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de obsessies in met praktijk-
voorbeelden. „De man die
altijd denkt dat hij iemand
heeft aangereden en dan de
hele weg terug moet om dat
te checken. En daarna dus
weer… Een vrouw die maan-
denlang bezig was met de
vraag of de voordeur wel
perfect geschilderd was en
dat ’s avonds met een lamp
en loep controleerde. Veel

mensen hebben angst ande-
ren te besmetten met wat
dan ook.”

„De vrouw bij wie de eti-
ketten van de kruidenpotjes
allemaal dezelfde kant op
móéten staan, zij kookt
nooit, uit angst voor de wan-
orde die dat teweegbrengt.
Mensen worden geplaagd
door seksuele voorstellin-
gen: dat ze het doen met

hun oom, va-
der of de
hond, terwijl ze
daarvan walgen.
Of mensen die zon-
der reële aanleiding twijfe-
len aan hun geaardheid:
’Bén ik wel homoseksu-
eel.’ Velen hebben de
gedachte dat ze zich van
kant willen maken, ter-
wijl ze dat niet willen. Suïci-

de schiet bij ie-
dereen mis-
schien ooit wel-
eens door het
hoofd, maar bij
dwangpatiënten
wordt het obses-
sief. Als een in-
brekersalarm

dat afgaat door een dwarre-
lend pluisje.”

Vals alarm, heet zijn boek
dat drie jaar geleden uit-
kwam. „Tienduizend van
verkocht, veel voor het gen-
re. Door mijn enorme drang
tot perfectie en volledigheid
– álles moest erin staan –
was het boek er bijna niet
gekomen.” 

„Alles moet volmaakt zijn,

ook mijn relatie. Was er een
voorvalletje tussen Dineke
en mij, moesten we dat hele-
maal uitpraten. Urenlang.
Zei ze sorry, maar dan vond
ik dat ze niet op de goeie ma-
nier sorry had gezegd, en
begon ik weer opnieuw. Dat
is voor een partner om gek
van te worden. Dineke heeft
er paal en perk aan gesteld:
na twaalven geen gesprek-
ken meer.”

Op de cover van Vals
alarm staat een schepje,
waarvan iedereen met een
grote tuin weet hoe makke-
lijk die ’in het niets oplos-
sen’. „Ik moet overal zoeken
als ik dat kwijt ben, het be-
derft mijn hele dag terwijl ik

weet dat het onbelangrijk is.
Twee schepjes kopen is
geen optie, dan heb ik twee
keer die angst het kwijt te
zijn.”

Hoe ver dat gaat illus-
treert zijn verhaal over het
stukje gebruikte plakband.
„Had ik in het prullenmand-
je gegooid, maar toen ik het
nakeek, zag ik het niet meer.
Ik heb overal gezocht, de
vuilnisemmer omgekeerd.
Dat plakbandje liet me een
week lang niet los. Mijn

doch-
ter zei:
’Waar héb
je het over!’
Maar het is niet
dat ik van de mug
een olifant máák, ik
vóél de mug als een olifant.” 

Dankzij medicatie en the-
rapie heeft hij ’de dwang’ be-
ter onder controle. „Bedenk
ik iets vlak voor ik slapen ga,
zeg ik meteen tegen mezelf
dat het niet erg is als ik de
volgende morgen niet meer
weet wat het was. Ik kan de
onrust en de onvolledigheid
beter verdragen.”

Nee, zijn patiënten vinden
het niet vervelend dat hij, de
behandelend psychiater,
zelf worstelt met een
dwangstoornis, en dat het
kennelijk niet gemakkelijk
op te lossen is. 

„Ik merk dat patiënten het
fijn vinden dat ik weet wat
het is. Met lotgenoten pra-

PSYCHIATER EN PATIËNT MENNO OOSTERHOFF BEGINT HET ONLINE ’DWANGCAFÉ’ VOOR LOTGENOTENDWANGSTOORNIS

’O jé, smetvrees!’, roepen we lacherig nu we de
hele coronadag door handenwassen. Maar die
dwangstoornis is heel wat gradaties erger.
Dan duurt de ontsmetpartij acht uur en gaat
er een fles chloor doorheen. Komende
week opent Menno Oosterhoff het online
’dwangcafé’. De psychiater, tevens patiënt,
vertelt.

Ook Hanny
Damwichers
heeft dwang-
gedachten.
„Als ik er nu
last van heb,
maak ik het
heel groot en
absurd in mijn
hoofd, dan is
de lading
eraf.” 

Psychiater
Menno 

Oosterhoff
weet waar

zijn dwangpa-
tiënten het

over hebben:
hij is er zelf

ook een.
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ten is een opluchting.” 
Reden waarom hij met er-

varingsdeskundige Hanny
Damwichers het OCD-café
heeft opgezet, eerst live in
Groningen, vlak bij zijn
woonplaats Thesinge, nu
ook online.
(www.ocdcafe.nl, informa-
tie over dwangstoornissen
via www.ocdnet.nl). „In het
dwangcafé valt ook genoeg
te lachen hoor, de humor en
harde grappen zijn nooit ver
weg.”

Na elf jaar kwam Hanny
Damwichers, moeder van
vier kinderen, erachter dat
haar klachten te maken
hadden met een dwang-
stoornis. „Vlak na de ge-

boorte van mijn eerste kind
had ik nare gedachten over
het verstikken van mijn ei-
gen baby. Ik wist zeker dat
ik dat niet zou doen en walg-
de van de gedachte, maar
die nare voorstelling in mijn
hoofd bleef me kwellen. Ik
schaamde me ervoor en
durfde er met niemand over
te praten, ze zouden denken
dat ik psychopaat was. Die
schaamte en schuldgevoe-
lens vergrootten de druk. Bij
mijn zoektocht naar hulp

werden mijn klachten eerst
niet herkend. Pas toen een
goede vriend over zijn
’dwang’ vertelde, vielen de
puzzelstukjes op hun plaats
en snapte ik dat ik niet de
enige was met zulke gedach-
ten.”

Hanny: „Als ik er nu last
van heb, maak ik het heel
groot en absurd in mijn
hoofd, tot een musical, dan
is de lading eraf.” In haar
hoofd huizen meer stoor-
zenders. „Suïcidale voor-

stellingen heb ik ook. On-
derweg word ik doorlopend
overvallen door gedachten
dat ik de auto tegen een
boom zet. En dat terwijl ik
volstrekt niet de aandrang
heb dat te doen.”

Spijtvrees
Had ze ook nog wat Men-

no Oosterhoff ’spijtvrees’
noemt, een struikelblok
voor het gewone leven.
„Voor een aankoop bleef ik
alles vergelijken, tot in de-

tail. Een
fietsstoeltje

moest het al-
lerbeste zijn

want stel je voor dat mijn
kind letsel zou oplopen. Tot
een koop kwam het niet.
Voor mijn afstudeerscrip-
tie-onderwerp koos ik
steeds een nieuw onder-
werp. Was dit niet toch be-
ter, of dat… Ik kreeg het
stempel dat ik gewoon niet
wist wat ik wilde.” Hanny
Damwichers lacht: „Uitein-
delijk koos ik voor het on-
derwerp twijfel.”

Menno herkent dat. „Ik ga
ook voor de beste optie.
Twijfel ik of ik wel het leuk-
ste vak heb gekozen, had ik
niet toch beter kweker of
tuinman kunnen worden.
En daar lig ik dan nachten
wakker van. Had ik ook met
hobby’s. Ik ging het internet
afstruinen of ik wel de leuk-
ste had. Laatst zag ik dat je
ook uilen kon kopen, leven-
de, gelukkig zei Dineke met-
een ferm ’nee’.”

Een dwangstoornis kan
fors roet in het eten gooien.
„Het kan je je baan kosten of
huwelijk. Mensen die een
prima relatie hebben maar
obsessief gekweld worden:
’Ís hij wel de juiste, moet ik
niet de relatie verbreken’.” 

Hanny was bijna niet bij

het gesprek aanwezig ge-
weest. „Vaak, als ik net de
deur uit ben, heb ik het ge-
voel iets belangrijks te zijn
vergeten, portemonnee of
zo. Moet ik me bedwingen
om niet om te keren en
thuis te blijven. Dat doe ik
dan niet, maar de onrust
gaat met me mee.”

Verziekt
Menno: „Elk ander denkt

dan met de Franse slag, ’och,
dat lost zich dan wel weer
op’. Maar als er iets in mijn
hoofd zit, laat het me niet
los. Dat gevoel dat er iets
niet in orde is heb ik altijd
als ik op vakantie ga. Nog
geen kilometer van huis
denk ik dat ik wat vergeten
ben, maar ik weet niet wat.
Bij de eerste tankstop zit ik
met mijn hoofd in de han-
den te piekeren tot de aan-
komst op het vakantieadres,
en dat terwijl ik misschien
wel helemaal niks vergeten
bén. Is die hele leuke eerste
dag verziekt. En dat voelt
alsof mijn hele leven tot nog
toe niks waard is, als een on-
draaglijk verlies. Zo diep
gaat dat gevoel.” 

Bij het afscheid zegt hij
het: „Ik heb de hele tijd het
gevoel dat ik iets belangrijks
vergeten ben te vertellen.
Maar wat…?”

Dank, Menno! Gedurende
de autorit van Thesinge te-
rug naar Amsterdam, 192 ki-
lometer om precies te zijn,
zit er een vraagteken op de
achterbank.

’Door mijn drang tot perfectie en volledigheid
was het boek er bijna niet gekomen’

’’AAlllleess mmooeett 
hheelleemmaaaall 
PERFECT’’

Deze ochtend had
Menno Ooster-
hoff het nog: „Ik
moest aan twee
dingen denken,

maar ik wist er nog maar
eentje. Niets belangrijks,
dat weet ik zeker, maar ik
pijnigde de hele tijd mijn
hersenen wat ik nou verge-
ten was. Op dit moment is
het weggeëbd, maar als we
het er nog langer over heb-
ben, laat het me weer niet
meer los. Het is een onrust
die niet makkelijk te bezwe-
ren is, ik noem het altijd
’jeuk in mijn hoofd’.”

De 64-jarige Oosterhoff is
én dwangpatiënt én psy-
chiater. Een vertrouwen-
wekkende combinatie voor
patiënten: eindelijk iemand
tegen wie ze zonder
schaamte over hun dwang-
stoornis durven te praten.

Drie keer controleren of
de voordeur wel dicht zit en
het strijkijzer uit staat, niet
op de voegen rond de stoep-
tegels stappen, alle lan-
taarnpalen aantikken: die
dwangmatige dingetjes ken-
nen we allemaal, al is het al-
leen maar uit de kindertijd.
„Een stoornis is het wan-
neer het je welbevinden ver-
stoort en je functioneren
ontwricht. Meer dan
200.000 Nederlanders heb-
ben een dwangstoornis.
Smetvrees en controle-
dwang zijn bekend, maar er
zijn veel vormen van OCD –
obsessive compulsive disor-
der.”

Onrustkronkels
De lijst van onrustkron-

kels is een lange. Ongewen-
ste gedachten, voorstellin-
gen over agressie en seks, de
permanente angst een on-
geluk te veroorzaken, over-
gevoeligheid voor imperfec-
tie, herhalingsdwang. 

Menno Oosterhoff kleurt

door Marie-Thérèse Roosendaal

’Ik durfde er
met niemand
over te praten’
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’Als er iets in
mijn hoofd zit, 

laat het me
niet los’


