
WEBINAR 

SMETVREES
& 

SCHOONMAAKDWANG



WELKOM

•Deze uitzending duurt 

circa 30 minuten

•Kijkt u live mee? 

Stel een vraag via de chat 

functie rechts

•Problemen met beeld of 

geluid? 

Link onderaan het scherm



VRAAG 
AAN U

Waarom heeft u zich aangemeld 

voor dit Webinar?

•O Ik zie veel patiënten met 

smetvrees/schoonmaakdwang

O ik ervaar zelf deze 

problematiek

O ik ben geïnteresseerd in de 

invloed van de corona crisis op 

de psyche

O een andere reden



MAAIKE VAN DER LINDEN-
KAMPHUIS

& 

PROF. DR. TON VAN BALKOM



Gevolgen van de Coronacrisis op patiënten 
met smetvrees en schoonmaakdwang:

Het verhaal van Maaike

Maaike van der Linden en Ton van Balkom 



Academische afdeling Angst en Dwang
Amsterdam UMC (VUMC) en GGZinGeest



Obsessieve Compulsieve Stoornis

• Dwanggedachten

• Dwanghandelingen

• Meer dan een uur per dag

• Veroorzaakt lijden of beperkingen



DSM-5
• Neurobiologische 

ontwikkelingsstoornissen

• Schizofeniespectrum- en andere 
psychotische stoornissen

• Bipolaire-stemmingsstoornissen

• Depressieve-stemmingsstoornissen 
stoornissen

• Angststoornissen

• Obsessieve-compulsieve en verwante 
stoornissen

• Trauma- en stressorgerelateerde
Stoornissen

• Dissociatieve stoornissen

• Somatische-symptoomstoornis en 
verwante stoornissen

• Voedings- en eetsstoornissen

• Stoornissen in de zindelijkheid

• Slaap-waakstoornissen

• Seksuele disfuncties

• Genderdysforie

• Disruptieve, impulsbeheersings- en 
andere gedragsstoornissen

• Middelengerelateerde en 
verslavingsstoornissen

• Neurocognitieve stoornissen

• Persoonlijkheidsstoornissen 

• Parafiele stoornissen

• Overige psychotische stoornissen

• Bewegingsstoornissen en bijwerkingen 
van medicatie

• Andere problemen die reden voor zorg 
kunnen zijn



Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen 

• Obsessieve compulsieve stoornis

• Stoornis in de lichaamsbeleving, morfodysfore stoornis 

• Verzamelstoornis (Hoarding)

• Trichotillomanie

• Excoriatie stoornis

• Middelen/medicatie geïnduceerde OCS en verwante Stoornis

• OCS en verwante Stoornis tgv een andere medische conditie

• OCS en verwante Stoornis anders gespecificeerd

• OCS en verwante Stoornis niet gespecificeerd.  
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Mogelijkheid voor Specificatie

Goed of redelijk realiteitsbesef

Gering realiteitsbesef

Ontbrekend realiteitsbesef



Symmetrie

Verzamelen

Controleren
Rumineren

Impulsies

Wassen



Stress-kwetsbaarheidmodel

Nee 

Ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verandering van  

individu-karakteristiek 

symptoomniveau 

Ontstaan psychiatrische 

stoornis 

Overschrijding kritieke 

waarde? 

Geen psychiatrische 

stoornis 

 

individu-specifiek 

symptoomniveau 

Stressor 

(aard, aantal, intensiteit) 

aangeboren en 

verworven 

determinanten bepalen: 

        kwetsbaarheid 

  

 



Potentiële invloed Corona uitbraak op ernst I
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Potentiële invloed Corona uitbraak op ernst II
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Maar: niet voor iedereen neemt angst toe….

• Minder druk door minder taken/eisen

• Niet meer op werk hoeven te komen

• Minder interactie met andere mensen

• Gedeelde smart: ‘iedereen heeft het nu moeilijk’



Naar Maaike:

Voor Maaike namen de klachten van OCS wel toe…….



VRAGEN?


