Behandeling van Obsessief Compulsieve
Stoornis bij kinderen en volwassenen
met een Autisme Spectrum Stoornis.
Voorlopige resultaten van een systematische review.
1
PhD,

2,3
PhD,

3
BSc,

Sigrid Piening,
Wiljo J.P.J. van Hout,
Leonie Kreuze,
2
1,2
1
Leonieke J.J. Vet, MSc, Menno D. Oosterhoff, MD, Inge D.C. van Balkom, MD, PhD.
1

Jonx|Lentis, Autisme Team Noord Nederland; 2 Jonx|Lentis, Polikliniek voor dwangstoornissen; 3 RuG, Klinische Psychologie.

Doel
Een overzicht verkrijgen van de effectiviteit van de huidige behandelmethoden voor OCS
bij patiënten met ASS en mogelijke factoren die de behandeling kunnen faciliteren of belemmeren.

Achtergrond

Methode

Obsessieve compulsieve stoornissen (OCS) ofwel
dwangstoornissen (Fig. 1) komen frequent voor en
vormen een grote belemmering in het dagelijks
leven. Er is steeds meer bewijs dat OCS ook samen
1,2
met autisme kan voorkomen. Er is weinig bekend
over de effectiviteit van behandeling van ASS
patiënten met comorbide OCS. Ook is onduidelijk of
factoren als motivatie en visuele ondersteuning een
faciliterende of belemmerende invloed hebben op
de behandeling. Met deze kennis kan de huidige
behandeling van OCS bij patiënten met ASS
geoptimaliseerd worden, wat de kwaliteit van leven
van de patiënten ten goede kan komen.

Design: systematisch literatuuronderzoek naar
effectiviteit van behandeling van OCS bij patiënten
met ASS. Inclusie: artikelen in het Engels, Duits,
Frans, Spaans en Nederlands. Exclusie: opinie
artikelen, cross-sectionele studies en publicaties
over niet-originele data. Werkwijze: een
gestandaardiseerd dataextractie-formulier voor
variabelen als: publicatie jaartal, land, studieopzet,
behandelmethode, uitkomstmaat, kwaliteit van de
studie, behandel-effect, faciliterende en
belemmerende factoren voor succesvolle
behandeling. Selectie van artikelen en data
extractie door twee onafhankelijke onderzoekers.
Bij discrepanties consensus in overleg met een
derde onderzoeker. Data-analyse: beschrijvend.

Voorlopige resultaten

Fig. 1
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Totaal werden 1587 artikelen geïdentificeerd. Na titelen abstractselectie beoordeling van volledige inhoud
van 74 artikelen. Drie studies naar het effect van
Cognitieve Gedragstherapie (CGT) werden unaniem
geïncludeerd. De studies (UK en Australië; 2008-2013)
rapporteerden positieve effecten van CGT op OCS
symptomen.

Conclusie
Nadere analyses volgen.
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