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Nederlandse samenvatting

Wat zijn de werkingsmechanismen van de behandeling van de dwangstoornis 

of obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) bij kinderen en jongeren? Voor 

wie werkt cognitieve gedragstherapie (CGT) en voor wie is deze behandeling 

minder effectief? Wat moet er gebeuren als de dwangklachten niet over zijn 

na de standaard behandeling? Dit proefschrift gaat over een zoektocht naar 

een antwoord op deze vragen. Hieronder volgt een samenvatting van onze 

bevindingen.

Voor het onderzoek moesten er voorbereidingen worden getroffen: we 

hebben vragenlijsten vertaald en een computertaak ontwikkeld en we hebben 

vastgesteld of deze meetinstrumenten betrouwbaar en valide waren. Deze 

resultaten worden beschreven in het eerste deel van het proefschrift. Het 

tweede deel gaat over het antwoord op bovenstaande onderzoeksvragen.

Deel I. Potentiële werkingsmechanismen: 

Disfunctionele cognities en selectieve aandacht voor gevaar

Hoofdstuk 1 en 2 gaan over twee vragenlijsten die we geselecteerd hebben 

voor het meten van dwanggerelateerde disfunctionele cognities. Volgens het 

meest bekende verklaringsmodel van de dwangstoornis spelen disfunctionele 

cognities een essentiële rol in het ontstaan en het voortbestaan van de 

dwangklachten en in de behandeling daarvan.

Het doel van het eerste onderzoek (hoofdstuk 1) was om de 

psychometrische eigenschappen van de Nederlandse versie van de Obsessive 

Beliefs Questionnaire (OBQ-CV; Coles et al., 2010) te evalueren, en om te 

onderzoeken of deze disfunctionele cognities meer voorkomen bij kinderen 

met een dwangstoornis dan bij kinderen zonder dwangstoornis. We hebben 

de OBQ-CV vertaald naar het Nederlands en de vragenlijst afgenomen bij 

kinderen op het reguliere basis- en voortgezet onderwijs (8 t/m 18 jaar; N = 

547) en bij kinderen met een dwangstoornis (8 t/m 18 jaar; N = 67).

Op basis van de huidige resultaten lijkt de Nederlandse versie van de OBQ-

CV over het geheel genomen een betrouwbare en valide vragenlijst te zijn. De 

interne consistentie was goed tot zeer goed. De test-hertest betrouwbaarheid 

was voldoende tot goed. Op grond van de resultaten van een bevestigende 

factoranalyse zou de OBQ-CV het beste begrepen kunnen worden als een 
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schaal die bestaat uit vier factoren die bestaan uit: perfectionisme/het niet 

kunnen verdragen van onzekerheid, het overschatten van de betekenis van 

gedachten en van het belang om controle te hebben over gedachten, een 

overmatig verantwoordelijkheidsgevoel, en het overschatten van gevaar. Deze 

factoren hingen echter sterk met elkaar samen en een hogere orde factor die 

het totaal aan disfunctionele gedachten weergeeft, verklaarde een groot deel 

van de samenhang tussen de vier lagere orde factoren. Deze laatste bevinding 

zet vraagtekens bij het onderscheid in de bovengenoemde vier factoren.

Daarnaast bleken kinderen met een dwangstoornis op de OBQ-CV meer 

disfunctionele cognities te hebben dan kinderen zonder dwangstoornis. 

Kinderen met een dwangstoornis gaven aan zowel meer verschillende cognities 

als een hogere frequentie van deze cognities te hebben. Disfunctionele 

cognities hingen samen met zelfgerapporteerde dwangsymptomen. We 

vonden echter geen significante relatie tussen deze cognities en de door een 

clinicus gescoorde ernst van de dwangklachten. Disfunctionele cognities lijken 

tenslotte niet specificiek te zijn voor de dwangstoornis; deze gedachten hingen 

ook samen met angst- en depressieve symptomen.

In het tweede onderzoek, dat beschreven is in hoofdstuk 2, werden de 

psychometrische eigenschappen onderzocht van de Nederlandse versie van 

de Meta-Cognitions Questionnaire voor adolescenten (MCQ-A; Cartwright-

Hatton et al., 2004), een vragenlijst die gedachten over gedachten (zogeheten 

metacognities) meet. Daarnaast hebben we gekeken of kinderen met een 

dwangstoornis aangaven meer van deze metacognities te hebben dan kinderen 

zonder dwangstoornis. Voor dit doel hebben we de MCQ-A afgenomen 

bij kinderen met een dwangstoornis (12 t/m 18 jaar; N = 40) en bij kinderen 

zonder dwangstoornis (12 t/m 18 jaar; N = 317). De oorspronkelijke vijffactor 

structuur van de MCQ-A werd bevestigd door de resultaten. De vijf factoren 

hebben betrekking op positieve cognities over piekeren (positive beliefs; PB); 

vertrouwen in het eigen cognitieve functioneren (cognitive confidence; CC); 

gedachten over het niet kunnen controleren van piekeren en de gevaren 

daarvan (uncontrollability and dangers of failing to control worrying; UD); 

bijgeloof/ideeën over straf en verantwoordelijkheid met betrekking tot het niet 

kunnen controleren van piekeren (superstition, punishment and responsibility 

associated with worry; SPR); en cognitief zelfbewustzijn/preoccupatie met 

de eigen gedachtenprocessen (cognitive self-consciousness; CSC). Uit de 

resultaten bleek dat de interne consistentie van de MCQ-A redelijk tot goed 
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was. De test-hertest betrouwbaarheid was over het geheel genomen ook goed, 

maar de resultaten waren niet eenduidig voor de SPR subschaal. Gemiddeld 

rapporteerden adolescenten met een dwangstoornis meer door de MCQ-A 

gemeten metacognities dan adolescenten zonder dwangstoornis. Er was echter 

een aanzienlijke overlap in de reikwijdte van de scores van beide groepen. 

Op de subschaal CC, het vertrouwen in het eigen cognitieve functioneren, 

vonden we geen significant verschil in scores tussen adolescenten met en 

zonder OCS. Dat was verrassend omdat volgens het metacognitieve model 

een dergelijk gebrek aan vertrouwen een rol zou spelen bij de dwangstoornis, 

zoals een gebrek aan vertrouwen in het geheugen bij controle dwang (e.g., Van 

den Hout & Kindt, 2003a, 2003b, 2004). De resultaten met betrekking tot de 

relatie tussen metacognities en dwangsymptomen leverden geen eenduidige 

ondersteuning op voor het metacognitieve model. Er was geen significante 

relatie tussen metacognities en door de clinicus gescoorde ernst van de 

dwangstoornis. Alleen de subschalen UD, CSC en SPR hingen positief samen 

met zelfgerapporteerde dwangsymptomen. Deze relatie was niet specifiek 

voor OCS, scores op deze subschalen (UD, CSC en SPR) hingen ook samen 

met angst en depressie. Dit was echter volgens de verwachting, omdat het 

metacognitieve model ontwikkeld is als een algemeen verklaringsmodel voor 

piekergedachten (e.g., Papageorgiou & Wells, 2003; Wells, 1997).

Samengevat leveren de resultaten van deze twee onderzoeken enige 

ondersteuning op voor het cognitieve model voor het ontstaan en het 

voortbestaan van dwangklachten. Kinderen met OCS rapporteerden meer 

disfunctionele cognities dan kinderen zonder OCS. Bovendien was er 

voor de meeste cognitieve domeinen een relatie met zelfgerapporteerde 

dwangsymptomen, onafhankelijk van angst en depressie. Onze bevindingen 

dat disfunctionele gedachten niet significant samenhingen met door de 

clinicus beoordeelde ernst van de dwang en dat disfunctionele cognities 

niet specifiek waren voor dwang, zijn echter tegenstrijdig met het cognitieve 

model. Bovendien waren de verschillen in disfunctionele gedachten tussen 

kinderen met en zonder dwangstoornis slechts klein.

In de hoofdstukken 3 en 4 wordt onderzoek beschreven naar de vraag of 

een verhoogde aandachtsbias voor (OCS-gerelateerd) gevaar een mogelijk 

onderliggend mechanisme is van de dwangstoornis bij kinderen en jongeren. 
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Voor dit doel hebben we een aangepaste versie van de dot probe taak 

ontwikkeld. In een pilot study, beschreven in hoofdstuk 3, hebben we deze 

taak afgenomen bij kinderen op het regulier basis- en voortgezet onderwijs 

(8 t/m 18 jaar; N = 33). Het doel was om te onderzoeken of deze kinderen 

een aandachtsbias hebben voor angstgerelateerde informatie en of deze 

aandachtsbias vermindert over de tijd.

Tijdens de dot probe taak krijgen de kinderen keer op keer plaatjes te zien 

met bedreigende en neutrale informatie. De tijdsduur dat de plaatjes worden 

getoond is wisselend (17 ms, 500 ms en 1250 ms). We verwachtten voor alle 

kinderen een (automatische) aandachtsbias voor gevaar bij plaatjes die kort 

worden aangeboden (17 ms en 500 ms). Bij een aanbiedingstijd van 1250 ms 

verwachtten we een afname van de aandachtsbias bij de oudere kinderen (12 

jaar en ouder), omdat deze kinderen in staat zouden zijn om een aandachtsbias 

voor potentieel gevaar te onderdrukken. Een aanbiedingstijd van 1250 ms zou 

hier voldoende tijd voor geven.

 In overeenstemming met deze verwachtingen vonden we een 

automatische aandachtsbias voor gevaar (17 ms conditie) die aanwezig bleef 

tijdens latere, steeds meer gecontroleerde aandachtsprocessen (500 ms en 

1250 ms). Tegenstrijdig met onze verwachtingen bleken er geen significante 

effecten te zijn van leeftijd en angst op deze aandachtsprocessen. Dit zou 

kunnen betekenen dat een aandachtsbias voor gevaar niet afhangt van angst of 

leeftijd. De afwezigheid van een dergelijk verband zou echter ook veroorzaakt 

kunnen worden door onvoldoende statistische power als gevolg van de kleine 

onderzoeksgroep.

 Daarnaast bleek dat de kinderen trager reageerden wanneer 

angstgerelateerde plaatjes in beeld verschenen dan wanneer enkel neutrale 

plaatjes werden getoond. Dit gold voor zowel de 500 ms als de 1250 ms 

conditie. Deze bevinding wijst op een interferentie-effect veroorzaakt door 

angstgerelateerde informatie.

 Samengevat blijkt uit ons onderzoek dat kinderen hun aandacht selectief 

richten op angstgerelateerde informatie en dat een aandachtsbias voor gevaar 

voorafgaat aan interferentie door potentieel gevaar.

 We deden een tweede onderzoek met de dot probe taak (hoofdstuk 4) 

naar de vraag of kinderen met OCS een verhoogde aandachtsbias hebben 

voor (OCS-gerelateerd) gevaar in vergelijking tot kinderen met een andere 

angststoornis en kinderen uit de algemene populatie. De dot probe taak werd 
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afgenomen bij 58 kinderen met OCS (8 t/m 18 jaar), 58 kinderen met andere 

angststoornissen en 58 kinderen uit de algemene populatie. De groepen waren 

gematched op leeftijd en sekse. We verwachtten een verhoogde aandachtsbias 

voor OCS-gerelateerd gevaar bij kinderen met OCS, die zou bestaan uit een 

snellere oriëntatie richting het gevaar (vigilance; 500 ms conditie), gevolgd 

door problemen met het afwenden van de aandacht van het gevaar (difficulty 

to disengage; 1250 ms conditie). Vergelijkbare hypothesen waren opgesteld 

voor kinderen met andere angststoornissen met betrekking tot een bias voor 

angstgerelateerde stimuli.

 Onze hypothesen werden niet bevestigd. We vonden geen verhoogde 

aandachtsbias voor dwang- of angstgerelateerde stimuli bij kinderen met 

OCS en bij kinderen met andere angststoornissen vergeleken met kinderen 

uit de algemene populatie. Alle kinderen vertoonden een aandachtsbias weg 

van OCS-gerelateerde stimuli (500 ms conditie) die afnam over de tijd (geen 

bias meer voor stimuli die gedurende 1250 ms werden getoond). Verder 

vertoonden alle kinderen een aandachtsbias richting angstgerelateerde 

stimuli (500 ms), die eveneens verdween over de tijd (1250 ms conditie). 

Wanneer we onderscheid maakten tussen vigilance en difficulty to disengage 

(door OCS- en angsttrials te vergelijken met neutrale trials), vonden we geen 

vigilance voor OCS- en angstgerelateerde trials (500 ms conditie). In plaats 

daarvan leken kinderen weg te kijken van gevaar. In de 1250 ms conditie waren 

er wel aanwijzingen voor difficulty to disengage bij OCS- en angstgerelateerde 

stimuli. Nadere analyses lieten echter zien dat reactietijden vertraagd waren 

voor alle trials waarbij OCS- en angstgerelateerde stimuli werden getoond, 

wat wijst op een interferentie-effect veroorzaakt door potentieel bedreigende 

informatie. Omdat een interferentie-effect van invloed is op de analyses van 

vigilance en difficulty to disengage (interferentie kan vigilance maskeren en 

difficulty to disengage kan ook verklaard worden door een meer algemeen 

interferentie-effect), kunnen de resultaten met betrekking tot vigilance en 

difficulty to disengage niet eenduidig geïnterpreteerd worden.

 Concluderend leveren deze resultaten geen aanwijzingen op voor 

verhoogde selectieve aandacht voor (OCS-gerelateerd) gevaar als onderliggend 

mechanisme van de dwangstoornis bij kinderen. Hoewel kinderen met OCS 

hun aandacht in eerste instantie wegleidden van OCS-gerelateerd gevaar, 

verschilden ze in dit opzicht niet van kinderen uit de algemene populatie. Voor 

de angstgerelateerde stimuli gold hetzelfde: kinderen met OCS en kinderen 
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met andere angststoornissen vertoonden aanvankelijk een aandachtsbias 

voor angstgerelateerde informatie, maar ook hierin verschilden zij niet van 

kinderen uit de algemene populatie. Ten slotte werden gedragsmatige reacties 

vertraagd door bedreigende informatie bij alle kinderen (interferentie).

Deel II. Werkingsmechanismen van de behandeling en non-respons

Nadat het voorbereidende werk was voltooid, was het tijd om onze 

onderzoeksvragen te beantwoorden: Wat zijn de werkingsmechanismen van 

de behandeling van de dwangstoornis bij kinderen?; Voor wie werkt CGT en 

voor wie is deze behandeling minder effectief?; en, Wat moet er gebeuren als 

de dwangklachten niet over zijn na de standaard behandeling?

Hoofdstuk 5 en 6 gaan over deze vragen.

Kennis over werkingsmechanismen van de behandeling is van belang om de 

behandeling te kunnen verbeteren. Op basis van de beschikbare literatuur 

hebben we twee potentiële werkingsmechanismen van CGT geselecteerd: 

verandering in OCS-gerelateerde disfunctionele cognities en een afname van 

een aandachsbias voor OCS-gerelateerd gevaar. In deel I van dit proefschrift 

vonden we enkele aanwijzingen voor een relatie tussen disfunctionele 

cognities en dwangsymptomen bij kinderen, hoewel niet alle resultaten 

het cognitieve verklaringsmodel voor de dwangstoornis ondersteunden. 

Het is hierbij belangrijk om te vermelden dat de resultaten uit deel I geen 

antwoord geven op de vraag of disfunctionele cognities de dwangsymptomen 

veroorzaken. Zij zouden ook een gevolg van de dwangsymptomen kunnen 

zijn of slechts kunnen samengaan met dwangsymptomen. Op basis van de 

resultaten die worden beschreven in hoofdstuk 4 moesten we onze hypothese 

verwerpen dat kinderen met een dwangstoornis een verhoogde aandachtsbias 

voor (OCS-gerelateerd) gevaar zouden hebben. Om deze reden hebben 

we een verandering in aandachtsbias niet verder onderzocht als mogelijk 

werkingsmechanisme van de behandeling. We hebben het onderzoek 

voortgezet met één potientieel werkingsmechisme, namelijk een verandering 

in OCS-gerelateerde disfunctionele cognities. Dit onderzoek is beschreven in 

hoofdstuk 5.

Achtenvijftig kinderen met een dwangstoornis (8 t/m 18 jaar) kregen 16 

wekelijkse sessies CGT. Disfunctionele cognities en ernst van de dwangklachten 

werden gemeten voorafgaand aan de behandeling, halverwege de 
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behandeling, direct na de behandeling en na een follow-up periode van 16 

weken. Op basis van de onderzoeken naar de psychometrische eigenschappen 

van de OBQ-CV en de MCQ-A hebben we besloten de MCQ-A niet te gebruiken 

voor het werkingsmechanisme onderzoek. Uit onze resultaten bleek dat de 

relatie tussen dwangsymptomen en cognities minder consistent was voor de 

metacognities gemeten met de MCQ-A (met name wat betreft het vertrouwen 

in het eigen cognitieve functioneren) dan voor de cognities gemeten met de 

OBQ-CV. Bovendien was de MCQ-A afgenomen bij kinderen van 12 t/m 18 jaar 

oud, terwijl de OBQ-CV was afgenomen bij een bredere leeftijdsgroep (8 t/m 18 

jaar) waardoor er meer informatie beschikbaar was voor de laatste vragenlijst. 

Verschillende Latent Different Score modellen zijn getest om te 

onderzoeken of veranderingen in disfunctionele cognities voorafgingen aan 

een verandering in de ernst van de dwangklachten, een gevolg waren van 

een verandering in de dwangklachten, of dat veranderingen in cognities 

en dwangklachten wederzijds samenhingen. Uitgaande van de cognitieve 

verklaringsmodellen voor de dwangstoornis zou een verandering in cognities 

vooraf moeten gaan aan een verandering in de dwangklachten.

Dat was echter niet wat we vonden. Het bleek dat zowel disfunctionele 

cognities als dwangklachten afnamen tijdens de behandeling. We vonden 

echter geen aanwijzingen dat een verandering in cognities voorafging aan 

een verandering in dwangklachten; verandering in cognities bleek geen 

werkingsmechanisme te zijn van CGT voor kinderen met OCS. In plaats 

daarvan vonden we dat veranderingen in cognities beter verklaard werden 

door veranderingen in dwangsymptomen die binnen hetzelfde tijdsinterval 

plaatsvonden dan andersom. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat deze 

resultaten niet aantonen dat veranderingen in cognities het gevolg zijn van 

veranderingen in dwangsymptomen, omdat er geen relatie tussen beide 

variabelen over de tijdsintervallen heen werd gevonden. De bevinding dat 

veranderingen in disfunctionele gedachten beter verklaard werden door 

veranderingen in dwangsymptomen dan andersom, doet echter twijfels rijzen 

bij cognitieve verklaringsmodellen voor OCS bij kinderen en jongeren.

Het doel van het laatste onderzoek, beschreven in hoofdstuk 6, was tweeledig. 

Ten eerste hebben we onderzocht of de ernst van de dwangklachten, de mate 

van klachtenvermindering tijdens het eerste deel van de behandeling (acht 

behandelsessies) en kenmerken van een autisme spectrum stoornis (ASS) 
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voorspellers waren van het effect van CGT. Daarnaast hebben we gekeken of 

kinderen met een matige tot ernstige dwangstoornis effectief konden worden 

behandeld met CGT zonder medicatie, en of voortzetting van CGT zonder 

medicatie een effectieve behandelstrategie kan zijn voor partiële en non-

responders (kinderen die na de standaard behandeling, 16 sessies CGT, nog 

dwangklachten hadden).

Het eerste deel van dit onderzoek was een randomized controlled trial 

(RCT) naar het effect van CGT versus een wachtlijstconditie. In het tweede 

deel van dit onderzoek werd het effect bekeken van voortzetting van CGT 

voor partiële en non-responders. Oorspronkelijk hadden we ook voor het 

tweede deel een RCT gepland waarbij het effect van voortzetting van CGT 

werd vergeleken met het effect van voortzetting van CGT met toevoeging van 

medicatie. We hebben echter besloten om het design van het tweede deel 

van het onderzoek te veranderen in een open design omdat bijna alle partiële 

en non-responders randomisatie weigerden. Zij wilden voortzetting van CGT 

en geen combinatiebehandeling van CGT met medicatie. In het open design 

werd door de clinicus, in overleg met de cliënt en de ouders, besloten over het 

verdere beleid na 16 sessies CGT. Als verdere behandeling nodig was, werd de 

CGT voortgezet. Enkel in die gevallen dat de situatie onhoudbaar was voor de 

cliënt of het gezin, wanneer de klachten verergerden of bij ernstige depressie, 

was de combinatiebehandeling van CGT met medicatie geïndiceerd. Aan dit 

onderzoek hebben 58 kinderen (8 t/m 18 jaar) met OCS deelgenomen.

Uit de resultaten bleek dat de dwangklachten significant afnamen tijdens 

CGT. In de wachtlijstconditie vonden we geen afname van de dwangklachten. 

Ernstige dwangklachten en meer ASS kenmerken aan het begin van de 

behandeling voorspelden een minder goede behandeluitkomst. Meer specifiek: 

kinderen met ernstige dwangklachten en veel ASS kenmerken hadden aan 

het einde van de behandeling meer dwangklachten dan kinderen die lager 

scoorden op deze variabelen. Ernst van de dwangklachten en ASS kenmerken 

waren echter niet voorspellend voor de mate van verbetering tijdens de 

behandeling en de follow-up periode (er was geen verschil tussen groepen in 

de afname van de dwangklachten). Minder verbetering in de dwangklachten 

tijdens de eerste acht behandelsessies hing samen met meer resterende 

dwangklachten na 16 sessies CGT. Na een follow-up periode van een jaar 

was dit verschil echter verdwenen: kinderen met veel en weinig verbetering 

aan het begin van de behandeling hadden hier een vergelijkbaar niveau van 
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dwangklachten. Daarnaast vonden we dat het voorzetten van CGT na het 

protocol van 16 sessies leidde tot verdere verbetering van de dwangklachten.

Deze resultaten impliceren dat CGT een effectieve behandeling is voor 

kinderen en jongeren met OCS, ook voor kinderen met ernstige dwangklachten 

en kinderen met ASS kenmerken. Weinig effect aan het begin van de 

behandeling betekent niet per definitie weinig effect aan het einde van de 

behandeling. Voortzetting van CGT na het protocol kan tot verdere verbetering 

leiden, tenminste voor een aanzienlijk deel van de kinderen.

Implicaties voor de klinische praktijk

Een aantal jaar geleden vroeg ik een 13-jarige jongen met OCS of hij mee wilde 

werken aan het onderzoek. Ik legde hem uit dat we weten dat de behandeling 

redelijk goed werkt, maar dat we niet weten waarom het werkt. Dat laatste 

willen we graag onderzoeken, omdat we met deze kennis de behandeling 

kunnen verbeteren. De jongen luisterde aandachtig. “Dus eigenlijk doen jullie 

maar wat!”, concludeerde hij verbaasd.

Aangekomen aan het einde van het onderzoek, wat kunnen we deze 

jongen nu antwoorden? Natuurlijk deden we al nooit ‘zomaar wat’ tijdens de 

behandeling. De behandeling is gebaseerd op duidelijk beschreven theoretische 

veronderstellingen. We vonden dat een van deze veronderstellingen – het 

veranderen van cognities is essentieel voor de behandeling van OCS – mogelijk 

niet klopt. Het herstructureren van cognities lijkt geen essentiele interventie 

te zijn voor de behandeling van de dwangstoornis bij kinderen en jongeren. 

Dit betekent echter niet dat cognitieve interventies niet van belang zijn. Deze 

interventies kunnen een belangrijke rol spelen als ondersteuning van de 

exposure met respons preventie.

Op basis van de resultaten van dit onderzoek concluderen we dat als 

cognitieve interventies niet aanslaan bij kinderen, de therapeut zich ook enkel 

kan richten op exposure met respons preventie.

Een tweede implicatie is dat aandachtsbias trainingen, die recent 

ontwikkeld zijn voor angst- en dwangklachten (e.g., Cowart & Ollendick, 2011; 

Najmi & Amir, 2010), mogelijk geen effectieve aanvulling zijn voor de evidence 

based behandeling voor kinderen en jongeren met OCS. Als eerste stap 

adviseren we nader onderzoek met als doel om meer zicht op te krijgen op 

(afwijkende) aandachtsprocessen bij kinderen met OCS.

Tenslotte leveren de huidige resultaten aanwijzingen op dat CGT, zonder 
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toevoeging van medicatie, een effectieve behandeling is voor kinderen en 

jongeren met OCS, ook voor kinderen met ernstige dwangklachten en kinderen 

met kermerken van ASS, hoewel deze laatste kinderen aan het eind van de 

behandeling mogelijk meer resterende dwangklachten hebben. Daarnaast 

suggereren onze resultaten dat het kan lonen als de therapeut niet te snel opgeeft 

bij kinderen die aan het begin van de behandeling weinig vooruitgang laten 

zien in de dwangklachten. Volharding van de therapeut (en het kind) kan leiden 

tot verdere verbetering. Voor kinderen met ernstige dwangklachten, kinderen 

met ASS kenmerken en kinderen die aanvankelijk slechts weinig verbetering 

laten zien, kan de behandeling meer tijd nodig hebben. (We adviseren echter 

niet om de behandeling voort te zetten wanneer er geen enkele verbetering 

in de dwangklachten is.) Op grond van de huidige resultaten concluderen we 

dat het toevoegen van medicatie aan CGT mogelijk minder vaak nodig is dan 

wordt voorgeschreven door de AACAP behandelrichtlijnen (Geller et al., 2012). 

Dit is van belang omdat medicatie ongewenste bijeffecten kan hebben en de 

langetermijn effecten van medicatiegebruik op de kinderleeftijd onbekend 

zijn. CGT zonder medicatie lijkt echter niet voor iedereen voldoende effectief 

te zijn. Voor wie CGT effectief is en voor wie aanvullende behandelmodules 

nodig zijn, is op dit moment nog onbekend. Empirische onderbouwing voor 

de beslissing om al dan niet medicatie toe te voegen aan CGT ontbreekt, en 

voor nu is het toevoegen van medicatie slechts gebaseerd op trial and error.
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