solo-

artieste op de bühne te zien, onder andere
in “Night of the Proms”. Haar concerten
brengen een aantal prachtige live-registraties met zich mee, waaronder die met pianist Jan
Vayne. Dezelfde karakteristieke pianovirtuoos begeleidt Petra in het tournee van voorjaar 2014, “Closer
than Ever”. Tussen twee concertdata in vindt Petra
gelukkig even tijd voor een interview met Vizier,
waarin ze openhartig vertelt over haar persoonlijke
ervaringen met angst en dwang.

Angst en schaamte
Petra: ‘Mijn eerste ervaring met een dwangstoornis
dateert uit mijn vroege jeugd. Ik was een jaar of zeven
toen mijn oudste zus te kampen kreeg met een forse
dwangneurose, met symptomen als tellen en het herhalen van handelingen. Mijn ouders schrokken enorm
en begrepen niet wat hen overkwam, maar gelukkig
ondernamen ze direct actie in het zoeken van een
goede behandeling voor de klachten. Wat me is bijgebleven zijn vooral de angst dat ze zou moeten worden
opgenomen en de schaamte naar de buitenwereld toe,
omdat er nog zo weinig over bekend was. Gelukkig is
het helemaal goed gekomen met mijn zus, al werd er in
de intensieve jaren van haar behandeltraject ook een
vorm van Tourette vastgesteld.
een uitgave van de ADF stichting

Shoppen in Amsterdam
Toen ik een jaar of zestien was kreeg ik mijn eerste
paniekaanval. Het was in de tijd dat mijn moeder in het
ziekenhuis lag met een hernia, waardoor het stabiele
punt thuis ontbrak en er een andere routine heerste.
Ik was samen met een vriendinnetje aan het shoppen
in Amsterdam, toen ik vanuit het niets enorm beroerd
werd, met duizeligheid en de sensatie van tintelingen
in armen en vingers. Voor mijn gevoel duurde de busreis naar huis eindeloos en was daarmee de angst om
met openbaar vervoer te reizen geboren. Dat onveilige
gevoel begon ook in de klas door te werken; ik was als
de dood om ergens te zijn waar ik niet naar buiten zou
kunnen. Doordat het gevolg hiervan was dat ik lessen
verzuimde, werd er een psycholoog ingeschakeld, dat
hielp wel wat. Gelukkig haalde ik uiteindelijk mijn
HAVO-diploma wel, al was dat een enorme struggle.

Assertiviteitsconflict
Hoe gaat het met angst? Als ik iemand bij me had die
ik vertrouwde, dan ging het wel en viel er best mee te
leven, al zie ik nu dat ik mijn leven er vooral op aanpaste. Ik maakte carrière in de muziek en vormde een
succesvol duo met mijn zus in Chess. Toen mijn zus na
drie jaar besloot te stoppen met zingen, bleek haar vervangster een heel outgoing, uitbundig type te zijn.
Daardoor voelde ik me al snel ondergesneeuwd en pro-
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speelde en kon dat redelijk in de comfortzone doen,
ook omdat een goed vriend en collega me vergezelde.
Wat ik ook deed, was schrijven over wat ik beleefde.
Bij dat schrijven realiseerde ik mij plotseling dat de
gedachte dat ik daar straks zou zitten paniekeren
maakte dat ik me nu zo voelde. Dat was een regelrechte openbaring!

Gedragen en gekoesterd
Stap 1 is volgens mij dat je je bewust bent van het feit
dat die gedachte er eerst is, daarna komt pas de angst.
bron FANSITE PETRA BERGER

beerde ik daar op een geforceerde manier bovenuit te
stijgen. Het assertiviteitsconflict dat daarmee ontstond
resulteerde in de volgende reeks paniekaanvallen, die
me overvielen toen we voor een reeks concerten op
Tenerife verbleven. Voordat ik eindelijk weer naar huis
kon vliegen maakte ik een helse week door, die het
begin bleek te zijn van een twee jaar durende periode
van knokken tegen angst. Mijn psychotherapeut gaf
inzicht, maar helaas geen direct handvat. Medicatie
heb ik overigens altijd geweigerd, omdat ik daarmee
dacht nog meer controle te zullen verliezen.

Vizier

Regisseur van mijn eigen leven
Dat ik de musicalwereld indook, was een sprong regelrecht in het diepe, maar het gevolg van de diepe
behoefte die ik voelde regisseur te willen zijn over mijn
eigen leven. Het was een warm bad, waarin ik terecht
kwam: vol met gepassioneerde mensen die hetzelfde
deden als ik en die bovendien heel inspirerend en
intensief op me inwerkten. Heel typerend was het dat
mijn eerste musicalrol die van een meisje in een kooi
was, die de vrijheid vond: over typecasting gesproken!
187 Voorstellingen lang zette ik in op overwinnen.
Vanaf toen ging het veel beter met me. Ik heb gewoond
in Keulen omdat de musical waarin ik een rol had daar

Dat beseffen gaf mij een soort van rust, als het ware
alsof ik er boven kon hangen in plaats van het te zijn. In
die Duitse musical spelen ging heel goed en ook in de
jaren daarna kon ik mijzelf behoorlijk klachtenvrij
noemen. Na de geboorte van ons eerste kind dreigde
het weer even de kop op te steken, waarschijnlijk als
gevolg van de schommelende hormonen. Wat ik heel
duidelijk kon ervaren in die jaren, is dat angst getemperd wordt als je je gedragen en gekoesterd voelt. Wat
ook enorm helpt is het feit dat mijn partner altijd in
staat is geweest mij te helpen en me uit de paniek te
trekken. Helaas is ook hij genetisch gezegend met een
vorm van dwang, dus hij weet precies wat ik dooreen uitgave van de ADF stichting
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maak, en vice versa is dat ook het geval natuurlijk. Het
onderzoek dat er momenteel plaatsvindt naar de
invloed van emoties op het genetische DNA-pakket
heeft dan ook onze grote aandacht, niet in de laatste
plaats omdat ook onze kinderen helaas kampen met
klachten op dit gebied. Gelukkig weten we als geen
ander dat er veel te verhelpen valt als je er vroeg bij
bent en zijn we nooit bang geweest om hulp te zoeken.
Een groot verschil met hoe het vroeger bij ons thuis
ging, toen deze aandoeningen nog zo onbekend en
onuitgesproken waren.

ik best een realistisch en rationeel persoon, maar dat
‘in mijn hoofd zijn’ heb ik gaandeweg steeds meer
weten te verplaatsen naar het fysieke, het lijfelijke,
onder andere door aan haptonomie en meditatie te
gaan doen. De therapie ‘Voicedialogue’ die ik volgde
was trouwens erg interessant. Deze gaat er van uit dat
er meerdere (sub-)personen in je geest huizen, die allemaal een andere rol hebben en in de therapie aan het
woord komen, van de hele bange tot de perfectionist.
Erg interessant om te ervaren.

‘De kracht van het nu’
De totale afrekening
Voor mijn gevoel heb ik pas de laatste jaren finaal afgerekend met wat een angststoornis genoemd kan
worden. De persoonlijke zoektocht die mijn leven
jarenlang domineerde is voorbij: ik kan zeggen dat ik
helemaal klachtenvrij ben!

bron FANSITE PETRA BERGER

De duidelijke gedachte: ‘Nu komt het 100% op mij
aan!’ ging daar aan vooraf en was een direct gevolg van
de relationeel onstabiele periode, waarin ik mij toen
bevond. Mijn carrière ging heel goed en de drijfveer
om onafhankelijk te zijn was groter dan ooit. Ik ben
gaan zoeken en gaan groeien, en merkte dat angst een
sterke emotie is, maar verdriet ook. Hoe ga je daarmee
om? Dat hield me bezig. Hoe voorkom je dat je verbitterd of depressief wordt bijvoorbeeld? Van nature ben

Mijn grote goeroe bij deze zoektocht bleek de wereldberoemd geworden schrijver Eckhardt Tolle, (zijn
eerste boek heet ‘De kracht van het nu’) die zelf alles
meemaakte op het gebied van agorafobie. Hij
beschrijft in zijn boeken hoe angst zich meestal in de
toekomst bevindt, terwijl je lichaam geen onderscheid
maakt tussen realiteit en illusie. Op het moment dat je
je niet meer identificeert met die ‘toekomstgedachte’
en je redeneert ‘ik stap er uit’, zul je merken dat je
bevrijd wordt. Je stapt als het ware naar een ander
bewustzijn, waarin je niet meer de angst bent, maar ’m
beschouwt. Dat klinkt simpeler dan het is, omdat je je
daadwerkelijk moet loskoppelen van wat je denkt.
Tegelijkertijd is je lichaam zo gewend geraakt aan die
staat van angst, dat er hard gewerkt moet worden om
die emotionele pijn los te laten. Maar in mijn geval
bleek deze redenering de bizarre sleutel naar herstel
te zijn! En het mooiste is nog, dat het eigenlijk een heel
down-to-earth- redenering is, waarin menige yogi een
hoger bewustzijn vindt. Voor mij bleek het een enorme
eye-opener, waarin ik niet alleen veel herkende, maar
die ik ook daadwerkelijk kon toepassen. Gewoon, door
het te laten zijn!
Nu ik mijn angst kan beschouwen, zie ik hoe groot het
verschil is tussen een paniekstoornis en een normale,
reële angst. Die laatste kan ik heel goed handelen. In
mijn ogen is de sleutel om af te rekenen met angst en
dwang vooral gelegen in een bewuster leven. Het is al
bewezen dat mindfullness een goed effect heeft op
angst en dwang en ik ben zelfs geneigd om te zeggen
dat dit beter werkt dan cognitieve, op het gedrag
gerichte, behandelwijzen. Effect en herstel waren in
mijn geval mogelijk door meditatie, mindfullness en
aandachtstraining. Waarom? Omdat dit iets doet met
je hersenchemie. Dat ik nu alles kan doen wat ik leuk
vind, geeft oneindig veel kracht en energie.’
Meer weten over Petra Berger?
Zie www.petraberger.nl
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Kelly wil graag

bijdragen aan
onderzoek
door LISETTE

KUIJPER

-

DE NEDERLANDSE HERSENBANK VOOR PSYCHIATRIE

( NHB - PSY ) foto KELLY

Graag vragen wij via deze weg uw aandacht voor een belangrijk onderwerp,
namelijk hersenonderzoek naar psychische aandoeningen zoals obsessieve
compulsieve stoornis, OCS of OCD. Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt
door de Nederlandse Hersenbank voor Psychiatrie, - afgekort NHB-Psy - die
wordt gesteund door de ADF stichting. In dit artikel kunt u niet alleen lezen
wat dit project inhoudt, maar laten we eerst één van onze donoren aan het
woord.

Kun je jezelf voorstellen?
‘Mijn naam is Kelly, ik ben 19 jaar. Ik vind hersenen en
hersenonderzoek interessant, onder andere omdat ik
op mijn dertiende gediagnosticeerd werd met OCD. Ik
studeer Psychobiologie aan de Universiteit van Amsterdam, waar ik leer om psychologische processen vanuit
biologische mechanismen te benaderen.’
Kun je een voorbeeld geven van een dwanghandeling en een dwanggedachte, waar je
zelf last van hebt gehad?
‘Eén van mijn dwanggedachten was de angst dat anderen in gevaar zouden komen door dingen die ik over
het hoofd had gezien. Om dit te voorkomen moest ik
controleren en tellen. Zo moest ik steeds controleren
of er stipjes op de kamermuur zaten. Stipjes konden
namelijk giftige vogelspinnen zijn, en die konden ongezien naar de kamer van mijn broertje sluipen en hem
bijten. Om dit te voorkomen, moest ik telkens de
kamermuren controleren op stipjes. Deze dwanghandeling moest ik een bepaald aantal keer uitvoeren, het
liefst een even aantal keren omdat ik een voorliefde
had voor even getallen.’

Wat deed dit met je?
‘De OCD was vooral erg vermoeiend, omdat ik constant bezig was met mijn dwanggedachten en -handelingen. Toen ik dertien was, ben ik samen met mijn
ouders naar de huisarts gegaan. Die schreef direct
medicatie voor en verwees mij door voor psychotherapie. De psychotherapie heeft me geholpen om me
bewust te worden van het patroon van obsessies en
compulsies en er tegenin te gaan. Ik denk dat de OCD
een beetje in mijn karakter zit, zeker in tijden van stress
betrap ik mezelf wel eens op het uitvoeren van dwanghandelingen. Echter, nu kan ik ze tijdig herkennen en
er passend mee omgaan. Het gaat dan ook goed met
me.’
Wat zou je willen dat iedereen weet over OCD?
‘Het is moeilijk om je tegen dwang te verzetten, omdat
het zo hardnekkig is. Ook al weet je dat dwanggedachten niet reëel zijn, je móét dwanghandelingen uitvoeren. Je hebt het gevoel dat je daarin geen keus hebt.
Ik zou willen dat iedereen dat begrijpt, zodat er in de
samenleving meer begrip ontstaat voor OCD en
mensen met OCD zich niet meer hoeven te schamen.’
een uitgave van de ADF stichting

02_Vizier_zomer_2014 08-06-14 11:25 Pagina 27

zomer 2014

Oproep

Stel, je hebt een microfoon waarmee je alle
mensen met OCD ter wereld kon bereiken.
Wat zou je in die microfoon zeggen?
‘Heb er vertrouwen in dat je sterk genoeg bent om
tegen dwanggedachten te vechten en je er tegen te verzetten. Wees ervan overtuigd dat je er tegen kunt vechten, want die kracht heb je!’
Wat gun je mensen die in de toekomst OCD
ontwikkelen en hoe kan dat gerealiseerd
worden?
‘Ik wil graag dat er voor iedere toekomstige patiënt
passende behandeling bestaat. Om dat te bereiken is
meer onderzoek naar OCD nodig. Daarnaast gun ik
hen steun en vertrouwen vanuit de omgeving.’

Hoe wist je af van het bestaan van NHB-Psy?
‘Dat kan ik me niet zo goed herinneren. Ik denk dat ik
op internet naar OCD aan het zoeken was en toen op
hersendonatie ben gestuit, want het is geen alledaags
onderwerp. Daarna heb ik mijn wens om orgaandonor
én hersendonor te worden met mijn ouders besproken
en zodra ik 18 werd, heb ik me geregistreerd voor
beide. Naast mijn ouders zijn mijn vriend en beste
vrienden op de hoogte van mijn besluit hersendonor
te worden.’
Wat was je motivatie om je te registreren als
hersendonor? Heb je getwijfeld over je registratie?
‘Ik heb niet getwijfeld. Met mijn registratie draag ik bij
aan het onderzoek naar OCD, waarmee de kans groter
een uitgave van de ADF stichting
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wordt dat in de toekomst iedereen met OCD goed
behandeld kan worden. Ik vind het belangrijk om
anderen te helpen en heb zelf niets meer aan mijn hersenen na mijn overlijden, dus waarom zou ik er anderen niet mee helpen? Voor mij was het eigenlijk heel
vanzelfsprekend om hersendonor te worden.’

Waarom vind je het belangrijk dat er meer
onderzoek naar OCD wordt gedaan?
‘Voornamelijk omdat op dit moment niet iedereen met
OCD optimaal geholpen kan worden met de bestaande
therapieën en medicatie. Juist door meer onderzoek te
doen, kunnen we erachter komen welke processen en
gebieden in de hersenen bij OCD betrokken zijn. Met
die kennis kun je bijvoorbeeld betere medicijnen ont-

wikkelen, zodat uiteindelijk iedereen met OCD geholpen kan worden.’

Wat is je boodschap aan mensen die twijfelen
om hersendonor te worden?
‘Mijn hersenen alleen zullen niet het verschil maken,
maar als anderen met mij besluiten zich te registreren,
kunnen we wel het verschil maken!’
Hoe hoop je dat de wereld er over 10 jaar uitziet voor mensen met OCD?
‘Ik hoop dat er dan nieuwere, betere en snellere behandelingen mogelijk zijn zodat mensen minder hoeven te
worstelen met OCD. Ik hoop ook dat er meer openheid
over OCD is, dat er geen taboe meer op rust en dat er
meer begrip voor is.’
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De Nederlandse Hersenbank
voor Psychiatrie (NHB-Psy)
Obsessieve compulsieve stoornis (OCS of OCD) is een
psychische aandoening die veel leed kan veroorzaken
en die van grote invloed kan zijn op het leven van
zowel patiënten als hun naasten. Ondanks de kennis
over OCD die wetenschappelijk onderzoek heeft opgeleverd, zijn de bestaande behandelingen niet voor
iedereen effectief. Dat komt omdat we nog steeds niet
goed begrijpen wat er precies anders gaat ín de hersenen van mensen met OCD. Dit begrip is noodzakelijk
om te komen tot ontwikkeling van nieuwe en betere
behandelingen van OCD en te begrijpen hoe OCD in
de hersenen kan ontstaan. Er is dus méér, maar vooral
ook ander onderzoek nodig. Momenteel gebruiken
onderzoekers vaak beeldvorming (imaging, MRI) en
dieronderzoek. Beide technieken hebben echter hun
beperkingen. Bij beeldvormend onderzoek kunnen we
alleen iets globaals zeggen over hersenactiviteit, verbindingen tussen hersengebieden en volumes van hersengebieden. De beperking van dieronderzoek is dat
we dieren zoals muizen geen dwanggedachten kunnen
laten hebben en dat we dus geen ‘echte’ OCD in dieren
op kunnen wekken. Om te begrijpen wat er anders
gaat in de hersenen van mensen met OCD moeten we
dan ook in die hersenen kijken en op het kleinste celen molecuulniveau onderzoek doen.

Tot slot: wij zijn benieuwd wat u van ons artikel en ons
project vindt. Uw mening vernemen wij graag via
bovengenoemde contactgegevens.

foto FERDINAND VAN NISPEN

Het beschikbaar stellen van menselijk hersenweefsel
voor wetenschappelijk onderzoek is mogelijk dankzij
hersendonatie na overlijden, iets waarin de Nederlandse Hersenbank (NHB) al sinds 1985 gespecialiseerd is. De Nederlandse Hersenbank voor Psychiatrie
(NHB-Psy) is onderdeel van de NHB en heeft een hersendonorprogramma ontwikkeld voor mensen met
een psychische aandoening, waaronder mensen met
OCD en hun familie. Dit programma houdt in dat wij
mensen met OCD en hun familieleden informeren over
de mogelijkheid tot hersendonatie na overlijden. Door
meer bekendheid te geven aan hersendonatie, hopen
wij dat meer mensen begrijpen waarom hersendonatie belangrijk is om het onderzoek naar OCD een stap
verder te helpen, en dat mensen hieraan willen bijdragen door hersendonor te worden.

Wij zijn zeer verheugd dat de ADF stichting, die fantastisch werk verricht voor onder andere mensen met
OCD en betrokkenen, hierin met ons wil samenwerken
en mee wil denken hoe wij het beste mensen met OCD
en hun naasten kunnen informeren over dit project.
Wilt u meer weten over NHB-Psy? Neem dan contact
op met de onderzoeksassistent van NHB-Psy die
gekoppeld is aan OCD, Lisette Kuijper, via e-mail
(l.kuijper@nhb-psy.nl) of telefonisch (020-8913865),
of neem een kijkje op onze website www.nhb-psy.nl,
waarop ook een korte film over hersendonatie staat.
Wij informeren u graag verder.
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Met de vlam
in de pijp

K

ent u deze woorden uit de titel? Het is het

foto IMAN KEUCHENIUS

begin van een oude tophit van de zingende
vrachtwagenchauffeur Henk Wijngaard:
“Met de vlam in de pijp scheur ik door de
Brennerpas, met m’n dertigtonnen-diesel, ver van huis
maar in m’n sas”. Ik zong dit lied tijdens de ‘Durfdag’
van de ADF stichting op 17 mei 2014. Met drie volle
personenbusjes waren we onderweg naar een voor de
deelnemers nog onbekende bestemming. En ik was
één van de chauffeurs. Weliswaar bestuurde ik geen
dertigtonner, maar wel een negenpersoons Volkswagenbus, met dieselmotor. Toch wel wat anders dan
mijn Nissan Micraatje!

Een aantal weken geleden kwam er op de ADF stichting ter sprake dat er, in verband met de “Durfdag”,
behoefte was aan mensen die een busje konden besturen. Ik flapte er uit dat ik dat wel leuk zou vinden. Dit
aanbod werd met open armen ontvangen. Op de dag
zelf hoorde ik vlak voor vertrek opmerkingen als ‘Wat
goed dat jij dat durft’, ‘Zo’n grote bus besturen zou ik
niet kunnen’ en ‘Zo’n verantwoording, al die passagiers’. Ik vond het leuk die complimentjes, maar dacht
in eerste instantie: zo bijzonder is het niet hoor, dat doe
ik gewoon. Toen ik onderweg Henk Wijngaard zat te
imiteren, bedacht ik dat het ook weer niet zó gewoon
was. Ik heb namelijk een grote angst gehad voor autorijden.
een uitgave van de ADF stichting

Toen ik net mijn rijbewijs had gehaald, vond ik het
besturen van een auto geweldig. Ik was toen begin
twintig. In de loop van de jaren werd mijn plezier in
autorijden echter steeds meer gedwarsboomd door
allerlei angstige gedachten. In smalle straatjes met
geparkeerde auto’s was ik bang dat ik schade had
gemaakt. Bij het passeren van fietsers of voetgangers
begon ik er over te piekeren of ik iemand geraakt had.
Inhalen en invoegen op de snelweg werd steeds moeilijker. Ik durfde niet volledig te vertrouwen op mijn
eigen waarneming. Altijd als ik ergens aankwam, had
ik de twijfel of ik het wel goed had gedaan. Ik ben wel
eens teruggereden om te kijken of er een bromfietser in
de sloot lag. En hoe vaak ik niet mijn auto gescand heb
op deuken… Uiteindelijk reed ik liefst helemaal niet
meer. Helaas kreeg ik later nog veel meer andere
klachten waarvan ik later leerde dat ze behoren bij
dwanggedachten en -handelingen. Daaraan heb ik
hard gewerkt, ook met behulp van intensieve therapie.
Ik leerde om weer op mijn eigen waarnemingen te vertrouwen. Gelukkig heeft dat een gunstig effect gehad
op mijn autorijplezier. Ik kijk één keer goed in de spiegels en door het zijraam en zie wat ik moet zien. Als ik
niks bijzonders merk dan is er niks aan de hand.

Tijdens het rijden naar onze Durfdagbestemming zei
de TomTom dat ik fout reed: ‘Probeer indien mogelijk
om te keren!’ Ik riep naar achteren dat ik dat lekker
niet ging doen. Om wat ongerust gemompel achter
mijn rug te dempen zei ik er maar bij: ‘Ik neem expres
een andere route, dat is om het nog spannender te
maken…’ Het werd een leuke en geslaagde dag.
’s Avonds reed ik in mijn eigen auto terug naar huis.
Toen realiseerde ik me ineens dat ik al jarenlang over
de ‘Brennerbaan’ heb gereden. Deze straat ligt nota
bene vrijwel voor mijn deur. Ik heb deze keer wat extra
gas gegeven: ‘Dichtbij huis én in mijn sas!’
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Angst bij kinderen
mogelijk effectiever
aanpakken
door SUSANNE

RIJNDERS

beeld VICTOR

LEGERSTEE

( WWW. TANGRIN . COM )

Voor de groep kinderen die niet genoeg van hun angstklachten afkomen met
alleen de huidige cognitieve gedragstherapie kan aandachtstraining dé oplossing
zijn. Het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam doet wetenschappelijk onderzoek
naar online-aandachtstraining en is op zoek naar deelnemers.
In het dagelijks leven hebben we over de gehele dag
aandacht voor verschillende dingen in onze omgeving.
We kunnen onze aandacht niet richten op alles wat er
om ons heen gebeurt en daarom is de aandacht gericht
op wat op dat moment belangrijk is of wat we belangrijk achten. We noemen dat selectieve aandacht. Uit
wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat zowel volwassenen als kinderen met een angststoornis sneller
hun aandacht richten op “dreigende” of “enge” dingen
in hun omgeving, in vergelijking met mensen zonder
een angststoornis. Bijvoorbeeld een kind dat heel erg
angstig is voor wespen, zal veel meer wespen in de
omgeving waarnemen dan een kind dat helemaal niet
bang is voor wespen. Door deze selectieve aandacht
voor dreiging zullen kinderen situaties sneller als eng
ervaren en zullen zo ook angstige herinneringen ontstaan, wat de angst weer zal doen toenemen. Het is
belangrijk dat deze vicieuze cirkel doorbroken wordt.

Aandacht trainen
Bij ongeveer 30% tot 40% van de kinderen met een
angststoornis blijkt de huidige cognitieve gedragstherapie (CGT) niet succesvol. Het is aangetoond dat selectieve aandacht op “dreigende” of “enge” dingen/
situaties hier een rol in speelt. Aandachtstraining kan
mogelijk zorg dragen voor een effectievere aanpak. Bij
volwassenen is inmiddels aangetoond dat aandachtsbehandeling leidt tot een sterke afname van angstige

gevoelens. Onderzoekers Jasmijn de Lijster, psycholoog,
en dr. Jeroen Legerstee, GZ-psycholoog, van het Sophia
Kinderziekenhuis in Rotterdam willen deze online-aaneen uitgave van de ADF stichting
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Angststoornissen komen bij ongeveer 10% tot 15%
van de kinderen en jongeren voor. Een angststoornis bij kinderen wordt vaak pas laat of zelfs
helemaal niet opgemerkt. 60% van de kinderen
met een angststoornis krijgt daardoor geen behandeling.

dachtstraining, als ondersteuning van de CGT, nu ook
geven aan kinderen en jongeren met een angststoornis,
om te onderzoeken of meer kinderen met angststoornissen genezen na deze combinatiebehandeling. Dit
onderzoek heet het ATTENTIO onderzoek.
Het onderzoek is uniek, doordat de aandachtstraining
via het internet wordt gevolgd en de kinderen deze dus
gewoon thuis achter de computer kunnen uitvoeren.
Via een computertaak, lijkend op een computerspelletje, krijgen kinderen de training aangeboden. Met
plaatjes en bepaalde tekens wordt getraind om de aandacht minder te richten op de “dreigende” of “enge”
dingen/situaties. De training vindt plaats gedurende
de wachttijd die er normaliter is op de CGT.

In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een
placebo groep, dit betekent dat de ene groep de onlineaandachtstraining krijgt en de andere groep een aangepaste online-aandachtstraining. Dit doen de
onderzoekers om te kijken of deze therapie daadwerkelijk helpt, ze vergelijken de ene groep met de andere
groep. Wie welke training krijgt is van tevoren niet
bekend, dit wordt “blind” geloot.
Na de aandachtstraining krijgen allebei de groepen de
CGT die alle kinderen krijgen voor hun angststoornis.
Behalve dat de kinderen worden onderzocht, wordt er
ook gekeken naar de aanwezigheid van een eventuele
angst(stoornis) bij de ouders. Andere cognitieve
gedragstherapeutische studies hebben aangetoond dat
als het angstniveau van een kind lager wordt, de angst
een uitgave van de ADF stichting

31

Oproep

bij de ouder met een angst(stoornis) ook afneemt. Bij
de ouders wordt ook een meting van de selectieve aandacht gedaan.

Het onderzoek in het kort
Het onderzoek door het Sophia Kinderziekenhuis is in
november 2013 gestart. Gezocht wordt naar deelnemers in de leeftijd van 8 tot 16 jaar met angstklachten.
Het onderzoek vindt plaats bij vier verschillende typen
angststoornissen:
• de separatieangststoornis oftewel overmatige verlatingsangst;
• de specifieke fobie zoals een spinnenfobie, bloedfobie, natuurrampenfobie, clownfobie;
• de sociale fobie, bijvoorbeeld faalangst, overmatige
verlegenheid of overmatige angst om voor de klas
een spreekbeurt te houden;
• de gegeneraliseerde angststoornis, gekenmerkt door
overmatig piekeren.
Alvorens het onderzoek start wordt er door een team
professionals onderzocht of een kind een angststoornis heeft en of het kan deelnemen aan het onderzoek.
Voorafgaand aan de online-aandachtstraining wordt
er een eerste meting gedaan van de selectieve aandacht. Hierna start de internettraining die thuis
gevolgd kan worden en die gedurende 3 weken 3 keer
per week wordt gevolgd. Een training duurt per keer
maar 10 minuten. Na de gehele training volgt weer een
meting. Daarop volgt de cognitieve gedragstherapie in
het Sophia Kinderziekenhuis. Ook daarna vindt weer
een meting plaats en nog een laatste meting na een
half jaar. Met de metingen wordt de aan- of afwezigheid van een angststoornis opnieuw onderzocht, om
zo het effect van zowel de aandachttraining als de cognitieve gedragstherapie te kunnen bepalen. Aan deelname aan het onderzoek zijn geen kosten verbonden.
Heeft uw kind een van deze angsten en wilt u samen
met uw kind deelnemen aan het onderzoek, dan kunt
u voor informatie, vragen en aanmelding contact
opnemen met:
Jasmijn de Lijster, telefoon 010-7040209, e-mail:
j.delijster@erasmusmc.nl of attentio@erasmusmc.nl
website: www.attentio-onderzoek.nl/informatie.aspx

In de loop van dit jaar zal de ADF stichting een
thema-avond rond dit onderwerp organiseren;
meer informatie hierover in het herfstnummer
van Vizier.
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Froukje was erbij,
e
die 17 mei:
de Durfdag!
door FROUKJE

SMIT

foto’s E. BERGAKKER

Hierbij haar verslag:
‘Eind april een mail ontvangen van de ADF stichting,
die sinds kort samenwerkt met de NHS. Ik ben zelf lid
van de NHS, maar kreeg toch de mail om je op te geven
voor de Durfdag. De mail zelf was nogal geheimzinnig,
want je kreeg geen gegevens buiten de datum, plaats
van vertrek en eindtijd. Er zou voor lunchpakketten
gezorgd worden en je moest stevige stappers aan
hebben. Na veel denkwerk me toch maar opgegeven,
maar toen de mail weg was sloeg de angst voor die dag
al toe. Wel een paar keer gedacht, ‘waar begin ik aan?’,
maar toch doorgezet. Je kreeg nog een mail met daarin
tevens de vraag waar je bang, angstig, fobisch voor
bent dus brr!. Maar ja, ik had A gezegd dus dan ook
maar B.
Het was vrijdag 16 mei en gelukkig moest ik extra
werken waardoor ik er niet zo mee bezig was, maar
vrijdagavond was een drama. Zag al allerlei scenario’s

voor me van een hyperaanval tot angstaanvallen. Ze
hadden in de mail wel aangegeven dat het allemaal
verantwoord was, maar toch, angsthazen zien beren
op de weg die er niet zijn, maar misschien gaan
komen…
Met angst en beven op zaterdagochtend naar Driebergen, waar het kantoor van de ADF zit. Er waren al een
aantal mensen, maar die bleken min of meer bij de
stichting te horen. Zo langzamerhand druppelden de
deelnemers binnen in verschillende staten van spanning. We kregen eerst koffie en/of thee en als je wilde
een krentenbol en daar begonnen de gesprekken al.
Het merendeel kende elkaar niet, maar je had allemaal
wel een raakpunt en daar werd dan snel , makkelijk en
open over gesproken. Je bent allemaal lotgenoten.
We werden verdeeld in groepjes en gingen in drie
busjes weg. Ieder busje had een chauffeur (is wel
handig) en twee busjes een begeleider, behalve het
busje met Bert, de psycholoog die het in zijn eentje zou
moeten doen. Er werd aangegeven dat we elkaar om
half vier weer zouden zien op kantoor. Daar gingen we
dan, met een naamsticker op, zodat we elkaar konden
aanspreken. Allemaal kregen we een Albert Heijn plastic tas met de lunch daarin. Na een binnendoor reis
kwamen we bij een tankstation, waar we elkaar weer
allemaal tegenkwamen. De mensen van de ADF
kunnen goed liegen, want we zagen elkaar tóch weer.
Het was prachtig weer, dus lopend gingen we naar een
paardenrusthuis. We kregen een rondleiding over de
manege door een meneer die er al 30 jaar werkte (miseen uitgave van de ADF stichting
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schien mag hij daar straks ook wel uitrusten). Het was
erg leuk, informatief en bovendien prachtig, zelfs
warm weer. Na de rondleiding daar op een grasveld of
bij de picknickbank de lunch gebruikt. Het leuke was
dat je elke keer met anderen uit de groep in gesprek
kwam, waardoor er soms heftige gesprekken waren
(maar wel leerzaam).

Wij lopen terug en er begint een motor van een busje te
ronken. In mijn spontaniteit doe ik de deur van het
busje open en geef aan dat we lopend teruggaan.
Helaas bleek het iemand anders te zijn die heel toevallig daar ook met een busje stond en weg wilde. Gelukkig vatte hij het (na uitleg van Anneke) goed op, maar
het was een komische noot zo aan het eind.

’s Middags weer in de busjes gestapt en naar een
andere locatie gereden, om iets te doen waarover ik
niet teveel zal uitweiden, omdat er voor een volgende
groep die zich gaat aanmelden voor de Durfdag nog
iets spannends moet blijven. We werden ook nog
getrakteerd op muziek: er was een chauffeur/vrijwilliger/ervaringsdeskundige/gitarist, die zelf liedjes had
gemaakt die alles te maken hebben met de problemen
waar wij mee worstelen, met teksten die veelzeggend
waren. Door het prachtige weer waren we iets later
terug op het kantoor van de ADF om de dag te bespreken. We konden frisdrank pakken en er waren wat
knabbeltjes, dit viel wel in de smaak. Er werd door Bert
(de psycholoog) die het samen met Josine op poten
heeft gezet met ondersteuning van velen nog even
gesproken over de ervaringen en wat men anders zou
kunnen doen bij een volgende dag. Wat wel erg duidelijk is geworden voor de meesten is het feit dat we perfectionisten en controlfreaks zijn. We mogen niets fout
doen en dat heb ik die middag duidelijk wel gedaan,
gelukkig kon ik er zelf hard om lachen. Bij het verlaten
van de laatste locatie gaf Bert aan dat we terug gingen
lopen en dat de busjes daar op de parkeerplaats bleven
staan, omdat ze bij het kantoor toch geen plek hadden.

We hebben de dag bijna allemaal als zeer positief ervaren, vooral omdat je onder lotgenoten bent. Als je iets
vertelt dan begrijp je elkaar, ook al heeft die persoon
een andere dwang, fobie of angst. De deelnemers
kwamen overal vandaan, sommigen hadden er al een
aardige reis opzitten voor ze in Driebergen waren. Ik
zal een paar plaatsnamen noemen: Bergen op Zoom,
Purmerend, Den Haag, Heerenveen, Enschede,
Zutphen, Amersfoort. Het was erg leuk om te vergelijken hoe iedereen die ochtend was binnen gekomen
(angstig, bangig) en hoe iedereen aan het eind van de
dag wegging (redelijk ontspannen).

een uitgave van de ADF stichting

Hierbij wil ik de organisatoren en vrijwilligers (ik ga
geen namen noemen omdat ik ze niet allemaal weet en
dan sla ik iemand over, dat zou vervelend zijn) bedanken voor hun tijd en energie en bij een vervolg Durfdag is de kans groot dat ik me weer aanmeld.
Voor alle lezers van de Hyp en Vizier: als er weer een
Durfdag georganiseerd wordt, meld je dan aan, want
het is wel een openbaring geweest! Bovendien ben je
onder lotgenoten en met goede begeleiding, dus mocht
het toch fout gaan, dan word je prima opgevangen!’
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De directie en alle medewerkers van
de ADF stichting wensen u een
prettige vakantie
foto FERDINAND VAN NISPEN

Telefonische hulpdienst
Elke werkdag van 9.00 – 13.30 uur en van maandag
tot en met donderdag ook ’s avonds van 19.00 –
20.30 uur.

Belafspraken
Indien u een bepaald onderwerp wat uitgebreider
zou willen bespreken is het mogelijk een belafspraak
te maken via ons regionale nummer (lokaal tarief).
U kunt hiervoor een verzoek doen via de e-mail:
info@adfstichting.nl of via telefoonnummer 0900 –
200 87 11.

Inloopochtend
Op donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur is er
inloopochtend in Driebergen. U kunt dan bij ons
terecht voor informatie en advies via een persoonlijk
gesprek. Op afspraak kunt u ook op andere ochtenden terecht. Dit kunt u aanvragen per e-mail of telefoon. Adres: Hoofdstraat 122,
3972 LD Driebergen-Rijsenburg.

Donaties ADF
Het is mogelijk om de ADF stichting te ondersteunen
via donaties. Indien uw donatie € 45,00 of meer
bedraagt, bent u tevens geabonneerd op de Vizier.

een uitgave van de ADF stichting
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Lotgenotencontacten
Zou u graag eens ervaringen uit willen wisselen over uw angst- of
dwangklachten?
Het kan een verademing zijn mensen met dezelfde soort problemen te spreken en erachter te komen dat u niet de enige bent met
angst of dwang!

Start lotgenotengroepen
Op verschillende plaatsen in Nederland zijn er lotgenotencontacten. Doorgaans starten in februari en september weer nieuwe groepen, maar soms kan dit per locatie verschillen. Meldt u zich op tijd
aan voor de eerstvolgende groep.

Locaties
Angst/Hyperventilatie

Almere

Angst/Hyperventilatie

Amsterdam

Angst/Hyperventilatie

Dwang

Arnhem

Angst

Dwang

Gemengde groep

Breda

Angst

Dwang

Gemengde groep

Driebergen

Dwang
Angst/Hyperventilatie

Dwang

Eindhoven

Dwang

Gouda

Dwang

Groningen

Angst

Dwang

Leeuwarden

Angst

Dwang

Gemengde groep

Rotterdam

Angst

Dwang

Gemengde groep

Zwolle

Dwang

Nieuwe groepen
Heeft u belangstelling om deel te nemen, maar woont u in een
plaats die ver weg ligt van de plaatsen waar nu groepen draaien,
stuur dan een mail naar lotgenotencontact@adfstichting.nl.
Bij voldoende animo proberen we ook een lotgenotengroep bij u
in de buurt te starten.
foto FERDINAND VAN NISPEN
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Angst/Hyperventilatie

Den Haag

De Vizier is het magazine van de ADF
stichting. Het heeft als doel om mensen
met een angststoornis erkenning, herkenning en inspiratie te geven. De Vizier
verschijnt vier maal per jaar. Ook verschijnt er ongeveer vier keer per jaar een
nieuwsbrief die u per mail ontvangt.

Redactie-adres
Hoofdstraat 122
3972 LD Driebergen
vizierredactie@adfstichting.nl

Almelo

Den Bosch

COLOFON

Uitgever
Performis, ’s-Hertogenbosch
Abonnementen/lidmaatschap
Het lidmaatschap van de ADF stichting
kost € 45,00 per jaar (eenmalige inschrijfkosten € 7,00). U bent dan automatisch geabonneerd op Vizier. Het
lidmaatschap loopt per kalenderjaar van
1 januari tot en met 31 december.
Nieuwe abonnementen kunnen op elk
gewenst tijdstip ingaan. Aanmeldingen
kunnen telefonisch: 0900 – 200 87 11,
schriftelijk: Hoofdstraat 122; 3972 LD
Driebergen-Rijsenburg, of per e-mail:
info@adfstichting.nl.
Beëindiging van het abonnement of het
lidmaatschap van de ADF stichting (dat
gekoppeld is aan het abonnement) kan
uitsluitend schriftelijk voor 1 november
van het lopende kalenderjaar. Bij niet tijdige opzegging wordt het abonnement/lidmaatschap automatisch met
één jaar verlengd.
Betalingen
IBAN-nummer: NL03INGB0000915743
Copyright
Niets uit dit tijdschrift mag in welke
vorm dan ook worden overgenomen
zonder toestemming van de uitgever.
Aansprakelijkheid
De redactie is niet aansprakelijk voor
de inhoud van de onder auteursnaam
opgenomen artikelen. Omdat de ADF
stichting uitsluitend evidence-based
behandelingen ondersteunt, neemt zij
geen verantwoording voor de meningen,
ervaringen of adviezen van derden in
interviews, ervaringsverhalen of essays.
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