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K
ijk, hier heb je oranje
havikskruid, prachtig
is dat. Daar staat de
paarse morgenster.
We hebben geluk,

want die gaat straks rond het mid-
daguur dicht – hij heet niet voor
niets morgenster. En hier weideha-
vikskruid. Dat lijkt op oranje ha-
vikskruid maar dan geel.” 

Een rondleiding door de vierdui-
zend vierkante meter omvattende
achtertuin van Menno Oosterhoff in
het Groningse Thesinge is een ware
natuurexpeditie. ,,Toen we hier 26
jaar geleden kwamen was het een
weiland. Wij hebben het allemaal
aangeplant.”

Het is een waar bos, een gestuur-
de wildernis met smalle kronkel-
paadjes, beekjes met houten plank-
bruggetjes, een vennetje, hoogte-
verschillen, verborgen zelfgebouw-
de schuurtjes, boomhutten, een
avondzon-zitje en weer een ander
open plekje met een immense
trampoline. Oosterhoff vertelt
honderduit over de flora. Alle na-
men kent hij. Hij weet alles van
wilde planten. Van bomen ook. ,,De
schepping is eigenlijk té overdadig
voor zo’n kort leven, vind je niet?
Het gekke is: in de natuur hou ik
heel erg van niet-orde, van het
vergankelijke.”

Op een gegeven moment was hij
ook zo’n beetje rozenexpert. Dat
kan niet anders bij hem. Gewoon
een paar rozenstruiken neerzetten
en ervan genieten kan niet. Alles
moet hij weten. In zijn onlangs
verschenen boek Vals alarm be-
schrijft hij die dwang tot kennis
vergaren. Het houden van twee
prachtige, aanhankelijke golden
retrievers - Dapper en Donder
heten ze - gaat ook niet zomaar.
Ging hij met zijn dochter mee naar
een hondenshow, wilde hij meteen
álles weten over de wereld van de
showhondenbezitters. In zijn hoofd
was hij toen zo druk bezig met

prakkiseren hoe hij al die kennis
zou gaan vergaren, dat hij bijna het
moment miste dat zijn dochter de
hond showde.

Ooit las hij ergens dat er meer
boeken over vlaggen zijn verschenen
dan een mens ooit zou kunnen
lezen. Zelfs zo’n beperkt terrein is
blijkbaar niet te omvatten. Gelukkig
interesseren vlaggen mij niks, dacht
hij eerst nog opgelucht, maar onmid-
dellijk begon een interesse daarin al
een nestje in zijn hoofd te bouwen.
Als er niks aan is, waarom zouden er
dan zo veel boeken over verschij-
nen? Voor hij het wist kon hij de
vlaggen niet meer loslaten. 

Zo koopt hij soms zomaar een boek
over een onderwerp dat in zijn blik-
veld is gekomen, om het voor de
zekerheid maar vast in huis te heb-
ben. Dat groeit dan makkelijk uit tot
een halve bibliotheek. 

Verzamelingen
Oldtimers. Zeven stuks had hij er.
Zijn vrouw Dineke was blij dat hij
daarmee stopte en grammofoon-
naalddoosjes ging verzamelen. Tot-
dat hij hele verzamelingen begon op
te kopen. Vervolgens: kleine houten
kistjes, hutkoffers, blikken, poppen-
kasten, hout (een wereld aan hout-
soorten heeft hij in zijn schuren en
in de tuin), modelauto’s (prachtig

residu daarvan: het in de muur
verwerkte diorama van een antieke
autogarage – mét eigen verlichting –
op het toilet). 

Zelf vindt Oosterhoff zijn dwang
tot hoarding (ziekelijke verzamelwoe-
de) erg meevallen. Bij hem is het
verzamelen meer mentaal. Zijn
hoofd zit afgeladen vol dingen die
hij nog moet doen, moet weten,
moet leren, niet mag vergeten. Zijn
hersenpan zit vol plannen, ideeën
voor boeken, blogs, artikelen. Van-
daar ook de briefjes. Overal heeft hij
briefjes met aantekeningen. 

Duidelijk is dat de lol van een
hobby er gauw af is als er sprake is
van dwang. ,,Voor alle psychische
aandoeningen geldt: de verschijnse-
len komen ook in normale variatie
voor. Iedereen is wel eens somber, of
uitgelaten, of kan zich even niet
goed concentreren. Psychische aan-
doeningen verschillen, zoals dat
heet, dus categoraal niet van de
normale situatie – ik praat over
normaal in de statistische betekenis,
niet als waardeoordeel – maar wel
dimensioneel. Bij de dwangstoornis
is het gedrag erger. Je spreekt daar
pas van als er sprake is van een
disorder, een stoornis. Het dagelijks
functioneren en welbevinden moet
verstoord zijn, dan pas noemen we
het een dwangstoornis. De onrust,
de gekmakende onrust, vind ik het
meest kenmerkende voor dwang.
Geen wonder dat patiënten geneigd
zijn te zoeken naar meer orde, per-
fectie, zekerheid, maar daar wordt
het helaas alleen maar erger van. Als
je de onrust leert verdragen kun je
voorkomen dat je er steeds verder in
vast raakt. Er is met psycho-educatie,
gedragstherapie of medicatie verbe-
tering te krijgen in het functioneren,
zodat een patiënt een beetje bevrijd
wordt uit de ‘gedwangenis’ en er een
leven naast kan ontwikkelen.”

Oosterhoff (61) groeide op in Har-
lingen en doorliep het Christelijk
Gymnasium in Leeuwarden. Hij is

psychiater en kinder- en jeugdpsy-
chiater bij ggz-instelling Lentis, waar
hij in het autismeteam zit en mede
de dwangpoli oprichtte. Op zijn
zeventiende ontwikkelde zich bij
hem een dwangstoornis. Hij schrijft
al jaren openhartig over zijn stoornis
in vakblad Medisch Contact en op zijn
blog www.dwang.eu. Nu is er dus
een boek. Eindelijk, want dat gaat bij
iemand met een dwangstoornis niet
zonder slag of stoot. 

Lachspieren
Het boek is – hoe kan het anders –
uitputtend in de beschrijving van de
dwangstoornis en wat dat betekent
voor patiënten en hun verwanten.
Na lezing zijn er geen openstaande
vragen over dwangstoornissen meer.
De teksten zijn gelardeerd met anek-
dotes en praktijkvoorbeelden. Het
werkt onwillekeurig op de lachspie-
ren. Maar het ís niet om te lachen,
want een dwangneuroot is geen
clown die een kunstje doet. Die kan
niet anders. ,,Het werkt inderdaad
op de lachspieren, omdat de overbo-
digheid van dwanghandelingen zo
evident is. Het is niet erg ook deze
humoristische kant te laten zien, en
dat heb ik in mijn boek ook gedaan,
als je je maar blijft realiseren dat er
een wereld aan ellende achter schuil
gaat. Ik heb het boek geschreven om
de innerlijke beleving van dwang
inzichtelijk te maken.”

Na de publicatie en de aandacht in
de media heeft Oosterhoff zeker
dertig telefoontjes gehad van men-
sen die zich herkenden in de proble-
matiek zonder dat eerst te beseffen.
Iemand zei: ,,Na twintig jaar weet ik
eindelijk wat ik heb. Ik loop er al zo
lang mee, en nu heeft het een
naam.” Oosterhoff: ,,Er wordt vaak
heel lelijk gedaan over de psychiatrie
die etiketten plakt, maar een etiket
geeft ook identiteit. Weten wat je
hebt en dat je niet de enige bent,
helpt al heel erg. Daarom vind ik dit
ook dankbaar werk.”

Natuurlijk is het menselijke onder-
bewuste altijd alert op gevaar, dat is
gezonde overlevingsstrategie. Maar
bij dwang is het alarmsysteem te
gevoelig vastgesteld. ,,Je beleeft een
mug als een olifant. Vandaar dat
mijn boek Vals alarm heet. Dwang
houdt zichzelf in stand: het controle-
ren van een situatie stelt niet gerust,
het leidt tot meer ongerustheid en
tot nog een keer controleren. En nog
een keer. Je wordt steeds gevoeliger
voor datgene waar je onrustig van
wordt. Mensen met dwang geloven
soms niet eens meer wat ze met hun
ogen zien. Er is sprake van een meer
dan gemiddeld wantrouwen. Het is
eigenlijk psychische astma. Astma is
een uitademstoornis, je kunt de
lucht niet kwijt. Bij dwang kun je de
zorg niet kwijt. Dat verademen, dat
je ‘hèhè’ kunt zeggen, daar zijn wij
slecht in. We wéten dat het onzin is,
maar we vóélen dat niet. Niemand
zegt ooit ‘doe eens niet zo epilep-
tisch’, maar wel ‘doe niet zo somber’
of ‘doe niet zo dwangmatig’. Obses-
sieve onrust is net water: het sijpelt
door alle verstandelijke dammen die
je opwerpt. Een Tantalus-kwelling: je
ziet de mooie dingen wel, maar je
komt er net niet bij. De dwang gooit
roet in het eten.”

Iedereen heeft wel eens gehoord
van smetvrees of pleinvrees, maar er
zijn veel meer varianten van dwang.
Oosterhoff beschrijft er 47. Een
greep uit het spectrum. Harm avoi-
dance (HA): beheerst worden door de
angst dat er iets ergs gebeurt. Fear of
missing out (FOMO): de obsessieve
onrust om ergens niet bij geweest te
zijn. Just not right feelings (JNRF): on-
rust dat iets ‘niet goed voelt’. Feelings
of incompleteness (INC.): onrust over
dat iets niet in orde, niet perfect is.
Maar er zijn ook zogenoemde intru-
sies: onwillekeurig terugkerende
voorstellingen, bijvoorbeeld van
gewelddadigheid jegens je geliefden.

Loslaten als
houvast in de
‘gedwangenis’
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Als psychiater behandelt Menno Oosterhoff mensen met een

dwangstoornis. Saillant detail: hij lijdt er zelf ook aan. Een

gesprek over de wereld van de obsessief compulsieve stoornis,

verzamelwoede in de hersenpan en briefjes, heel veel briefjes.

Wybe Fraanje Peter Wassing

De eerste Dag
van de Dwang-
stoornis, georga-
niseerd door de
Stichting
Dwangstoornis
waarvan Menno
Oosterhoff
bestuurslid is,
trok vorige
maand tweehon-
derd belangstel-
lenden. 
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Per jaar slikken
een miljoen
Nederlanders
antidepressiva.
Dat komt neer
op 500.000
mensen op een
zeker moment.
De helft daarvan
wordt door
neurologen
voorgeschreven
als pijnbestrij-
ding. 

1

8 tot 10 procent
van de bevol-
king lijdt aan
een vorm van
obsessionele
onrust, dus een
dwangstoornis
of een daaraan
verwante aan-
doening. 
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‘Ben je lekker

bezig?’, vroeg

Dineke dan, en 

dan kwam het

antwoord als een

koude douche: 

‘Nee, ik ben zo

dwangmatig’
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Ik kan het ook slecht, maar ik weet wel hoe het moet

Oosterhoff heeft briefjes en lijstjes.
Hij laat een van zijn bureaulades
zien. Vol kattebelletjes, notities,
schriften, briefjes. ,,Ik begin altijd
met nieuwe schriften: nú ga ik het
leven overzichtelijk maken.”

Op de briefjes: plannen voor
blogs, tussengedachten, opsom-
mingen van bezigheden of hande-
lingen, een lijst initialen (,,kennis-
sen en mensen die belangrijk voor
me zijn – af en toe heb ik de nei-
ging om dat op te schrijven”). Hij
moet er nog eens goed doorheen,
ziet hij nu al bladerend. ,,Als ik het
zie denk ik: goh, het is toch erger
dan ik dacht. Het is onvoorstelbaar
moeilijk om dit weg te gooien,
hoewel dat goed zou zijn. Door die
lijstjes begin ik niet elke dag met
een schone lei, maar met een ach-
terstand van wat allemaal nog
moet gebeuren. Ik neig ertoe om
het allemaal te bewaren, soms heb
ik de moed om alles weg te gooien.
Dan begin ik weer van voren af
aan. Ik had bij het schrijven van dit
boek dus ook ontzettend veel lijst-
jes en aantekeningen, maar ik heb
het volledig uit mijn hoofd ge-
schreven. Je kunt best vertrouwen
op wat er in je hoofd zit. Ik heb een
prima geheugen, dus ik hóéf niet
alles op te schrijven.”

Bij meer dan twee derde van de
mensen is OCD chronisch. ,,Er is ook
een groep die er van tijd tot tijd last
van heeft en dan weer een periode
niet. Maar het is hardnekkig. Aan de
andere kant: met goede behandeling
is verbetering te bewerkstelligen in
het dagelijks functioneren en welbe-
vinden. Hoop doet leven. Mensen
kunnen veel verdragen als ze er een
beetje ontwikkeling of perspectief in
zien.”

Grote steun
Toch lijkt het opmerkelijk dat een
psychiater met een dwangstoornis
patiënten helpt met dezelfde aan-
doening. ,,Het heeft misschien iets
aparts: zoals een gescheiden relatie-
therapeut of een aannemer die in
een bouwval woont. Maar misschien
kan ik juist helpen omdat ik weet
wat de valkuilen zijn. Ik tob er net zo
goed mee. Ik kan het óók slecht,
maar ik weet wel hoe het moet. We
zeggen ook niet dat een huisarts met
diabetes geen suikerziekte kan be-
handelen. Het kan ook een enorme
steun zijn dat zelfs de psychiater er
niet vanaf kan komen. Zo makkelijk
is het dus niet. Maar het is ook weer
geen hopeloos verhaal: bij mij inter-
fereert de stoornis niet met mijn
werk. Daar heb ik mazzel mee, daar

ben ik me goed van bewust. De helft
van de mensen met OCD heeft geen
baan of partner.”

Samenleven met iemand met een
dwangstoornis is dan ook niet mak-
kelijk. Echtgenoot Dineke schrijft er
openhartig over in Vals alarm. De
gepassioneerde aanleg van de tuin
bijvoorbeeld, soms op het obsessieve
af. Eindeloos zat hij met zijn schepje
plantjes te poten en te verpoten,
zaailingen ruimte te geven, onkruid
te wieden. Dat kon er dan heel idyl-

lisch uitzien. ,,Ben je lekker bezig?”,
vroeg Dineke dan, en dan kwam het
antwoord als een koude douche:
,,Nee, ik ben zo dwangmatig.” Dan
was hij zijn schepje kwijt of zo en
beheerste dat zijn denken.

En dan de moeite die het kostte om
hem ervan te overtuigen dat ook de
kinderen recht hadden op een stukje
tuin, dat er best een grasveldje kon
komen voor een trampoline en een
opblaasbadje. Ruzies, drama’s en
verwijten: Dineke ruïneerde zijn
paradijs. Toch ging hij uiteindelijk
wel overstag, of Dineke ging zelf
zonder overleg aan de slag. ‘Ik vond
het groots en lief van hem dat hij
ondanks zijn heftige gevoelens toch
delen van de tuin voor ons opgaf’,
schrijft ze. Hier spreekt een diepe
liefde uit, die geduldig is, trouw en
vergevingsgezind.

En dan gaat dit alleen nog maar
over de tuin. Oosterhoff heeft op
zeker moment ook andere vormen
van dwang en angst gehad: vrees
voor de lift, voor reizen met het
vliegtuig, de boot, de trein, podium-
vrees, hypochondrie. Tegelijk is er
een andere kant en is de liefde an-
dersom even diep. Dineke raakte in
het begin van hun relatie in een
depressie. Haar man was haar steun
daarin. ‘Menno heeft me toen gered.

Zo zie ik het echt. Hij heeft me uit
het moeras getrokken, door alle
ellende heen geholpen, en dankzij
hem vond ik mezelf.’

,,Ik denk dat het niet makkelijk is
om bij mij te blijven”, realiseert
Oosterhoff zich. ,,Dwang heb je
niet alleen. Je omgeving heeft het
ook. Het zijn zulke sterke krach-
ten, dat het onvermijdelijk is dat
de omgeving daarin wordt betrok-
ken.”

Sinds Oosterhoff medicatie ge-
bruikt, antidepressiva, functioneert
hij veel beter. Sommige antidepressi-
va werken op serotonine, waardoor
ze ook werken bij behandeling van
andere aandoeningen dan depressivi-
teit. De dwang is met zeker de helft
verminderd, constateert Dineke. Hij
kan dingen veel beter loslaten, is
minder gekweld, getergd en prikkel-
baar, is vaker ontspannen. De angst-
en paniekaanvallen zijn verdwenen,
de hypochondrie, vliegangst en
podiumvrees ook. Ook is er meer
ruimte voor het gezin in zijn hoofd.
Oosterhoff vult aan: ,,Bij de behande-
ling van dwang moeten we het ook
hebben van dooddoeners. ‘Dat zien
we dan wel weer’. ‘Ah, kent skele
juh.’ ‘Een beetje met de Franse slag.’
Je moet meer gaan loslaten. Loslaten
is mijn nieuwe houvast.”


