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Obsessieve twijfel over de liefde van je partner. Een lichtknopje altijd vier keer aan en uit moeten doen. Je hele kennissenkring afbellen omdat die waardeloze oude pen per se boven tafel moet komen. De meeste dokters 
kunnen zich er persoonlijk weinig bij voorstellen. Menno Oosterhoff wel, want hij heeft OCD: Obsessive Compulsive Disorder. OCD is lang gecategoriseerd als angststoornis, maar in de laatste DSM, de “classificatiebij-
bel” voor psychische stoornissen die vorig jaar uitkwam, werd het als een aparte categorie benoemd. Terecht, vindt Oosterhoff, want dwang heeft vaak een andere kleur dan angst. Iemand met dwangstoornis heeft 
last van dwanggedachten (obsessies) en/of dwanghandelingen (compulsies). Leven met OCD is eigenlijk leven met vals alarm. Iemand die eraan lijdt heeft voortdurend een gevoel van onrust en staat continu op 
scherp. Hij of zij probeert die onrust weg te nemen met het verrichten van bepaalde dwangmatige handelingen. Nu kennen we allemaal het onrustige gevoel als we op vakantie gaan: is de deur echt op slot en het 
gas uit? Maar bij OCD-patiënten is het meer dan een vage onrust, en beïnvloedt het serieus hun leven. OCD is er in allerlei soorten en maten, van obsessieve onrust over rampen die je per ongeluk of opzettelijk zou 
kunnen aanrichten of die je overkomen, tot onrust over onvolkomenheid in orde of schoonheid. Oosterhoff lijdt zelf aan volledigheidsdwang. Hierbij gaat het om een sterk “niet in orde gevoel” als hij het idee heeft 
dat het overzicht ontbreekt of dat dingen niet compleet zijn. Het voelt niet goed als hij niet alle aspecten van een onderwerp tot in detail in kaart heeft gebracht. ‘Dat betekent concreet dat ik vaak het gevoel 
heb: vergeet ik niet iets, zie ik niks over het hoofd? Ik wil graag alles overzien en heb de neiging de wereld in schema’s op te delen. Er is sprake van  fear of missing out: angst om iets heel belangrijks te missen. Dat 
komt voort uit vergaand perfectionisme. Het gaat om onzinnige dingen. Zo kan ik me bijvoorbeeld afvragen of ik mijn tijd wel aan de leukste hobby besteed. Ik heb dan de neiging om op internet te gaan zoeken naar 
alle hobby’s die maar mogelijk zijn en daar een uitputtende lijst van te maken, om zeker te weten dat er niet nog een leukere hobby bestaat. Of ik kan een hele middag als een kip zonder kop in de tuin lopen zoeken 
naar een tuinschepje. Niet omdat dat schepje per se onmisbaar is (want om die reden heb ik er vijf), maar het feit dat er eentje mist en ik niet weet waar hij is, geeft mij een heel onrustig onbestemd gevoel. Als het 
in de sloot was beland zou ik daar vrede mee kunnen hebben, want dan is helder hoe het zit. Maar niet weten wat ermee gebeurd is, geeft een gevoel van onvolledigheid en is een enorm stoorzender.’ Het helpt niet 
dat hij als professional precies weet wat hem mankeert. Het kenmerk van een dwangstoornis is immers dat die zich niet verstandelijk laat tackelen. Het is een waangevoel. ‘Verstand is niet opgewassen tegen zoveel 
gevoelsmatige onrust. Je weet het wel met je hoofd, maar niet met je hart. Ik ben professioneel deskundig, en toch kan ik het gevoel hebben dat iets onnozels heel belangrijk is.’ Zo heeft hij ooit eens met een smoes 
zijn hele kennissenkring afgebeld omdat hij een oude vieze pen kwijt was. De opluchting toen die inderdaad bij iemand bleek te liggen, was enorm. Niet omdat hij de pen echt terug wilde, maar omdat hij nu wist 
waar die was gebleven. Dan klopt de wereld weer. Op de vraag of Oosterhoff patiënt is, zegt hij volmondig ja. ‘Ik spreek nooit over cliënten. Dat woord wordt gebruikt om gelijkwaardigheid aan te geven. Terwijl ik 
denk: het is niet best dat je als patiënt kennelijk niet gelijkwaardig kan zijn. Een patiënt is iemand die lijdt. Er is sprake van een stoornis die het welbevinden verstoort. Psychische stoornissen doen dat, dus waarom 
dan die omfloerste terminologie? De term cliënt is typisch voor de GGZ. Niemand heeft het ooit een niercliënt of een hartcliënt. Dat is veelzeggend. Rondom het psychisch disfunctioneren hangt een geur van 
minderwaardigheid. Er is veel schaamte- en schuldgevoel onder mensen met psychische aandoeningen. Als mensen tot somberheid geneigd zijn krijgen ze vaak te horen: “zet je erover heen!” Kennelijk voelen we 
ons meer verantwoordelijk voor ons psychisch functioneren dan voor onze nierfunctie. Mensen zijn geneigd om de vrijheid die je hebt in je psychisch functioneren te hoog in te schatten. Ik weet uit ervaring dat 
het niet zo makkelijk is. Er circuleert een prachtige tweet: ‘Mensen die tegen iemand met een depressie zeggen: “het leven is een feest maar je moet zelf de slingers ophangen”,  die mag je slaan.’  Daar ben ik 
het hartgrondig mee eens. Het is een vorm van neoliberaal denken: als de aandoening al niet wordt ontkend, dan worden mensen wel aangespoord om er toch beter mee om te gaan. “Eigen schuld dikke bult 
geneeskunde.” Maar een psychische stoornis is geen aanstellerij. Het is extra ballast waar mensen mee te maken hebben. Het woord patiënt is daar een erkenning van.’Omdat hij de kennis over dwangstoornissen 
wil vergroten, startte hij vorig jaar de website dwang.eu. Het was een bewuste keuze om zichzelf daarbij niet op te stellen als de professional op afstand, maar als iemand die weet waar hij over praat. Dat was best 
eng. ‘Ik heb mij uiteraard afgevraagd of het wel kon: dat je psychiater bent en zelf een aandoening hebt. Maar eigenlijk is dat onzin. Iemand met een nieraandoening vraagt zich ook niet af of hij wel huisarts kan 
worden. Het enige dat van belang is, is dat de ziekte niet interfereert met je artsenrol.’ Oosterhoff vindt het best ingewikkeld om zijn rol van psychiater te verenigen met zijn status als patiënt. ‘Gedeeld leed is 
half leed, maar je kunt als behandelaar geen lotgenoot zijn. Je moet niet hebben dat mensen gaan vragen: ‘Hoe is het nu met u?’ Als ik aanklop bij een arts wil ik graag dat die deskundiger is dan ik op het gebied van 
mijn kwaal, en datzelfde mogen mijn patiënten van mij verwachten. Ik vind het een uitdaging om zoveel mogelijk mezelf te zijn zonder mijn professionele rol te verliezen. Het is een kunst om het juiste evenwicht 
te vinden. Als je teveel jezelf als persoon laat zien, raak je je geloofwaardigheid als arts kwijt. Maar als je alleen maar de dokter speelt, kun je niet de gewenste relatie met de patiënt opbouwen. Een Jungiaans analyti-
cus schreef ooit: “Je moet je altijd realiseren dat je misschien wel rechter bent, maar ook misdadiger had kunnen zijn.” Met andere woorden: je moet je in kunnen beelden dat je aan de andere kant van de streep 
zou kunnen staan. Zo is er ook het archetypische beeld van de gewonde arts: je moet de wetenschap dat je ook patiënt had kunnen zijn, kunnen uithouden.’ De psychiater is ook maar een mens, en dus niet altijd 
gelukkig. Niks mis mee om dat te laten zien, vindt Oosterhoff. ‘Dat ik zelf patiënt ben en met beperkingen te maken heb, houdt me bescheiden en helpt om de relatie gelijkwaardig te houden. Dat is een interessant 
spanningsveld. En nog vrij nieuw, omdat de dokter lang op een voetstuk heeft gestaan. We moeten het als artsen nu niet meer hebben van onze macht, maar van ons gezag. Dat vind ik positief.’ Aangezien 
Oosterhoff op het terrein van zijn eigen ziekte deskundig is, is hij niet meer onder behandeling van een specialist, maar doktert hij zelf. Wat dat betreft heeft hij weinig ervaring met de patiëntrol. Maar hij hoort 
en leest genoeg om te weten dat de zorg doorgaans een doolhof is voor patiënten. ‘Als ik een nieuwe knie nodig zou hebben, zou ik met wat moeite wel weten waar ik het beste aan kon kloppen, doordat ik door mijn 
vak goed thuis ben in de zorg. Maar voor een hoop mensen is dat heel ingewikkeld. Er wordt veel te veel van patiënten verwacht. Lang niet iedereen kan dat aan. Marktwerking in de zorg is alleen maar weggelegd 
voor de happy few.’ Een systeem dat het gros van de mensen voor wie het bedoeld is uitsluit, diskwalificeert zichzelf in zijn optiek. Oosterhoff is dan ook een verklaard tegenstander van marktwerking in de zorg. 
‘Marktwerking gaat uit van een economisch principe. Het draait om prijs. Natuurlijk heeft ons werk juridische en economische aspecten, maar die mogen nooit overheersen, want zorg is niet primair een economisch 
product. Een patiënt is geen cliënt. Het woord cliënt suggereert een vrijheid die de patiënt niet heeft. Een patiënt koopt geen product bij een behandelaar, maar is afhankelijk. Daar moet je als arts integer mee 
omgaan en die vertrouwensband niet veranderen in een economische of juridische behandelovereenkomst. Vertrouwen is een kernbegrip in de zorg. Je vertrouwt je als patiënt aan iemand toe, dus is het belangrijk 
dat er een klik is tussen behandelaar en patiënt. Uit onderzoek blijkt dat zelfs anesthesisten betere resultaten behalen met hun narcose als er sprake is van een vertrouwensrelatie met hun patiënten. Maar dankzij 
de marktwerking hebben we een cultuur van wantrouwen gecreëerd waarin vertrouwen vervangen is door controle. Ik heb ooit een blog geschreven waarin ik bureaucratie als een aandoening beschreef: bureaucrazy. 
In feite is het net als bij dwang: er is sprake van controlezucht. Ook bij dwang helpt steeds meer controleren niet en moet je vertrouwen ontwikkelen. Dat geldt ook voor de bureaucratie. Het geneesmiddel voor 
bureaucratie is vertrouwen. Daar zou ik graag meer op in willen zetten.’ Obsessieve twijfel over de liefde van je partner. Een lichtknopje altijd vier keer aan en uit moeten doen. Je hele kennissenkring afbellen omdat 
die waardeloze oude pen per se boven tafel moet komen. De meeste dokters kunnen zich er persoonlijk weinig bij voorstellen. Menno Oosterhoff wel, want hij heeft OCD: Obsessive Compulsive Disorder. OCD is lang 
gecategoriseerd als angststoornis, maar in de laatste DSM, de “classificatiebijbel” voor psychische stoornissen die vorig jaar uitkwam, werd het als een aparte categorie benoemd. Terecht, vindt Oosterhoff, want 
dwang heeft vaak een andere kleur dan angst. Iemand met dwangstoornis heeft last van dwanggedachten (obsessies) en/of dwanghandelingen (compulsies). Leven met OCD is eigenlijk leven met vals alarm. Iemand 
die eraan lijdt heeft voortdurend een gevoel van onrust en staat continu op scherp. Hij of zij probeert die onrust weg te nemen met het verrichten van bepaalde dwangmatige handelingen. Nu kennen we allemaal 
het onrustige gevoel als we op vakantie gaan: is de deur echt op slot en het gas uit? Maar bij OCD-patiënten is het meer dan een vage onrust, en beïnvloedt het serieus hun leven. OCD is er in allerlei soorten en 
maten, van obsessieve onrust over rampen die je per ongeluk of opzettelijk zou kunnen aanrichten of die je overkomen, tot onrust over onvolkomenheid in orde of schoonheid. Oosterhoff lijdt zelf aan volledigheids-
dwang. Hierbij gaat het om een sterk “niet in orde gevoel” als hij het idee heeft dat het overzicht ontbreekt of dat dingen niet compleet zijn. Het voelt niet goed als hij niet alle aspecten van een onderwerp tot in 
detail in kaart heeft gebracht. ‘Dat betekent concreet dat ik vaak het gevoel heb: vergeet ik niet iets, zie ik niks over het hoofd? Ik wil graag alles overzien en heb de neiging de wereld in schema’s op te delen. Er is 
sprake van  fear of missing out: angst om iets heel belangrijks te missen. Dat komt voort uit vergaand perfectionisme. Het gaat om onzinnige dingen. Zo kan ik me bijvoorbeeld afvragen of ik mijn tijd wel aan de 
leukste hobby besteed. Ik heb dan de neiging om op internet te gaan zoeken naar alle hobby’s die maar mogelijk zijn en daar een uitputtende lijst van te maken, om zeker te weten dat er niet nog een leukere hobby 
bestaat. Of ik kan een hele middag als een kip zonder kop in de tuin lopen zoeken naar een tuinschepje. Niet omdat dat schepje per se onmisbaar is (want om die reden heb ik er vijf), maar het feit dat er eentje 
mist en ik niet weet waar hij is, geeft mij een heel onrustig onbestemd gevoel. Als het in de sloot was beland zou ik daar vrede mee kunnen hebben, want dan is helder hoe het zit. Maar niet weten wat ermee gebeurd 
is, geeft een gevoel van onvolledigheid en is een enorm stoorzender.’ Het helpt niet dat hij als professional precies weet wat hem mankeert. Het kenmerk van een dwangstoornis is immers dat die zich niet verstande-
lijk laat tackelen. Het is een waangevoel. ‘Verstand is niet opgewassen tegen zoveel gevoelsmatige onrust. Je weet het wel met je hoofd, maar niet met je hart. Ik ben professioneel deskundig, en toch kan ik het gevoel 
hebben dat iets onnozels heel belangrijk is.’ Zo heeft hij ooit eens met een smoes zijn hele kennissenkring afgebeld omdat hij een oude vieze pen kwijt was. De opluchting toen die inderdaad bij iemand bleek te liggen, 
was enorm. Niet omdat hij de pen echt terug wilde, maar omdat hij nu wist waar die was gebleven. Dan klopt de wereld weer. Op de vraag of Oosterhoff patiënt is, zegt hij volmondig ja. ‘Ik spreek nooit over cliënten. 
Dat woord wordt gebruikt om gelijkwaardigheid aan te geven. Terwijl ik denk: het is niet best dat je als patiënt kennelijk niet gelijkwaardig kan zijn. Een patiënt is iemand die lijdt. Er is sprake van een stoornis die 
het welbevinden verstoort. Psychische stoornissen doen dat, dus waarom dan die omfloerste terminologie? De term cliënt is typisch voor de GGZ. Niemand heeft het ooit een niercliënt of een hartcliënt. Dat is 
veelzeggend. Rondom het psychisch disfunctioneren hangt een geur van minderwaardigheid. Er is veel schaamte- en schuldgevoel onder mensen met psychische aandoeningen. Als mensen tot somberheid geneigd 
zijn krijgen ze vaak te horen: “zet je erover heen!” Kennelijk voelen we ons meer verantwoordelijk voor ons psychisch functioneren dan voor onze nierfunctie. Mensen zijn geneigd om de vrijheid die je hebt in je 
psychisch functioneren te hoog in te schatten. Ik weet uit ervaring dat het niet zo makkelijk is. Er circuleert een prachtige tweet: ‘Mensen die tegen iemand met een depressie zeggen: “het leven is een feest 
maar je moet zelf de slingers ophangen”,  die mag je slaan.’  Daar ben ik het hartgrondig mee eens. Het is een vorm van neoliberaal denken: als de aandoening al niet wordt ontkend, dan worden mensen wel 
aangespoord om er toch beter mee om te gaan. “Eigen schuld dikke bult geneeskunde.” Maar een psychische stoornis is geen aanstellerij. Het is extra ballast waar mensen mee te maken hebben. Het woord patiënt 
is daar een erkenning van.’Omdat hij de kennis over dwangstoornissen wil vergroten, startte hij vorig jaar de website dwang.eu. Het was een bewuste keuze om zichzelf daarbij niet op te stellen als de professional 
op afstand, maar als iemand die weet waar hij over praat. Dat was best eng. ‘Ik heb mij uiteraard afgevraagd of het wel kon: dat je psychiater bent en zelf een aandoening hebt. Maar eigenlijk is dat onzin. Iemand 
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