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Koen Bosschert werkt sinds vijf jaar voor de Cliëntenraad 
van Arkin en maakt sinds de tweede uitgave van TeGek! 
vrijwel alle foto's. 

“Ik lever met veel plezier mijn bijdrage aan dit prachtige blad. 
Het leukste vind ik het als ik het gevoel heb dat ik op één lijn zit 
met de mensen die ik fotografeer en wij hetzelfde verwachten. 
Dat de foto’s in een heus tijdschrift komen, en niet enkel online, 
zoals met veel van mijn werk het geval is, maakt het ook bijzon-
der. Dat je iedere uitgave weer iets tastbaars in handen hebt 
waar je met meerdere mensen voor hebt zorggedragen, is, om 
het zo maar te zeggen: te gek! 

Fotografie zorgt voor een bepaalde mate van spanning, avon-
tuur en creativiteit.  Opdrachten waarbij ik iets moet uitbeelden 
dat emotie of gevoel symboliseert zijn voor mij het uitdagend-
ste. En het kan altijd weer anders, mooier, specialer; er is altijd 
ruimte voor verbetering. Want je kijk erop verandert continu. 
Soms zie ik oude foto's van mezelf terug die ik dan plotseling 
als heel mooi beschouw, terwijl ik andere foto's, die ik destijds 
erg bijzonder vond, nu een stuk minder boeiend vind.” 

Foto: René Frese  
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voorwoord

Moet dat nou,  
Clientenraad Arkin? 

Als u een blik werpt op de cover en de inhoudsopgave 
van deze uitgave van ons blad ‘TeGek!’ en ziet welke 
onderwerpen er deze keer aan bod komen, dan denkt u 
misschien: “Moet dat nou, Cliëntenraad Arkin?” 

Een begrijpelijke vraag, want een zwaar thema dat zich 
laat omschrijven als de ‘doodswens’ is niet iets wat je re-
gelmatig tegenkomt in tijdschriften. Ook sommige van de 
andere onderwerpen in dit blad, zoals Dwang en Drang, 
en het soms moeizame contact tussen cliënten in de 
GGZ en hun naasten, zijn nou niet echt licht verteerbaar. 
Moet dat nou? Mijn antwoord: ja, dat moet. 

Het hoort erbij dat wij als Cliëntenraad ook moeilijke, 
zware onderwerpen onder de aandacht brengen. Het 
hoort bij ons werk. Naast onze reguliere werkzaamhe-
den op het gebied van medezeggenschap, waarvan een 
deels zelfs wettelijk is vastgelegd, proberen wij voor onze 
achterban op te komen door belangrijke maar niet alle-
daagse zaken bespreekbaar te maken. Dat doen wij niet 
alleen door bijvoorbeeld de uitgave van dit blad, maar 
ook door het organiseren van symposia. Zie het verslag 
van onze zomerlezing door Peter de Jong. 

Voor ik nu verder ga met het vol trots aanprijzen van de 
inhoud van dit magazine, wil ik graag uw speciale aan-
dacht voor de prachtige foto’s van Koen Bosschert, sinds 
jaren lid van onze raad en tevens begenadigd fotograaf. 
Ik geef het je te doen, plaatjes schieten bij deze onder-
werpen en voor de uitdaging staan een passende cover 
te bedenken. Koen leverde vakwerk.

Naast het verslag over de zomerlezing gaat ook het in-
drukwekkende stuk van Carmen Espinosa over euthana-
sie. Het interview van Naomi met Yolande Voskes en het 
verhaal van Peter over dwangneurose vallen onder het 
kopje Dwang en Drang, waarna u weer verder leest over 
de doodswens, dit keer in het interview dat ik zelf had 
met Sanne van Heems, die als psycholoog werkt bij 113 
Zelfmoordpreventie. We hebben nog meer interviews; 
met Joke Hogenhout over levenseindecounseling, met 
Santucia Gradner, een rouwtherapeute, met psychiater 

Jurgen Cornelissen over het ‘systeem’ rond een cliënt 
en dan nog het persoonlijke verhaal van Ysolde Roeters 
over haar hervonden rol als naaste. Verder treft u nog 
een column en prachtige gedichten aan van Olga de la 
Fontaine en een mooi kort verhaal van ons lid Monse 
Weijers. 

Kortom, er ligt een serieus, maar compleet en uitgeba-
lanceerd blad voor u. Ik hoop dat als u het allemaal leest, 
u net als ik niet alleen de moeilijkheid en belangrijkheid 
van de inhoud ervaart maar ook de hoop, het vertrouwen 
en de liefde die er vaak bij komt kijken. 

En ik hoop ook dat u zichzelf na het lezen opnieuw de 
vraag stelt: “Moet dat nou, Cliëntenraad Arkin?” En dat u 
dan zelf antwoordt: “Ja, dat moet.” En het moet zó!

Voorwoord door Chris Maagd

"

Murw geslagen 
Bereid om alle tegenstand op te geven.
Weet niet meer voor- of achteruit te willen gaan.
Op zoek naar licht in de duisternis of doven van het licht.

Tekst en foto: Koen Bosschert
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zomerlezing

Genegeerde doodswens 
is een roze olifant

 
In de zomerlezing van de Cliëntenraad 
Arkin werd een krachtig pleidooi ge-
houden om het taboe op praten over de 
dood te doorbreken. In het belang van 
de cliënt en een adequate behandeling. 

Peter de Jong doet verslag.

De doodswens van cliënten is een beladen onderwerp in 
de psychiatrie. Aan de ene kant is er de cliënt die het le-
ven als een loden last ervaart en de dood als een uitweg 
ziet. En daarover wil praten met de behandelaar. Aan de 
andere kant staat de hulpverlener, die zijn cliënt juist wil 
genezen, gezond(er) wil maken. Daar past een gesprek 
over de dood niet in. In de zomerlezing van de Cliënten-
raad Arkin riepen ervaringsdeskundigen, hulpverleners 
en naasten eensgezind op de doodswens van een cliënt 
niet langer te verzwijgen, maar er naar te luisteren.

De visie van de cliënt
Ervaringsdeskundige Lucia Kooiman leed jarenlang aan 
heftige depressies, waar geen therapie of medicatie te-
genop was ogewassen. Desondanks probeerde zij haar 
leven vorm te geven. Ze ging naar de Rietveld Academie 
en schreef voor verschillende cliëntenbladen. Maar het 
leven bleef voelen als een loden last, een uitzichtloos 
lijden. In 2014 zei ze daarover in Bolwerk (nr. 30, 2014): 
“Mijn depressies zijn zo donker, er is niets positiefs om 
me aan vast te klampen. Ik heb geen energie en ver-
waarloos mezelf en mijn omgeving. Ik voel me hopeloos 
over de toekomst, denk na over zelfmoord en dood zijn.” 
Ze volgde Electro Convulsie Therapie (ECT) en dien-
de een euthanasieverzoek in bij de Levenseindekliniek. 
Later bleek de ECT aan te slaan. Ze pakte haar leven 
weer op en werkt momenteel als ervaringsdeskundige, 
en is lid van de cliëntenraad van Arkin. Kooiman: “Ik voel 
me nu weer zoals ik vroeger was. Vóór de ellende. Mijn 
beste vriendin vertelde me: ‘Ik heb mijn oude Lucia weer 
terug.’ Ik woon niet meer in een kliniek maar gewoon op 
mezelf.”

Een doodswens en het belang 
om daarover te praten

Foto’s: Kees Keuch
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zomerlezing

Kooiman miste een gesprek met de hulpverlening over 
haar gevoelens en gedachten over de dood. “Zoals de 
vraag waarom ik eigenlijk wilde stoppen met leven. De 
hulpverlening is niet gericht op luisteren. Terwijl het heel 
belangrijk is voor een cliënt om over zijn of haar gevoe-
lens van uitzichtloosheid, van er niet meer willen zijn, te 
kunnen praten. Dat helpt alleen maar.” Kooiman stelt dat, 
wanneer er meer over het lijden en de doodswens wordt 
gesproken, de doodswens kan afnemen. “Dan kun je 
ook bespreken hoe je met het lijden om kan gaan. In de 
hulpverlening ligt het accent nu te veel op veiligheid. Dan 
word je in de separeer gestopt of strippen ze je kamer. 
Om maar te voorkomen dat je jezelf iets aandoet. Een 
doods wens die wordt genegeerd is als een roze olifant. 
Hij mag er niet zijn, dus hij keert steeds weer in je ge-
dachten terug.”

De psychiatrie schiet volgens Kooiman ook tekort op het 
gebied van ondersteuning in zingeving. “Dan zeggen ze 
tegen je: ‘Zoek afleiding’. Maar als je zo diep in de put zit 
en niet weet waar je het zoeken moet, dan heb je niet de 
energie en de ideeën om iets zinvols te beginnen.” Zelf 
heeft Kooiman veel baat gehad bij lezen. “Daar heb ik 
veel van opgestoken. Ik heb geleerd dat je met ieder lij-
den kunt omgaan. Door me te richten op de toekomst en 
de verantwoordelijkheid voor mijn eigen leven te nemen.”

De visie van de psychiater van Levenseinde kliniek
Gerty Casteelen is psychiater bij de Levenseindekliniek. 
De Kliniek vindt - zo is te lezen op de website - dat ‘een 
psychiatrisch patiënt, net als een patiënt met lichamelijke 
klachten, zodanig ziek kan zijn dat er geen mogelijkhe-
den meer zijn om het lijden te verlichten.’ Casteelen legt 
uit over de missie van de Levenseindekliniek: “Wij leve-
ren zorg aan mensen met een concreet euthanasiever-
zoek, dat niet door de behandelaar gehonoreerd kan 
worden. Iedereen kan zich aanmelden, vanaf 16 jaar. Bij 
kinderen beneden de 18 dienen ouders wel betrokken te 
zijn, daarboven is het vrij. Verstandelijk gehandicapten 
zijn een moeilijke categorie; je moet wel wilsbekwaam 
zijn om een euthanasieverzoek in te dienen.”

Casteelen wijst op de stijging van het aantal euthana-
sieverleningen op psychiatrische gronden door de Kli-
niek. Waren er in 2013 nog 286 verzoeken met tien toe-
kenningen, in 2017 waren er 679 verzoeken, waarvan 
er 65 werden gehonoreerd. De overige 90 procent werd 
afgewezen, of on hold gezet in afwachting van een nade-
re therapie. In een enkel geval pleegde de cliënt alsnog 
suïcide. Cijfers daarover zijn niet bekend.
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vervolg zomerlezing

Het lijden van de psychiatrisch patiënten is enorm, 
volgens Casteelen. “Zij zijn veel vaker eenzaam, 
kunnen nergens meer van genieten, hebben geen 
werk meer. Mensen liggen soms de hele dag op bed, 
omdat ze niet weten hoe de dag door te komen.”

Casteelen deelt de mening van Lucia Kooiman dat 
praten over een doodswens een verboden onder-
werp is binnen de psychiatrie. “Als een cliënt er-
over begint, gaan alle alarmbellen af, om suïcide te 
voorkomen. Terwijl het praten over een doodswens 
de patiënt juist enorm oplucht. Hij wordt gehóórd. 
Tegen mijn collega’s wil ik zeggen: Ga het gesprek 
aan. Luister naar wat de patiënt te vertellen heeft 
over het lijden en het verlangen er niet meer te zijn. 
En bespreek welke mogelijkheden er nog zijn om 
zijn toestand te verbeteren.”

We maken gebruik van elk sprankje hoop
Casteelen verzet zich tegen de beeldvorming over 
de Levenseindekliniek van ‘je vraagt om een spuitje 
en je krijgt het’. “Zo is het bepaald niet. Wij zijn bij 
de Kliniek gericht op leven. Wanneer we maar een 
sprankje hoop zien, maken we daar gebruik van.” Zij 
wijst erop dat de Kliniek volgens de richtlijnen van 
de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie werkt 
en er alles aan doet om de zaak zo helder mogelijk 
te krijgen. “Wij voeren uiteraard meerdere gesprek-
ken met de patiënt over zijn doodswens. Daarnaast 
pluizen we de behandelgeschiedenis uit, checken of 
alle behandelmogelijkheden zijn benut, of de wens 
van de cliënt consistent is. Er wordt ook altijd een 
second opinion bij een andere arts gevraagd. Ook 
de familie wordt erbij betrokken. Zij kennen de pa-
tiënt verreweg het beste en kunnen goed vertellen 
hoe het zo gelopen is met hem of haar. Alleen in 

– vervolg van verslag op vorige bladzijde – bijzondere gevallen, bij ernstig verstoorde familieverhou-
dingen, wordt de familie niet betrokken. Het oordeel van 
de behandelend psychiater is niet doorslaggevend, hij 
hoeft het niet met de conclusies van de Kliniek eens te 
zijn.”

Het beoordelen van een doodswens op grond van psy-
chisch lijden is veel complexer dan van somatisch lijden, 
vertelt Casteelen. “Bij een ziekte als kanker in de termi-
nale fase zijn het ziekteverloop en de mogelijke behan-
delingen over het algemeen overzichtelijk. Bij psychisch 
lijden is dat veel complexer. Er is geen algemeen criteri-
um voor uitzichtloos lijden, dat verschilt per patiënt.”

Ze vertelt over de Ars Moriendi, de kunst van het sterven. 
“We proberen iemand in een gemoedstoestand te bren-
gen waarin hij in alle rust en in vrijheid een beslissing kan 
nemen over zijn doodswens. Dat doe je door heel veel 
te luisteren naar de patiënt, door hem te erkennen en te 
herkennen in zijn lijden.”

"Absoluut geen je vraagt om 
een spuitje en je krijgt het"  

De visie van familie
Emy Groot Bluemink en Vos Beerthuizen hebben bei-
den een naaste verloren door suïcide. Beiden werden 
niet betrokken in de gesprekken die hun geliefde met de 
behandelaar voerde, maar hadden dit wel graag gewild.

Emy Groot Bluemink, werkzaam voor de Cliëntenraad 
Arkin, heeft haar partner tien jaar geleden verloren door 
suïcide. “Ik heb als naaste heel veel gemist aan onder-
steuning door de behandelaars. Over mijn mans doods-
wens werd door de behandelaar niet met mij gesproken. 
Ik voelde me machteloos. Zijn suïcidale gedrag legde 
een groot beslag op de relatie. Ik wist niet waar ik heen 
moest. Mijn man testte op een gegeven moment slaap-
middelen om te zien hoe ver hij moest gaan. Natuurlijk 
leverde dat paniek op. Ik kon wel bellen met de GGZ 
maar ik wilde ook niet dat mijn man gekneveld en wel 
uit huis zou worden gevoerd. Ik had sterke behoefte aan 
een gesprek met een behandelaar. Over hoe ik als naas-
te met een doodswens om zou kunnen gaan. Maar dat 
kreeg ik niet. Ik heb zelf wel veel gepraat met mijn man 
over zijn lijden en doodswens. Ik begreep het. Hij heeft 
me ook gezegd: ‘Het ligt niet aan jou of de kinderen. Het 
ligt aan mij.’ Daardoor voel ik me ook niet schuldig aan 
zijn overlijden.”

De visie van de commissie suïcide-preventie van 
Arkin
Vos Beerthuis is psychiater en voorzitter van de com-
missie suïcide-preventie van Arkin. Hij is behandelaar én 
ervaringsdeskundige tegelijk: zijn vader pleegde suïcide, 

Foto: Pixabay
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2015 

Ik hou van jou

Ik kus je lippen
Je ontwaakt en meteen
Is daar jouw lach

Ik kus je lippen
Maar jij
Ontwaakt niet meer

Bas Krommenhoek (Elderkin) 
8 Augustus 1966 – 6 Januari 2015

Bas is overal
In de lucht, in de regen
In de zon en schaduw
Bas is overal
Overal in ons

 
Olga de la Fontaine

Afbeelding: Pixabay

Elsa van der Kooy verloor haar geliefde 
Bas in 2015 door zelfdoding. Onder de 
naam Olga de la Fontaine schrijft ze 
veel gedichten en columns over haar 
leven. Bas is nog altijd onuitwisbaar. 
Gedichten, een column. Voor Bas. 
Omdat de dood nooit went. 

Zie ook het gedicht op pagina 13 en de 
column op pagina 28

een maand nadat hij met de therapie was gestopt. 
“Als ik erop terugkijk zie ik dat de psychiater niet 
zijn best deed om contact met ons, de familie, op te 
nemen, met de vraag waarom mijn vader niet meer 
kwam. Aan de andere kant had ik zelf ook schroom 
met de psychiater te bellen. Het was in die tijd ook 
niet gebruikelijk dat een psychiater contact had met 
anderen dan de patiënt zelf. Een gesprek over een 
doodswens was ook toen een groot taboe. Maar hoe 
dan ook, ik had op zijn minst betrokken willen worden 
bij de behandeling van mijn vader.

Beerthuis erkent dat er in de psychiatrie te weinig 
wordt gepraat over de dood. “”Bij de psychiatrie 
schieten we te snel in de veiligheid, suïcide voor-
komen. Volgens Beerthuis is er wel wat verbeterd 
ten opzichte van vroeger. “We bellen bij Arkin nu 
gelijk de familie bij een crisis. Binnen Arkin worden 
er PITSTOP-trainingen gegeven aan medewerkers, 
zodat ze adequaat om kunnen gaan met suïcida-
le cliënten. Ook zijn er trainingen voor zogenoem-
de gatekeepers, zoals de huisarts, de politie, maar 
ook de deurwaarder. En we besteden tegenwoordig 
meer aandacht aan zorgvuldige dossiervorming. Dat 
is vooral belangrijk als een patiënt naar een ande-
re behandelaar gaat. Het maakt echt wel uit in een 
behandeling als een patiënt eerder een poging tot 
suïcide heeft gedaan. Dat moet in het dossier staan.”

Het is duidelijk, zowel cliënt, naaste als hulpverlener 
zijn het roerend eens: in het belang van de cliënt zal 
er veel meer gepraat moeten worden over diens ge-
voelens van uitzichtloos lijden en mogelijke doods-
wens. Behandelaars moeten over hun angst heen 
stappen en het gesprek aangaan met hun lijdende 
cliënt. Verzwijgen is niet langer een optie. De roze 
olifant komt namelijk altijd weer terug.
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Waardig sterven

euthanasie in de psychiatrie

Het is al bijna drie jaar geleden dat een van mijn beste 
vrienden geëuthanaseerd werd. Aan de ene kant was ik 
blij voor haar. Eindelijk stopte haar lijden. En ze hoefde 
daar geen extreme maatregelen voor te nemen, zoals 
voor de trein springen, zich ophangen of een andere 
gruwelijke methode toepassen. Ze kon vredig sterven 
in het bijzijn van haar dierbaren, met behulp van een 
drankje. Aan de andere kant voelde ik verdriet omdat ik 
een kameraad verloor. Maar ze is altijd in mijn gedach-
ten. 
Ik kende mijn vriendin zo'n twintig jaar. Van jongs af aan 
leed ze aan een ernstige eetstoornis. Daarnaast ontwik-
kelde ze ook andere, meer lichamelijke aandoeningen. 
In de afgelopen jaren merkte ik dat ze sterk achteruit 
ging. Ze leed erg onder de situatie en lichamelijk was 
ze op. Ze ondernam nog wel pogingen om van haar eet-
stoornis af te komen maar dat ging niet, daar was het te 
ernstig voor. Ik had en heb begrip voor haar keuze om 
euthanasie te ondergaan. 
Ik wist er van tevoren van. Wat ik erg moeilijk vond, was 
de geheimhouding. Ze was bang dat de euthanasie 
anders niet door zou gaan. Pittig, want ik had ook een 
uitlaadklep nodig. Maar ik vind het goed als mensen de 
mogelijkheid tot euthanasie krijgen en ik gun het hen 
die dat graag willen en ervoor in aanmerking komen. 
Omdat ik zelf ook een moeilijke aandoening heb, gun ik 
het mijzelf soms ook.

Euthanasie is nog geen gemeengoed in de psychiatrie. 
Dit geldt ook voor palliatieve sedatie. Palliatieve sedatie 
is met behulp van medicatie het bewustzijn verlagen. 

Dit gebeurt in de laatste fase van het leven. Palliatieve 
sedatie mag hoogstens twee weken duren. Iemand kan 
palliatieve sedatie krijgen als euthanasie afgewezen 
wordt.
Veel psychiaters zeggen dat de wens tot euthanasie 
met de psychiatrische ziekte te maken heeft en dat die 
wens weg zal gaan als de ziekte behandeld is. Er zijn 
ook psychiaters die wel voor euthanasie openstaan en 
de procedure met de cliënt vervolgen. Voordat iemand 
eventueel voor euthanasie in aanmerking komt, gaat er 
een heel traject aan vooraf. Eerst moet iemand alle be-
handelmethoden hebben ondergaan. Doorgaans komt 
een tweede arts in beeld die de casus beoordeelt. Eén 
van de zorgvuldigheidseisen houdt namelijk in dat de 
behandelend arts tenminste één andere onafhankelijke 
arts moet raadplegen. Deze andere arts (consulent) 
moet de patiënt zien en schriftelijk zijn oordeel geven 
of de eerste arts, mocht deze tot uitvoering van eutha-
nasie overgaan, aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen 
zal voldoen. Artsen kunnen voor deze consultatie een 
beroep doen op speciaal getrainde en beschikbare 
scen-artsen. scen-artsen hebben ook een rol als het 
gaat om het verlenen van steun aan artsen. Bijvoor-
beeld in de vorm van het geven van advies.
Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland is een 
initiatief van de artsenfederatie KNMG. De scen-arts 
kan informatie en advies geven over euthanasie en over 
de procedure; over de juridische, ethische en commu-
nicatieve aspecten en de medisch-technische. Immers, 
euthanaseren is nog steeds aan strenge voorwaarden 
gebonden. 

Carmen Espinosa verloor een van haar beste vrienden door euthanasie.  
Ze schreef een stuk over waardig sterven en euthanasie in de psychiatrie.

Foto: Koen Bosschert
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Separeren is mensonterend

De ontwikkeling van een bevlogen onderzoeker op 
het gebied van separeren
“Ik droomde er als kind al van om verpleegkundige te 
worden en om met een wit pak aan in een ziekenhuis te 
werken. In 1998 startte ik met HBO Verpleegkunde en in 
1999 ging ik mijn eerste stage lopen. Zoals alle stagiai-
res wilde ik op een afdeling in een algemeen ziekenhuis 
werken. Daar waren echter niet genoeg plekken voor en 
ik ging stage lopen op De Grote Beek, GGZ Eindhoven. 
Het bleek een afdeling te zijn waarop mensen werden be-
handeld die langdurige en complexe hulpvragen hadden. 
Al op de eerste dag, bij de rondleiding, werd mij door een 
senior verpleegkundige de separeercel getoond. Ze zei: 
‘Waar ik altijd op let als ik de deur dicht doe, is dat ik dat 
zachtjes doe. Geluiden in de separeer klinken namelijk 
erg hol.’ Ter illustratie liet ze me de cel ingaan en deed de 
deur achter mij dicht. Ik was geschokt. Mensen die zorg 
nodig hebben doe je toch niet in een kale cel?

"Waarom laten we ernstig  
zieke mensen alleen?" 

In mijn vierde jaar op de PAAZ 
Een paar weken later was ik die eerste gedachte alweer 
vergeten. Ik assisteerde inmiddels bij separaties en ver-
telde er, zoals jonge mensen dat doen, stoere verhalen 
over aan mijn huisgenoten. Separeren was immers heel 
normaal binnen de GGZ. In mijn vierde jaar HBO-V 
kwam ik op een Psychiatrische Afdeling van een Alge-
meen Ziekenhuis (PAAZ) terecht. Ook daar waren de 
twee separeercellen vaak bezet. Hierna bleef ik werken 
als psychiatrisch verpleegkundige.
Naast mijn werk besloot ik om in 2002 te starten met de 
studie Gezondheidswetenschappen, richting Geestelij-
ke Gezondheidskunde. Al vroeg in mijn studie vertelde 
een docent over sensorische deprivatie. Het plaatsen 
van mensen in een omgeving zonder enige prikkels leidt 
tot hallucinaties, ook bij mensen zonder psychotische 
kwetsbaarheid. Zij gaf aan dat het om die reden een erg 
vreemde gang van zaken was om mensen die psycho-
tisch zijn op te sluiten in een kale cel; dit versterkt de hal-
lucinaties alleen maar. Dit maakte iets in mij los. Ik dacht 

Naomi de Rooy interviewde gezondheidswetenschapper Yolande Voskes. 
Al vroeg in haar carrière besefte zij: separen is mensonterend. Nog altijd 
maakt zij zich hard om separeren terug te dringen.

Foto: Koen Bosschert

Foto's: Koen Bosschert
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terug aan mijn eerste impressie van de separeercel… 
Waarom laten we ernstig zieke mensen alleen?

Scriptie over het terugdringen van separeren
Om af te studeren moest ik natuurlijk een scriptie schrij-
ven. Ik zag ertegenop om een of ander saai literatuur-
onderzoek te doen. Geprikkeld door mijn ervaringen 
en studie vatte ik het plan op om bij de PAAZ in Tilburg 
onderzoek te gaan doen naar de ervaringen met sepa-
raties, vanuit het perspectief van zowel de cliënt, de ver-
pleegkundige als de psychiater. Dit wilde ik doen door 
middel van interviews. Ik wilde mijn scriptie afsluiten met 
de vraag: wat kunnen we doen om separatie te voorko-
men? Eigenlijk bleek mijn keuze om een dergelijk, meer 
ethisch onderzoek te doen erg ongebruikelijk. Mij werd 
aanbevolen om Guy Widdershoven, hoogleraar me-
dische ethiek en filosofie, en Tineke Abma, inmiddels 
hoogleraar participatie, te benaderen als stagebegelei-
ders. Zo gezegd, zo gedaan. 

Na het afronden van scriptie en mijn studie vroeg Tineke 
mij of ik niet verder zou willen als wetenschapper. Waar-
door ik paradoxaal genoeg in de positie terechtkwam van 
iemand die in eerste instantie maar lauw reageerde op 
zowel onderzoek als ethiek, maar juist daarin haar car-
rière voortzette. Ik heb nog een tijd gepoogd om mijn 
werk als onderzoeker te combineren met mijn werk als 
verpleegkundige, maar dat bleek lastig. Daarop heb ik 
besloten mij te concentreren op onderzoek en onderwijs. 

Rond 2004 startte de discussie over het terugdringen 
van separaties. Vanaf 2006 participeerde ik in allerlei 
onderzoeken over dit thema. Zo heb ik onder andere 
een evaluatieonderzoek gedaan naar de dwangreductie-
projecten die plaatsvonden in Brabant en Limburg. Naar 
aanleiding van het onderzoek naar best practices rond-
om dwangreductie in de GGZ, dat ik samen met Jus-
tine Theunissen deed, ben ik betrokken geraakt bij de 
ontwikkelingen rondom de High Intensive Care (HIC). In 
januari 2015 ben ik gepromoveerd op de reductie van se-
paratie vanuit zorgethisch perspectief. De belangrijkste 

boodschap in mijn proefschrift is dat 
de reductie van separatie niet alleen 
om een andere werkwijze vraagt 
maar ook om een andere organisa-
tie en een andere cultuur. 

Het Dolhuys Manifest
Ik had een collega die wel vaker 
witness seminars deed. Dat zijn se-
minars waarbij verschillende des-
kundigen met elkaar discussiëren 

over (hun herinneringen uit) een bepaalde tijdsperiode. 
Ik besloot, door mijn collega geïnspireerd, in mei 2016 
ook een dergelijk seminar te organiseren met als doel 
de geschiedenis van de reductie van separatie in kaart 
te brengen. Ik heb bij de uitnodigingen getracht alle rele-
vante deskundigen, zowel cliënten als behandelaren en 
managers, te betrekken bij dit eendaagse seminar. Toe-
vallig of niet, vond dit witness seminar plaats in het Dol-
huys in Haarlem (Museum van de Geest, red.). Ik vond 
het zowel een ludieke als toepasselijke locatie voor dit 
onderwerp. 

Na afloop van deze witness seminar benaderde de 
toenmalige directeur van het Dolhuys onze groep met 
de vraag of de separeer eigenlijk niet thuishoorde in het 
museum als een achterhaalde ruimte. En zo is het Dol-
huys Manifest ontstaan, in de nasleep van het landelijke 
HIC-congres dat in juni 2016 plaatsvond. Eigenlijk was 
het Manifest bedoeld als stip op de horizon, om met alle 
betrokken ondertekenaars het onderwerp ‘terugdringen 
van separatie’ duidelijk in het vizier te houden. Het was 
nooit bedoeld om de betrokken participanten (waaron-
der Arkin, red.) in 2020 af te rekenen of aan te klagen. 
Alle ondertekenaars waren immers al, ieder op zijn ei-
gen manier, betrokken bij de implementatie van metho-
des om separatie terug te dringen. Maar helaas is het 
Dolhuys Manifest, vooral in de media, een eigen leven 
gaan leiden. Het doel van het Dolhuys Manifest, namelijk 
gezamenlijk een boodschap te hebben naar de overheid 
en het leren van elkaar, is daarmee naar de achtergrond 
verdwenen.

Gestage verandering
Er is in de afgelopen twintig jaar wel degelijk een kente-
ring gekomen in de manier waarop vooral behandelaars 
- zowel verpleegkundigen als psychologen en psychia-
ters - aankijken en handelen wanneer het gaat om sepa-
reren. Het is tegenwoordig moreel onaanvaardbaar om 
separatie te gebruiken als strafmaatregel. Als een cliënt 
vroeger een kopje stukgooide, werd hij of zij opgesloten 
met de tekst: ‘Zorg eerst maar dat je je kunt gedragen, 
daarna zien we wel verder.’ 

– vervolg interview vorige bladzijde –
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Maar het is natuurlijk nooit zo geweest dat hulpverleners 
voor hun lol separeerden. Het begrip veiligheid heeft te-
genwoordig een andere betekenis gekregen. Vroeger 
was het devies: eerst veiligheid, dan contact maken. Nu 
is het devies: alleen door eerst wezenlijk contact te ma-
ken, kun je de veiligheid helpen waarborgen van zowel 
zorgverleners als cliënt. Het belang van het aangaan en 
behouden van contact is een behoorlijke kentering, het 
is een ander uitgangspunt. Instrumenten als ‘de eerste 
5 minuten’ (bij binnenkomst vragen hoe het met iemand 
gaat en wat degene nodig heeft) en vroege signalering 
en risicotaxatie door een crisismonitor zijn allemaal voor-
beelden van voorwaartse stappen. 

"Als mensen zelf om zo’n kale 
ruimte vragen, wat zegt dat 

over de veiligheid?"

Minder dan verwacht 
Landelijk is het aantal en de duur van separaties minder 
afgenomen dan wat de hoop en de verwachting was; 
GGZ Nederland streefde naar 10% reductie per jaar. 
Dat lukte op de ene plek beter dan op de ander, maar 
uiteindelijk hebben maar weinig instellingen deze doel-
stelling kunnen realiseren. Het werd ook steeds duidelij-
ker dat er een belangrijke taak weggelegd was voor de 
ambulante teams, wanneer het ging om zowel preventie 
als een actieve rol op het moment dat een cliënt werd 
opgenomen. Een kliniek had voorheen eigenlijk maar 
twee keuzes: een ernstig in crisis verkerende cliënt 
op een afdeling laten met nog andere ernstig zieke 
mensen óf in de separeercel doen. Er zat niets tussen. 
Comfortrooms zijn niet overal aanwezig en zijn soms 
ook niet geschikt als tussenoplossing. Vandaar de ont-
wikkeling van de Intensive Care Units in de psychiatrie. 
Zo’n IC heet een onbemande unit, omdat er geen vast 
team staat maar één zorgverlener die continu aanwezig 
is. Deze persoon wordt geselecteerd op basis van de 
kwaliteit van het contact dat hij of zij kan maken met de 
individuele cliënt in crisis. Het is een gepersonaliseerd 
uitgangspunt. Deze zorgverlener is, net als zijn of haar 
team, geschoold in de High Intensive Care (HIC)-me-
thodiek.
Alle GGZ-instellingen zijn nu bezig met het implemen-
teren van de HIC-methodiek, met de bijbehorende aan-
passingen aan het gebouw. De HIC-methodiek is geba-
seerd op de best practices die ontwikkeld waren in de 
projecten om separatie terug te dringen. Er is kritisch 
door cliënten, naasten, behandelaars (zowel verpleeg-
kundigen als psychiaters) en onderzoekers gekeken wel-
ke methodieken (onder andere vanuit ervaringskennis) 
de beste resultaten opleverden. Dit heeft geresulteerd in 

de HIC-methodiek. In de psychiatrie is het onbegonnen 
werk om dubbelblind onderzoek te doen naar een me-
thode. Het blijkt vaak zowel praktisch als moreel onuit-
voerbaar. Dus wordt ook ervaringskennis en kwalitatief 
onderzoek ingezet om interventies te beoordelen. Er was 
in 2017 inmiddels zes á acht jaar ervaring met het inzet-
ten van methodes om separatie terug te dringen. Zinvol 
dus, om uit die ervaring te putten, en dat is dan ook ge-
daan bij het ontwikkelen van de HIC.

De toekomst
Aan de Hogeschool Utrecht is inmiddels een post-HBO 
opleiding ontwikkeld voor HIC-verpleegkundigen. In 
deze tijd van schaarste op de markt van verpleegkundi-
gen is een post-HBO opleiding wellicht juist een prikkel 
voor getalenteerde verpleegkundigen om zich te ver-
diepen in hun vak. Voor verpleegkundigen in een alge-
meen ziekenhuis is specialisatie en vervolgopleiding de 
standaard. Dat biedt perspectieven. In de GGZ is dit er 
nauwelijks. In het kader van terugdringen van separatie 
dreigt het gesprek vaak te gaan over personeelstekort. 
Dit is een groot probleem, zowel onder psychiaters als 
bij verpleegkundigen, wat we met elkaar serieus moeten 
nemen. Maar mijns inziens ontbreekt het binnen de GGZ 
soms aan een lange termijn visie en zijn we steeds aan 
het zoeken naar tijdelijke oplossingen. Het bieden van 
meer loopbaan- en ontwikkelingsperspectief aan ver-
pleegkundigen in de psychiatrie is juist een investering in 
de toekomst en nu meer dan ooit broodnodig. 

Er zijn veel instellingen in het land die bezig zijn om HIC 
met succes te implementeren. Laten we van elkaar leren. 
In plaats van te zeggen: ‘Het lukt niet, ik heb geen perso-
neel,’ kunnen we beter de veerkracht opbrengen om het 
doel separaties te voorkomen steeds voor ogen te hou-
den. Want het blijkt dat wanneer de aandacht verslapt, 
de duur en het aantal separaties weer stijgt. Ik hoor wel 
eens van ervaringsdeskundigen dat ze de rust van een 
separeercel ook zien als een aanvulling op het aanbod. 
Daar word ik triest van. Als mensen zelf om zo’n kale 
en onaangename ruimte vragen, wat zegt dat over een 
afdeling en de veiligheid?”
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Dwang en drang kan van buitenaf opge-
legd worden. Maar dwang kan ook van 
binnenuit komen: de obsessieve-com-
pulsieve stoornis ofwel dwangneurose. 
Peter de Jong vertelt over de worsteling 
met zijn dwanghandelingen.

Het gasfornuis staat als een afgewezen ouwe vrijster in 
de keuken. Vijfentwintig jaar lang kreeg ze meer aan-
dacht dan wie of wat ook in huis. Niet alleen als er ‘s 
avonds een potje werd gekookt, was het maar waar. Nee, 
elke keer als ik het huis verliet controleerde ik minuti-
eus of de draaiknoppen van de gaspitjes wel naar boven 
wezen. Ontelbare keren. Als ik na een keer of zeven de 
knoppen van mijn vrijster microscopisch had bestudeerd, 
dacht ik het huis te kunnen verlaten. Maar wanneer ik 
de knop van de buitendeur in mijn hand hield, werd ik 
door een onzichtbare kracht aan mijn haren getrokken. 
De keuken in. Een magische plek. Alsof ik de knoppen 
van Siemens, zo heet ze, nog eens mocht bewonderen. 
En dat ritueel herhaalde zich nog wel een keer of twee. 
Met als uitkomst dat ik pas het huis uit liep, vaak met een 
gesmoorde wanhoopskreet, als de afspraak waarvoor ik 
het huis verliet eigenlijk niet meer op tijd viel te halen.

Ik heb er wel een goede fietsconditie aan over gehou-
den, dat is het voordeel. Scheurend door de Amsterdam-
se straten, rood negerend, nog net geen knie op het as-
falt in de bocht, op weg naar werk, station of vrienden. 
Schaapachtig lachend, als ik erop gewezen werd dat ik 
weer eens te laat was. Dat vonden de mensen geloof ik 
wel laconiek van me. Ze hadden eens moeten weten.

Was het nou maar bij Siemens gebleven. Maar er waren 
meer voorwerpen die aandacht wilden. De vier kranen in 
mijn huis, stonden die nou te lekken of niet? TV, centrale 
verwarming, aan-uit? En dan het licht, stond dat nou aan 
of uit? Als ik de woonkamer uitliep, keek ik altijd even om 
en zag ik dat het, zeker overdag, niet helemaal donker 
was. Toch even kijken of ik een lampje had laten bran-
den...

En dat was alleen nog maar het huis. Ik moest ook nog 
mijn fiets uit de box halen, weer een deur die los of op 
slot zat. Mijn fiets vastmaken: had ik het slot nou per on-
geluk ook door een andere, onbekende fiets gehaald? 
Als ik mijn werkplek verliet, slaagde ik erin om minuten-
lang in het computerscherm te turen, om te zien of het 
wel echt uit was. Met een roffel op de spatiebalk, tak-tak-
tak, zocht ik bevestiging van een afgesloten computer-
scherm. En het raam, hoorde ik dat nu klapperen? Even 
checken (4x).

Natuurlijk schaamde ik me ervoor. En als ik het eens ver-
telde aan een dierbare, was ongeloof mijn deel. “Je ziet 
toch dat het gas uit is?” Ze hadden gelijk. Zij begrepen er 
geen snars van. Ik ook niet, trouwens.

Mijn worsteling 
met dwang
handelingen

ervaringsverhaal

Foto's: Koen Bosschert
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gedicht

2016 - Na een jaar  

Stilte

En dan is er kalmte in mijn hoofd 
Merk ik de stilte om me heen

Stilte

In ons huis 
In mijn huis

Stilte, niet te torsen 
Eeuwige stilte

En dan gaat het leven weer door

Om te stoppen bij opnieuw een 
halte 
die ik niet ken 
En waar ik op je wacht

Heel even, heel lang

Ik vertrek

En zo reis ik voort en zie  
      halsreikend uit 
Naar de laatste halte

Daar ben jij

En dan zijn we eindelijk 
Samen stil

 

Olga de la Fontaine

Ja, natuurlijk kan er wat gebeuren als ik het gas aan zou 
laten. De hele flat in de fik, om over verbrande buren 
maar niet te spreken, zo was mijn magische gedachte. 
Grrr, nou, dan controleer ik het een keer of twee, maar 
waarom dan altijd daar een veelvoud van? Gek werd ik 
er van. Van mij mochten ze mijn hele huis leeg halen, als 
ik maar afkwam van dat gecontroleer. Waarvan ik wist 
dat het niet reëel was. Ik hield mezelf voor dat ‘s och-
tends een paar miljoen mensen fluitend hun huis verlie-
ten, zonder dat de krant later melding maakte van een 
reeks afgefikte huizen. Maar ik sprak tegen mijn eigen 
dovemansoren. De dwang had mij in de greep.

Goddank is het goed gekomen. Dankzij therapie. In mijn 
geval, het gevecht aangaan met het duiveltje in mijn 
hoofd. Concreet: weten dat al die overmatige controle 
niet reëel is en vervolgens stap voor stap de controles 
verminderen. Beginnen met iets ‘makkelijks,’ zoals het 
licht en kraan in de badkamer. En zo door, naar Siemens. 
Eenvoudig was dat niet, ik ging recht op de Angst af en 
moest die de nek omdraaien. Menig zweetdruppel droop 
van mijn gelaat als ik het huis verliet na weer een con-
trole minder van gas en licht. Maar ik was ook blij als ik 
weer buiten was en het gered had. 

Ik blijf er gevoelig voor, voor dwang, in tijden van ver-
hoogde stress. Dat is dan gelijk een signaal om stil te 
staan, om te kijken wat is er aan de hand en wat kan ik 
eraan doen. Het leven is zoveel draaglijker geworden. 

Ik kom nog steeds nog weleens te laat hoor. Maar dan 
heb ik iets te graag de krant gelezen, of was het bed 
behaaglijk warm.
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Een luisterend oor bij '113'

0900 0113 Zelfmoordpreventie streeft naar een land waarin niemand  
eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord. Er wordt laagdrempelige hulp 
geboden met online en telefonische hulpverlening door professionals, 
vrijwilligers en stagiairs. Mensen met suïcidale gedachten of gevoelens en 
hun naasten kunnen hier 24/7 anoniem gebruik van maken. Psycholoog 
Sanne van Heems werkt bij 113. Chris Maagd interviewde hem. 

( 0900 0113  Zelfmoordpreventie)

Foto's: Koen Bosschert
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Psycholoog Sanne van Heems was ooit cliënt van Ar-
kin. Hij klopte aan bij Jellinek voor hulp bij zijn wiet- en 
cokeverslaving. Door zijn werk in de Amsterdamse 
horeca was die uitgegroeid tot een bijna onoverkome-
lijk probleem. Met name groepstherapie op de Jacob 
Obrechtstraat bracht hem ervan af. Sanne werkt nu als 
vrijwilliger bij de Regenboog Groep, waar hij mensen 
coacht die net gestopt zijn met hun verslaving en steun 
kunnen gebruiken bij hun herstel. Dat is waar ik hem van 
ken. Mede door zijn eigen ervaringen in de GGZ besloot 
hij om op 38-jarige leeftijd alsnog zelf psychologie te 
gaan studeren. Inmiddels werkt hij alweer bijna drie jaar 
als behandelend psycholoog/hulpverlener bij 113 Zelf-
moordpreventie. Daar wil ik het met hem over hebben, 
gezien het thema van dit blad. Eerst nog even een per-
soonlijke vraag:

Was het gezien je ervaringsdeskundigheid niet 
logischer geweest als ik je als hulpverlener was 
tegengekomen in de verslavingszorg?
“Het feit dat ik verslaafd ben geweest is onderdeel van 
mijn leven. Ik heb nu eenmaal een hoop gebruikt van 
een bepaalde substantie en ik zal de rest van mijn leven 
bewust van moeten zijn dat mijn systeem me die kant op 
trekt. Ik weet dat dit zo werkt en dit besef kan ik gebruiken 
om anderen te helpen. Dat was zeker een grote motivatie 
om psychologie te gaan studeren. Natuurlijk had ik mijn 
specifieke ervaring graag ingezet in de verslavingszorg, 
maar daar liggen de banen niet voor het oprapen. Via 
een stage kwam ik bij 113 Zelfmoordpreventie terecht en 
ik merkte al snel dat ik daar op een voor mij goede plek 
was beland. Bij 113 is een heel veilige omgeving gescha-
pen, juist omdat de problematiek waarmee we daar te 
maken hebben zo ontzettend zwaar is. Je wordt er heel 
goed opgevangen en het beetje kennis op het gebied 
van emotieregulatie dat ik tot nog toe miste - doordat ik 
op jonge leeftijd ben gaan gebruiken en heel snel na mijn 
ontnuchtering ben gaan studeren - kon ik daardoor in alle 
veiligheid ontwikkelen. Je zou het een warm bad kunnen 
noemen, al benadruk ik het zelf liever als psychologische 
veiligheid.”

Hoe ziet je werkdag er uit nu je bij 113 Zelfmoord-
preventie werkt?
“Ik doe verschillende dingen. Ik geef zowel behande-
lingen als ondersteuning van de crisislijn; soms geef ik 
leiding aan de crisislijn. Tijdens ‘behandeldagen’ komen 
mensen online om met mij te bellen of te chatten. Ik pro-
beer die mensen, soms met een G-schema, te leren hoe 
ze met hun gedachten kunnen omgaan. Dit kan inhou-
den dat ik ze help om het generaliseren van hun zelf-
moordgedachte af te zwakken, zodat ze zichzelf in ieder 
geval in leven houden en verder kunnen.

Bij de crisislijn is het allemaal wat acuter: daar ben je echt 
bezig om mensen bij gevaarlijke plekken weg te praten of 
te zorgen dat ze de huisartsenpost gaan bellen omdat ze 
medicijnen hebben genomen. Soms hebben ze zichzelf 
al zo zwaar verwond dat het zaak is dat zo snel mogelijk 
de hulpdiensten ter plaatse komen.”

Is het waar dat in het najaar, of bijvoorbeeld rond 
de feestdagen, meer mensen een poging doen om 
een einde aan hun leven te maken? Of is het een 
broodje aap verhaal dat mensen daar eerder aan 
denken als de blaadjes van de bomen vallen?
“Het is een urban myth. Het klopt niet. Door het jaar heen 
zijn de cijfers nagenoeg hetzelfde.”

In GGZ hebben we onszelf aangeleerd om niet 
te spreken over zelfmoord, maar over suïcide of 
hooguit over zelfdoding. Dit omdat de term ‘moord’ 
stigmatiserend en zelfs criminaliserend zou wer-
ken. Bij 113 wordt de term zelfmoord nadrukkelijk 
wel gebruikt. Hoe komt dat?
“Om twee redenen. Uit onderzoek is gebleken dat het 
gebruiken van termen die ‘zachter’ klinken dan zelf-
moord voor potentiele zelfmoordenaars enkel drempel-
verlagend werkt. Het makkelijker maakt om het uiteinde-

Elke dag plegen vijf mensen in Nederland zelfmoord
BC

 
Wekelijks praten professionals en getrainde vrijwil-
ligers bij 113 met zo’n 1000 mensen

BC

99% van de mensen met zelfmoordgedachten weet 
de weg richting zelfmoord tijdig te verlaten

Foto's: Koen Bosschert

Foto bron: 113.nl
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"Ik wil graag met je gaan kijken of er nog lichtpuntjes zijn." 

interview

lijk te doen. Ze zullen eerder denken: ‘Oh, zo erg is het 
dus niet.’

Maar dat is niet de belangrijkste reden. De belangrijkste 
reden waarom 113 de term zelfmoord kiest,  is dat men-
sen die met zulke gedachten rondlopen, zelf op die term 
zoeken op internet. Die googelen niet op zelfdoding maar 
op zelfmoord en wij maken deze keuze dus in het belang 
van de bereikbaarheid van onze site en onze hulp lijn. Bo-
vendien heeft 90% van de mensen die wij spreken het 
zelf ook over zelfmoord, dus alleen al omdat je wil aan-
sluiten bij je hulpvrager, is dit een duidelijke keus. 

Overigens komt de roep om het gebruik van die wat be-
dekte termen veelal uit de hoek van de naasten en nabe-
staanden en dat is heel begrijpelijk. Maar in ons streven 
naar zero suïcides vinden wij onze keus gerechtvaardigd.” 

Jullie streven naar zero suïcides, nul zelfmoorden?
“Ja, dat is ons streven en daar handelen we naar. Of het 
realistisch is, is wat minder van belang, zolang we maar 
blijven strijden om die zelfmoordcijfers omlaag te krijgen. 
Wat we verder nog erg belangrijk vinden, is dat niemand 
radeloos en eenzaam sterft.”

Wat grijpt je het meeste aan, kijkend naar de men-
sen die je spreekt of waar je mee chat?
“Tja, dan moet je denken bijvoorbeeld: jong en onge-
neeslijk ziek. Zeker als het iemand betreft die lijdt aan 
een progressieve ziekte sta je behoorlijk machteloos. 
Aan hun ziekte kun je niets doen. Je kunt ze eigenlijk 
alleen maar helpen door ze bij te staan en door te zorgen 
dat ze niet eenzaam zullen sterven. Je stelt dan vragen 
over hun naasten en informeert of die ook op de hoogte 
zijn van hun zelfmoordplannen. Hebben die naasten ook 
hun vragen kunnen stellen? Omdat het vaak ook gaat 
om mensen bij wie euthanasie logisch lijkt, probeer je ze 
naar hun huisarts te krijgen.

Overigens komt het ook helemaal andersom voor. Zo was 
er iemand die al ver in een euthanasietraject zat, maar 
toch bij mij terechtkwam om te kijken of er ergens een 
lichtpuntje was. Dat vond ik heel erg heftig. Ik geloof erg 
in de autonomie van de hulpvrager maar dat maakt ook 
dat ik dat soort dingen niet kan voorkauwen. Ik zeg in 
zo’n situatie dat ik graag met hem of haar wil gaan kijken 
of er nog lichtpuntjes zijn, maar dat ik ze niet kan geven. 
Soms krijg ik ook wel eens het gevoel dat ik aan ster-

– vervolg interview vorige bladzijde –

113 Zelfmoordpreventie
Anoniem, vertrouwelijk en 24/7

Verschillende mogelijkheden
Als je aan zelfmoord denkt, kun je daar met 113 over 
praten. 24/7, anoniem en vertrouwelijk. Ze hebben 
verschillende mogelijkheden waar je uit kunt kie-
zen. Kijk op de website www.113.nl 

Wat ze voor je kunnen betekenen
Denk je aan zelfmoord? Praten helpt. Onze missie 
is: ‘Een land waarin niemand eenzaam en radeloos 
zelfmoord pleegt.’ Mensen met suïcidale gedachten 
en hun naasten kunnen 24/7 anoniem en gratis ge-
bruik maken van 113. Als zorgaanbieder biedt 113 
Zelfmoordpreventie laagdrempelige online hulp-
verlening door professionals en intensief getrain-
de vrijwilligers. Het aanbod van 113 is aanvullend 
op reguliere zorg. De hulpverlening bestaat onder 
meer uit crisishulplijnen, online therapie en digitale 
zelfhulpmogelijkheden.
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vensbegeleiding 
doe, terwijl dat 
niet is waar 113 
voor is. Persoon-
lijk vind ik dat ik 
er toch mijn ogen 
niet voor moet 
sluiten. 

Wat ik verder 
zeer aangrijpend 
vind, ook als va-
der, zijn kinderen 
die misbruikt zijn 
of worden. Dat 
is echt schrij-
nend. Het is in 
de praktijk bijna 
altijd papa, oom 

Praten over je doodswens
Stichting Levenseindecounseling

Joke Hogenhout (56) is verbonden aan 
Stichting Levenseindecounseling. Deze 
stichting heeft als doel het bespreek-
baar maken van de eigen regie rondom 
het levenseinde. Deze eigen regie raakt 
aan een breed spectrum van thema’s. 
Van euthanasie tot palliatieve (termina-
le) begeleiding maar ook van zelf-
euthanasie in diverse 
uitvoeringsvormen. 
Een interview met 
Lydia van der Weide.

Counselors van deze stichting spreken met mensen die 
willen nadenken over hun levenseinde. De begeleiding 
vindt plaats door middel van non-directieve, verhelde-
rende en (algemeen) informatieve gesprekken. Centraal 
in de gesprekken staat de kwaliteit van de besluitvoe-
ring. Want hoe besluit je nu over zoiets ingrijpends als 
het levenseinde, wat komt er allemaal bij kijken? En deze 
counselinggesprekken zijn vaak uniek; de counselor is 
nogal eens de enige met wie je op deze manier over het 
levenseinde kunt spreken. In een persoonlijk interview 
legt Joke haar beweegredenen uit om dit werk te doen. 

“Ik heb een partner gehad die met depressies kampte. 
Hij had al zo vaak de grens van het leven opgezocht, 
dat ik het ongeluk waarbij hij om het leven kwam, onmis-
kenbaar als zelfdoding zag. Kort erna hoorde ik iets over 
Stichting de Einder – steun bij een humane dood in eigen 
regie. En ik voelde: ik wil mensen begeleiden die met 
een doodswens worstelen. Ik geloof dat een onbevoor-

of broer of een andere bekende die daar achter zit en dat 
maakt het moeilijk en emotioneel.” 

Het is me duidelijk dat je werk bij 113 Zelfmoordpre-
ventie indrukwekkend is. Wat doet dit met je, met 
het oog op de toekomst?
“Ik heb hier veel geleerd op menselijk en professioneel 
vlak. Naast dat ik in een voor mij veilige omgeving unie-
ke werkervaring heb opgedaan, heb ik een vaardigheid 
opgedaan die me in de toekomst veel gaat opleveren, 
namelijk mijn hoofd koel houden. Als je begint met wer-
ken bij 113 heeft je hoofd nog weleens de neiging op 
hol te slaan als je iemand aan de telefoon hebt die zegt 
zelfmoord te willen plegen. Je leert snel dat rustig blijven 
het beste werkt als je iemand wil helpen. Maar ik ga in de 
nabije toekomst toch op zoek naar werk als psycholoog 
in de verslavingszorg. En mensen helpen die hetzelfde 
doormaken als ik doorgemaakt heb…
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oordeelde buitenstaander had kunnen bijdragen aan een 
afgewogen keuze van mijn partner. Een keuze die voor 
de nabestaanden minder heftig zou zijn geweest. Want 
als je dan toch niet verder wilt met leven, doe het dan op 
een zorgvuldige en humane manier, vind ik. 

Het is mijn talent om mensen die vastzitten in het leven 
in beweging te brengen. Ik ben confronterend en direct. 
Centraal bij mijn begeleiding staat: hoe maak je de juiste 
keuze. Is dit écht wat je wilt? Ik ga naast mensen staan 
en laat voelen dat ik er voor ze ben. Ik oordeel niet. Van 
mij hoef je het niet níet te doen. Wel zet ik aan tot wel-
overwogenheid. Ik geef mensen de gelegenheid om eer-
lijk te kijken naar zichzelf en hun proces. Soms moet je 
heel dicht bij de dood komen om te beseffen dat het juist 
níet de oplossing is. Ik focus met mensen op de vraag 
waarom zij hier op de wereld zijn. Als je daarnaar durft 
te kijken en dan kunt zeggen: ik heb dit gedaan en dat 
geleerd, ik ben tot het uiterste gegaan, maar het is nu wel 
klaar, dan schept dat rust. Het zorgt voor een krachtige, 
autonome visie. Voor een positieve benadering, in plaats 
van een negatieve. 

De begeleiding door onze stichting bestaat uit drie pij-
lers. Een luisterend oor, morele ondersteuning en het ge-
ven van informatie, binnen een duidelijk juridisch kader. 
Ja, wij vertellen ook waar informatie over methodes te 
vinden is, en wat naar onze ervaring werkt. De daadwer-
kelijke stappen tot uitvoeren, die moet iemand volledig 
zelf zetten. Aanzetten tot zelfdoding is strafbaar en dat 
luistert nauw. Wij kunnen bijvoorbeeld niet bij een cliënt 
zijn als hij of zij zijn leven beëindigt. Familie kan dat wél 
– als het maar duidelijk is dat iemand het zelf deed, het 
echt zélf wilde. Bijvoorbeeld door alles te filmen, om later 
problemen te voorkomen. Het is dus absoluut niet nodig 

om eenzaam te sterven. Maar dan is openheid naar je 
naasten toe natuurlijk wel nodig. 

Dat bespreken wij dan ook altijd met cliënten. Ik laat ze 
nadenken over de vraag hoe het andersom zou zijn, hoe 
zij zich zouden voelen als iemand van wie ze houden on-
verwachts uit het leven stapt. Dat kan heel concreet: ‘Jij 
hebt niets meer te verliezen, jij gaat dood, maar zíj moe-
ten verder, hoe denk je dat dat het beste kan gaan?’ Als 
iemand het echt alleen wil doen, dan is dat zijn of haar 
goed recht, maar ik wil het wel genoemd hebben. Open, 
eerlijke gesprekken met naasten – eventueel onder be-
geleiding – leveren vaak zo veel goeds op. Vaak voelt de 
omgeving allang dat het niet goed gaat, maar weten ze 
ook niet wat te doen. Ik ontmoet ouders die de worsteling 
van hun kind al zo lang zien en vooral blij zijn dat het nu 
in elk geval bespreekbaar is. 

Ik zie mijn werk als heel bevredigend; ik voeg iets toe 
op het scherpst van de snede. Buitenstaanders kunnen 
er negatief over oordelen, alsof ik mensen de dood in 
praat. Dat is zo misplaatst. Onderzoek wijst jaar na jaar 
uit dat minstens 75 procent van de mensen die bij mij of 
mijn collega’s komen, nog steeds leven. Anderen maken 
er op z’n minst afgewogen en zorgvuldig een einde aan. 
En dat is zo belangrijk, vind ik. Als je niet meer wilt, gun 
jezelf dan alsjeblieft een goed traject zonder haast, om 
te onderzoeken of dit écht is wat je wilt. Gun jezelf de 
kwaliteit van een zorgvuldig voorbereid levenseinde. De 
dood is zo’n groot iets, daar moet je niet lichtzinnig mee 
omspringen.” 

Gelukkig stelde mijn mentor me 
de vraag van mijn leven.

 ‘Denk je  
weleens: ik 
maak er een 
eind aan?’ 
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Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te 
maken in het leven: rouw. Van piepklein, 
een kind dat zijn knuffelbeest verliest, 
tot levensgroot, het verlies van familie, 
vriend of vriendin. Rouw betekent een 
rotperiode, die iedereen op zijn of haar 
manier beleeft.   
Een interview van Peter de Jong met 
Santucia Gradner (33), rouwtherapteut. 

Zonder rouw 
geen liefde

Hoe ben je op het idee gekomen om, relatief jong 
nog, je te specialiseren in rouw? 
“In mijn werk als maatschappelijk werker kom ik rouw 
continu tegen. Een vader die overlijdt of een zusje dat 
ernstig ziek is, dat hakt erin. Een paar jaar geleden over-
leed mijn vader op zijn 56ste, na een lang ziekbed. In die 
tijd ben ik me in rouw gaan verdiepen. Ik besloot een op-
leiding tot rouwbegeleider te gaan volgen. Enerzijds om 
andere mensen te helpen, anderzijds om mezelf beter te 
begrijpen.”

Zelf werd je ook al vroeg geconfronteerd met de 
dood.  
“Op mijn zevende overleed mijn oma. Zij was alles voor 
me, een tweede moeder. Mijn wereldje als kind stortte 
ineen. Ik kon het niet begrijpen. Ik kreeg angstaanvallen 
en hyperventileerde. Samen met een begeleidster heb 
ik toen een rouwboek voor mijn oma gemaakt, om het 
verlies een plek te kunnen geven. Dat hielp enorm.” 

 Wat is rouw eigenlijk? 
“Heel kort door de bocht is rouw het verwerken van een 
verlies. De meeste mensen denken bij rouw aan het 
overlijden van een geliefde. Maar rouw is er ook als ie-
mand gaat scheiden. Of wanneer een vriendschap ka-
pot gaat. Wanneer kinderen die het huis uitgaan, iemand 
ziek wordt of zijn baan verliest. Voor rouwen bestaat 
geen blauwdruk. Het is een persoonlijk proces waar ie-
dereen op zijn manier doorheen gaat. De een gaat na 
een week weer aan het werk, de ander blijft een half jaar 
thuis. Daarin is geen goed of fout. 

Vergeet niet, rouw heeft ook iets moois. Zonder rouw 
geen liefde. Je rouwt alleen als je van iemand hield of 
belangrijk voor je was. Die band is niet weg als iemand 
overlijdt. Jij houdt nog steeds van diegene en hij of zij 
leeft voort in je gedachten en gevoelens. Zeker als de 
ergste rouw weg is, komen er steeds meer herinneringen 
naar boven die fijn en liefdevol zijn. Je herinnert je weer 
op moeilijke momenten hoe je moeder je troostte en je 
zei hoe te handelen.” 

 Is er een uniform rouwproces? 
“Nee. Het is voor iedereen verschillend. De een huilt 
vaak, de ander niet. De een gaat na een week weer aan 
het werk, de ander blijft een jaar thuis. De een praat er 
veel over, anderen verwerken het liever zelf. Ook men-
sen met een op het oog oppervlakkige band met de 
overledene kunnen veel rouw ervaren. Met een zus die 
je alleen maar ziet op verjaardagen, ben je wel samen 
opgegroeid en deel je een belangrijk stuk van je leven. 

interview 

Foto: Peter de Jong
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Een partijtje 
voetbal
Een kort verhaal van Monse Weijers 
over voetbal, foutjes en fantatisch spel. 
En de psychiatrie, natuurlijk.

Tegen het einde van de jaren zestig ging het zo 
slecht met me dat ik me op aandrang van mijn huis-
arts en op advies van vrienden liet opnemen in een 
psychiatrische kliniek. Mijn moeder bracht me er 
in haar auto naar toe, naar de Jelgersmakliniek in 
Oegstgeest (tegenwoordig het gemeentehuis van die 
plaats). Ik zag mezelf nog steeds als een gezonde 
Hollandse jongen en dacht dat men mij wel weer me-
teen naar huis zou sturen met de mededeling dat ik 
niets mankeerde, maar nee, na een intakegesprek 
wees men mij een bed toe, moest ik naar arbeidsthe-
rapie, kreeg een psychiater. Die psychiater was een 
man van een jaar of vijfendertig, die luisterde naar de 
naam Kooijman. Toen hij een keer een praatje hield 
voor de patiënten, onthulde hij dat hij kort daarvoor 
twee jaar in Afrika had gewerkt, ik meen in Oegan-
da. Het gesprek tussen ons verliep maar moeizaam: 
hij zocht de oorzaak van mijn malheur hardnekkig in 
mijn achtergrond, mijn kinderjaren, terwijl het volgens 
mij allemaal mijn eigen stomme schuld was. 

Lichamelijk mankeerde ik helemaal niets en ik deed 
dan ook graag mee aan de voetbalpartijtjes waarmee 
de mannelijke patiënten de dag begonnen. Deze 
vonden plaats op het veld naast de kliniek, waar later

Misschien dacht je wel: ‘Later spreken we de onenigheid 
uit,’ en kan dat ineens niet meer.”

Heb je een advies voor de rouwende? 
“Er is geen medicijn tegen rouw. Rouw is geen ziekte. Je 
kunt er alleen wel goed ziek van worden. Niemand ont-
komt eraan. Wij zijn sociale wezens die zich hechten en 
daarbij hoort ook loslaten. Het belangrijkste bij rouwen is 
de balans. Ik raad mensen aan om de tijd te nemen om 
het verlies te verwerken. Er is niks mis mee om het ge-
wone leven weer op te pakken en aan het werk te gaan, 
maar overdrijf het niet. Voel wat je wil en neem de ruim-
te om dat te doen. Geef het aan als je even alleen wilt 
zijn. Voel je niet bezwaard naar de ander als je naar een 
feestje gaat en daar plezier hebt. Maar voorkom gestolde 
rouw. Daarvan spreken we als iemand na een jaar alleen 
nog maar over de overledene kan praten en verder niet 
deelneemt aan het dagelijkse leven.”

"Er is geen medicijn  
tegen rouw"

Doen we het goed als maatschappij in de omgang 
met rouw? 
“We leven in een prestatiemaatschappij. En als je rouwt, 
presteer je niet. De eerste twee weken vraagt iedereen 
belangstellend hoe het met je gaat, daarna mag je weer 
normaal doen, als het ware. Terwijl de rouw nog lang niet 
over is. Dat kan beter. Ik adviseer momenteel leidingge-
venden hoe om te gaan met werknemers die een naas-
te hebben verloren of iets ergs hebben meegemaakt op 
het werk. Leidinggevenden vinden het heel moeilijk om 
in dat rouwproces een rol te spelen. Sommigen zeggen 
heel coulant: ‘We zien je weer als je beter bent’. Maar dat 
helpt niet altijd. Want wanneer ben je weer beter? En hoe 
langer je van het werk weg bent, hoe groter is de stap 
naar het werk toe.” 

interview
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een tegenspeler ermee vandoor kon gaan, zeer tot mijn 
ongenoegen.

Ik vuurde mijn manschappen aan en dirigeerde ze van 
achteren naar voren en van links naar rechts. Maar het 
overwicht van de artsen was te groot. Sommige van de 
patiënten konden wel aardig voetballen, maar ze waren 
te sloom, misschien onder invloed van hun medicijnen. 
Zelf slikte ik die ook, maar ik had er geen last van. Ik 
maakte twee doelpunten, een met een afstandsschot en 
een met het hoofd; maar ik kon niet voorkomen dat de 
artsen drie doelpunten maakten en dat we met 3-2 ver-
loren.

De eerste keer daarna, dat ik weer een sessie had bij 
Kooijman, zat hij me met grote ogen aan te staren. ‘Wat 
vond je er zelf van?’ vroeg hij. ‘Ik heb twee keer een bal te 
ver van mijn voet laten afspringen, dat zit me wel dwars,’ 
zei ik. ‘O, dat herinner je je voornamelijk, dat je ook een 
paar foutjes hebt gemaakt. Sommige mensen zijn ook 
nooit tevreden. Je speelde fantastisch, man, nam in je 
eentje het hele elftal op sleeptouw. Iemand die zo kan 
voetballen, moet ook in het gewone leven uitblinken, dat 
kan niet anders.’

Na een jaar in de kliniek werd ik ontslagen, maar nog 
wel een jaar daarna hadden we iedere vrijdag een ge-
spreksgroep met zes of zeven patiënten onder leiding 
van Kooijman. Ik ging er altijd met plezier heen, want ik 
had toch een soort tweede huis gevonden in de kliniek. 
In het begin ging het goed met me, 
maar al snel ging het weer mis, 
werd ik steeds onevenwichtiger 
en labieler. Kooijman zei tijdens 
een van die gespreksgroepen 
zelfs dat ik mijn hele leven psy-
chiatrische hulp nodig zou heb-
ben. Ik zag mezelf nog steeds 
als een gezonde Hollandse 
jongen en vond dat maar onzin. 
Maar nu, terugblikkend bij het 
klimmen der jaren, zie ik in dat hij 
gelijk heeft gehad: als ik vaker psy-
chiatrische hulp had gezocht, 
had dat me misschien behoed 
voor veel onberaden stappen 
die ik in mijn leven heb gezet.

het centrum ’40-45 is gekomen, en er werd 
gespeeld op echte voetbalschoenen, die de 
kliniek in voorraad had. Voor iedere wedstrijd 
werd er ‘gepoot’:  twee spelers gingen tegen-
over elkaar staan met een tussenruimte van 

een paar meter en liepen de ene voet voor de andere 
zettend op elkaar toe. Degene die als laatste zijn hele 
voet ertussen kon krijgen, mocht als eerste een mede-
speler kiezen. En de winnaar koos vrijwel altijd zonder 
enige aarzeling mij. Er waren wel een paar patiënten die 
beter konden voetballen dan ik, maar door het regelma-
tige en gezonde leven op de kliniek was mijn conditie zo 
goed, had ik zoveel uithoudingsvermogen en was ik zo 
snel en lenig en dat mijn waarde voor het team groter 
was.

We speelden niet alleen onderling, maar af en toe ook 
tegen een externe tegenstander. Dat kon een clubelftal 
uit Leiden zijn, maar ook een elftal van aan de kliniek ver-
bonden artsen, aangevuld met enkele verplegers. Toen 
er weer eens zo’n wedstrijd was tussen artsen en patiën-
ten, hadden de artsen om een of andere reden besloten 
om in witte jassen te spelen. Kooijman deed ook mee. En 
ook een psycholoog,  Zeven geheten, die onlangs door 
Ajax was aangesteld om het eerste elftal te begeleiden. 
Al spoedig bleek dat de artsen ondanks hun witte jassen 
het beste van het spel hadden en dat de patiënten alle 
zeilen moesten bijzetten om niet ingemaakt te worden. 
Officieel stond ik, geloof ik, rechtsbinnen, zoals dat toen 
heette, maar ik bewoog me over het hele veld. Zodra de 
artsen gevaarlijk dreigden te worden, dook ik op, greep 
in en verplaatste het spel naar de andere helft. Er lukten 
me dingen die me nog nooit eerder waren gelukt. Een 
keer stond ik tussen drie artsen, waaronder Kooijman, 
terwijl de bal tussen ons in hoog opstuitte. Ik was de eni-
ge die het benul had de bal op zijn hoofd te nemen en 
ermee vandoor te gaan.  ‘Met z’n drieën staan ze om 
hem heen en nog hebben ze het nakijken,’ riep iemand 
van de kant.  Zeven dreef de bal een keer op onze helft 
voor zich uit. Ik achterhaalde hem, ontnam hem de bal 
en maakte er rechtsomkeert mee… Even later troefde ik 
Kooijman nog een keer af. We liepen in  het strafschop-
gebied van de artsen samen op de bal toe. Ik was er het 
eerste bij, zette mijn voet erop, draaide me om en liet 
hem achter me. Hij keek me met open mond na. Maar 
er ging ook wel eens wat mis: bij het aannemen liet ik 
de bal twee keer te ver van mijn voet afspringen, zodat 

kort verhaal

Foto: Koen Bosschert 
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Wat trekt jou in het werken met mensen die in crisis zijn? 
“Mijn manier van werken wordt bepaald door het gege-
ven dat ik zowel tot psychiater als tot systeemtherapeut 
ben opgeleid. Deze combinatie verbreedt de blik op psy-
chiatrisch ziek zijn. Dit kan het verschil maken voor men-
sen en hun naasten die in de hoogste psychische nood 
zitten en daardoor juist in hun denken erg versmald zijn. 
Mijn eerste supervisor was systeemtherapeut en maakte 
mij warm voor het systemisch werken binnen de psychi-
atrie.”

Kunnen die twee rollen elkaar ook bijten?
“Het was vooral tijdens mijn opleiding voor mijzelf een 
probleem omdat het twee zulke verschillende werkwijzen 
leken. Gelukkig was de sociale psychiatrie in Maastricht, 
waar ik werd opgeleid en later werkte, goed ontwikkeld, 
onder andere door Marius Romme en Phillipe Delespaul 
en later ook Jim van Os (red. toonaangevende professi-
onals binnen de huidige stroming ‘Nieuwe GGZ’). In die 
omgeving heb ik de werkwijzen goed leren integreren en 
gebruiken, niet alleen op cliëntenniveau maar ook orga-
nisatorisch. Onder meer heb ik veel projecten opgestart 
om de muren te slechten in de samenwerking met de 
1e lijn, bijvoorbeeld met huisartsen, Blijf-van-mijn-lijfhui-

Ieder mens heeft een systeem

zen en de Rooms Katholieke kerk. In Amsterdam kwam 
ik in een mooi sociaal psychiatrisch bedje terecht met 
mensen zoals Louk van der Post, Flip Jan van Oenen 
en Clemens Bernardt. Gezamenlijk ontwikkelden we de 
werkwijze van de drie ‘Watjes’, die we nog steeds gebrui-
ken en die nu ook in het landelijk onderwijs onderwezen 
wordt aan de artsen in opleiding tot psychiater:

1. Wat is er aan de hand? 
2. Wat is er al aan gedaan? 
3. Wat moet er nu gebeuren? 

Deze vragen worden in het eerste gesprek aan de cliënt 
en zijn systeem gesteld en het is de basis van een door 
iedereen gedragen behandelplan.” 

Hoe stel je zo’n systeemgesprek samen, met wie en 
wat is de meerwaarde ervan?
“Dat bepaalt de cliënt zelf, eventueel samen met de aan-
melder: dat is het kader waarin je werkt. Het gaat om 
het steunsysteem van de cliënt. Dit kan bijvoorbeeld een 
moeder of vriend zijn. Het is in de eerste plaats belangrijk 
om zoveel mogelijk informatie te krijgen en de contextu-
ele puzzel rond te krijgen, in de breedste zin des woord. 

Een interview door Maaike Riemersma met Jurgen Cornelis, sinds 2004 
psychiater bij de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA) en plaats-
vervangend opleider psychiatrie. Daarvoor was hij tien jaar in dienst bij 
de crisisdienst in Maastricht. In die tijd is er veel veranderd in de stede-
lijke crisiszorg. In dit gesprek zoomen we in op de rol van de psychiater, 
de cliënt en zijn naasten en de verschillende werkwijzen die er zijn?

interview
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Daarnaast is het systeemgesprek ook bedoeld om het 
vangnet te ondersteunen, te horen wat de behoeften van 
het systeem zijn. Uiteindelijk is het doel om samen te 
werken met cliënt en zijn systeem, een coproductie, zeg 
maar. Dat lukt niet altijd want er zijn nogal eens spannin-
gen en conflicten tussen en met de naasten. Het gaat om 
veel emoties, helemaal tijdens een crisis, dat is een soort 
snelkookpan. Het kan dus soms complex en lastig zijn 
iedereen tevreden te houden. Gelukkig lukt het meestal 
wel omdat mensen zich gehoord voelen, iedereen een 
oplossing wil en er gezamenlijke besluitvorming plaats-
vindt. Het allerbelangrijkste is de juiste TAAL te spreken.” 

Hoe doe je dat, de juiste taal spreken in die ver-
schillende werelden van de instelling en de per-
soonlijke sfeer?
“Het is een gezamenlijke zoektocht, je tast af en voelt: 
wat slaat wel en niet aan? Je vraagt ook feedback, bij-
voorbeeld aan het einde van het gesprek, en checkt of 
iedereen heeft gezegd wat hij of zij wilde zeggen. Vooral 
dat laatste, feedback en dus ook eventuele kritiek ge-
nereren en bespreken, is belangrijk. Het is maatwerk. 
Soms moet ik als dokter optreden en besluiten nemen 
wanneer een gesprek niet mogelijk is, bijvoorbeeld als 
het systeem aangeeft uitgeput te zijn. Andere keren ben 
ik meer een procesbegeleider die het gesprek naar een 
voor iedereen aanwezig gewenste uitkomst begeleidt. Je 
moet dus goede voelsprieten hebben en je kunnen inle-
ven in die verschillende werelden en bovendien open-
staan voor kritiek of een totaal andere visie. Dat is niet 
altijd gemakkelijk maar wel verrijkend.”

Is er veel veranderd sinds de ambulantisering en de 
discussies in de media over de toegenomen ver-
wardheid op straat?
“De term verwardheid is een lastige term. Politie verstaat 
hier bijvoorbeeld iets heel anders onder dan psychia-
ters. Daar zit een groot gat. Onaangepast en antisoci-
aal gedrag wil nog niet zeggen dat je in de war bent en 
psychische hulp nodig hebt. Slechts een klein gedeelte 
van de cliënten die de politie als verward ziet heeft een 
psychiatrische aandoening. Wij hebben dus korte lijnen 
nodig met de politie en er is regelmatig overleg want de 
taal en het juiste ‘verstaan’ is hierin heel belangrijk. Het 
is wel zo dat met de sluiting van bedden de ambulante 
hulpverlening niet evenredig versterkt is. Daardoor wordt 
wat er ambulant mogelijk zou zijn ook niet 100% benut.”

Laat Arkin zaken liggen en waar denk je dan aan?
“Arkin is een instelling waarbinnen goede zorg wordt ge-
geven door een heleboel goed gemotiveerde en goed 
opgeleide professionals. Door systemisch te werken, 
dus meer de omgeving van cliënt erbij te betrekken en 
minder individueel, kan er op veel plaatsen nog betere 
zorg geleverd worden. Dan bedoel ik, dat naasten be-
trokken moeten worden bij de behandeling op een ma-
nier die de patiënt en zijn naasten willen. Maar ook dat 

er onderzocht wordt wat naasten zelf nodig hebben in 
hun rol als naaste. En dan moet er ook gevolgd worden 
of naasten krijgen wat ze nodig hebben. Betere zorg en 
ondersteuning geven aan naasten betekent ook dat er 
een betere samenwerking komt tussen cliënt, naasten 
en de hulpverlening, waardoor crises en daaruit voortko-
mende gedwongen opnames eerder te voorkomen zijn. 
Daarnaast is de specialisatie binnen de merken van Ar-
kin maar ook tussen de beroepsgroepen werkende bin-
nen GGZ, dus ook Arkin, steeds groter aan het worden; 
iets dat continuïteit van zorg wel in gevaar kan brengen. 
En hoe is het voor een cliënt met zoveel verschillende 
‘specialisten’ te maken te krijgen?”

Wat als er helemaal geen systeem meer is, of als 
het systeem er helemaal klaar mee is?  
“Een tijd gelden heb ik dit onderzocht samen met een 
zorgtoeleidingsteam. Daar bleek uiteindelijk 95% van de 
cliënten een systeem te hebben. We zijn gaan bellen met 
mensen uit het systeem dat niet meer in beeld was. Toen 
bleek dat naasten blij waren met het telefoontje, maar 
niet meer de zorg van de cliënt op zich wilden nemen. 
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Een kopje kof-
fiedrinken von-
den ze wel oké. 
Mijn stelling is 
dat iedereen 
een systeem 
heeft en zo 
niet, dan moet 
je iets organi-
seren. Ieder 
mens wil nut-
tig zijn, gezien 
worden: dat is 
een universeel 

iets. Maar soms voelen mensen dat niet meer zo. Wilco 
Tuinebreijer (red. voorzitter Beautiful Distress, psychia-
ter deeltijd Arkin) heeft ooit een mooi voorbeeld gegeven 
over een man die dagelijks op een stoel voor een hotel 
zit en in de gaten houdt wie het hotel in en uit gaat. Dat is 
zijn functie, dat is zijn rol en daarmee is hij onderdeel van 
een groter geheel. Hij wordt gezien en gewaardeerd in 
die functie. Daarvoor heb je een context nodig; een sys-
teem. Dit is waar bijvoorbeeld ROADS aan werkt en dat 
is een hele goede ontwikkeling. Volgens mij is alle psy-
chiatrie sociale psychiatrie. Hoe krijg je mensen weer zo 
geïntegreerd in de maatschappij dat ze zich er prettig in 
voelen en er weer een betekenis aan kunnen ontlenen?”

Hoe zie jij Herstel als proces in dit verhaal? 
“Dan komen we bij cure en care; dat hoort onlosmake-
lijk bij elkaar, het is een gegeven. Het gaat erom dat je 
met je klachten kunt leven, je draai weer kunt vinden. 
Organisatorisch is daar iets aparts van gemaakt maar 
het is één geheel, één proces. Toen ikzelf onlangs voor 
langere tijd ziek was kreeg ik steun van mijn naasten, 
familie en vrienden, maar onder andere ook van Arkin, 
als mijn werkgever. Mijn omgeving moest met me mee 
bewegen maar zag mij niet alleen als een zieke die van 
zijn klachten moest genezen maar ook als mens, met op 
dat moment weliswaar beperkingen maar ook met mo-
gelijkheden. Het ging steeds over de kwaliteit van leven, 
met en later zonder klachten.”

Kun je iets vertellen over het promotieonderzoek 
waar je mee bezig bent?
“Het is een vergelijkend onderzoek naar de behandeling 
van de Intensieve BehandelTeams (IBT) waarin die aan-
pak vergeleken wordt met de ‘care as usual’. Het gewone 
zorgaanbod, dus alles zonder IBT. Mensen die in een 
psychische crisis verkeren en niet in een FACT-team zit-
ten worden binnen het onderzoek vergeleken op een van 
de onderzoekcondities:

• De hoeveelheid opnamedagen in het jaar na de cri-
sis, waarbij ook nog een verschil wordt gemaakt tus-
sen vrijwillige of onvrijwillige opname;

• Het verschil tussen klinische en sociale uitkomsten; 

voelt men zich beter, zijn er minder klachten, is men 
tevreden;

• Hoe is het met de naasten, hebben zij last van klach-
ten in somatisch of geestelijk opzicht, hebben ze zor-
gen of stress en hoe tevreden zijn zij; 

• Wat zijn de verschillen in kosten met de reguliere 
aanpak als geheel en wat zijn de kosten voor man-
telzorgers in het bijzonder.

Het is een uitgebreid en moeilijk uitvoerbaar onderzoek 
omdat het plaatsvindt binnen de crisisdienst. Dat geeft 
veel complicaties, bijvoorbeeld met betrekking tot privacy 
en wilsbekwaamheid. Het is een gezamenlijk onderzoek 
met GGZIngeest waarbij het gaat om twee IBT teams. In 
totaal doen er 246 cliënten mee. Er is opvallend weinig 
uitval, mede door de goede onderzoeksassistenten; de 
meeste cliënten doen na een jaar nog steeds mee. Het 
onderzoek is nu gestopt, de data worden nu verwerkt. 
Het was een spannend onderzoek, pas het eerste we-
reldwijd dat op een dergelijke wijze, met zoveel extra vra-
genlijsten, gedaan is.”

Wat hoop je dat de uitkomst is?
“Kijkend naar ander onderzoek uit voornamelijk Enge-
land verwacht ik dat het aantal opnames en de opname-
duur verkort wordt door de IBT-werkwijze. Ik verwacht 
meer tevredenheid en mogelijk minder kosten bij de 
groep IBT-patiënten in vergelijking met de groep die 

geen IBT kreeg. Amsterdam als stad en onze GGZ-aan-
pak zijn natuurlijk anders dan in Engeland omdat we al 
veel ‘ambulantiseren’ en dat maakt het extra spannend. 
Wel is er sprake van differentiatie in de ambulantisering 
want soms kan thuis blijven een belastende factor zijn 
voor moeders of ouders die weinig tot rust kunnen ko-
men.”

Wanneer hoop je dat de uitkomsten er zijn?
“Medio 2020 hoop ik. Ik ben er trots op dat we dit als 
team maar ook als Arkin en InGeest voor elkaar heb-
ben gekregen. Het vroeg veel van de IBT-teams en de 
vele andere behandelaars binnen beide instellingen. Er 
was veel draagvlak voor nodig, dus er was een hoop 
informatie-uitwisseling en discussie ook, over ethische 
kwesties. Bijvoorbeeld over hoe om te gaan met cliënten 
die in de crisis wilsonbekwaam zijn. Kunnen ze dan wel 
bepalen of ze wel of niet aan een onderzoek mee willen 
doen? Opvallend was dat de naastbetrokkenen graag 
meewerkten, een grote betrokkenheid toonden en het 
fijn vonden om hun verhaal kwijt te kunnen.” 

"Door een goede samenwer-
king in de driehoek patiënt –  
omgeving – behandelaar, kun  

je te laat ingrijpen voorkomen"

Afbeelding: Pixabay
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Hoe zie jij de rol van preventie 
in de crisisketen? 
“Preventief werken in de crisis-
keten doe je door systemisch te 
werken. Door een goede triadi-
sche samenwerking te hebben – 
een samenwerking in de driehoek 
patiënt-omgeving-behandelaar 
– kun je te laat ingrijpen uiteinde-
lijk beter voorkomen, waardoor 
bijvoorbeeld gedwongen opna-
mes te voorkomen zijn.”

Hoe denk jij over de Peer sup-
ported Open Dialogue (POD) 
werkwijze in relatie tot de 
dagelijkse crisispraktijk?
“Open Dialogue (OD) is in Finland 
ontworpen door de Finse psychi-
ater Jaakko Seikkola en daaruit 
is het latere Peer supported Open Dialogue (POD) ont-
staan. OD en systemisch werken volgens de drie ‘Wat-
jes’ zijn tegelijkertijd ontwikkeld en hebben dezelfde 
uitgangspunten. Het grote verschil is echter dat POD is 
ontwikkeld binnen de Finse cultuur, waar cliënten en hun 
systeem werden verwezen voor een gesprek naar het 
ziekenhuis, terwijl de drie ‘Watjes’ ontwikkeld zijn vanuit 
Amsterdam, een grootstedelijke context. Wat er anders 
is, is dat binnen Amsterdam mensen naar een dokter 
worden verwezen. Er ligt dan een verwachting naar de 
dokter namelijk: ik ben ziek, help me. Dat is de cultuur. 
Om tot de gewenste dialoog te komen in een crisissitua-
tie moet er veiligheid worden geboden door een bepaal-
de structuur te bieden en dat gebeurt door de inzet van 
de drie W-vragen opdat we tot een gezamenlijke uitkomst 
komen. OD is denk ik heel goed toepasbaar binnen een 
setting waar al minder het gevoel is dat er nu een op-
lossing moet komen en dus al meer rust is om tot een 
dialoog te komen. OD maakt dat er een ander gesprek 
ontstaat wat met alleen hulpverleners niet te bereiken is.” 

“Er is nog een ander verschil tussen OD en de drie ‘Wat-
jes’. Bij de laatste zijn hulpverleners onderdeel van het 
systeem terwijl de therapeuten bij OD met elkaar gaan 
praten tijdens het systeemgesprek over wat zij zien. Ze 
benadrukken daarmee eigenlijk dat ze buiten het sys-
teem staan. Voordeel daarvan is dat het systeem meer 
zelf aan zet blijft maar zich ook hopelozer kan gaan 
voelen omdat de professionals geen directe input voor 
mogelijke oplossingen bieden. Bij de drie ‘Watjes’ is het 
uitgangspunt dat iedereen zijn eigen expertise heeft 
en dat al die expertise in de kamer, dus ook die van de 
hulpverleners, gehoord mag worden. Zonder dat er een 
hiërarchie is in hetgeen gezegd wordt. Dus dat wat hulp-
verleners zeggen is niet belangrijker dan wat anderen 
zeggen: alles is gelijkwaardig. Je zou kunnen beweren 
dat dit de dialoog juist verrijkt. Maar welke vorm je ook 

gebruikt om met cliënt, zijn systeem en hulpverleners tot 
een dialoog te komen, het belangrijkste is niet zozeer de 
vorm als wel de wens om tot een uitwisseling met elkaar 
te komen waarbij er naar elkaar kan worden geluisterd.”

Wat is je beeld wat dit betreft richting toekomstige 
psychiaters?
“De huidige artsen die opgeleid worden tot psychiater 
zijn veel sensitiever voor dat wat gebeurt in de gesprek-
ken, zowel op inhoudelijk als op betrekkingsniveau, dan 
degenen die zo’n 20 jaar geleden opgeleid werden. Zij 
kunnen zich ook veel beter verbinden met anderen. Ook 
de artsenrol, als expert, kunnen ze gemakkelijker losla-
ten. Het is voor velen al natuurlijk om meer het proces te 
kunnen begeleiden. Mijn advies aan artsen: niet té rol-
vast worden in de expertrol als dokter maar gebruik ma-
ken van alle tools als mens, procesbegeleider en dokter 
om te communiceren. Met als intentie: ik kan en wil niet 
alles oplossen in mijn eentje maar het is juist goed om 
gezamenlijk te zoeken met cliënt en zijn systeem naar 
oplossingen, tot een co-creatie te komen.”  

Foto: Koen Bosschert 
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Ysolda Roeters, 47 jaar, schrijft hoe zij 
als jongvolwassene het drugsgebruik 
van haar oudere broer meemaakte. 
Daarmee beschadigde hij niet alleen 
zich zelf, maar sleepte het hele gezin mee.
Gelukkig wisten zij hun eigen rol weer 
te pakken en de balans te herstellen. En 
ook met haar broer kwam het goed. 

“Mijn oudste broer was twintig jaar toen zijn onrust en 
nieuwsgierigheid hem in een wereld vol drugs trokken. 
Een wereld die voor hem grensverleggend en avontuur-
lijk was. Mijn ouders konden niets anders dan lijdzaam 
toezien hoe hij dichter en dichter bij de afgrond terecht-
kwam. Soms verdween hij dagen en dan kwam hij weer 
als een hongerige wolf thuis om bij te tanken, om vervol-
gens weer te verdwijnen.

Studietijd ver van huis
Ik was 25 jaar en studeerde in die tijd in Tilburg. Voor 
mijn jongste broer was ik de serieuze zus die studeerde. 
Voor mijn ouders was ik het kind dat in de weekenden 
thuis de boel kwam opvrolijken. Ik was de dochter en 
zus met wie het altijd goed ging en die haar zaakjes op 
orde had.

In de tussentijd was ik boos, boos op mijn oudste broer 
omdat het altijd over hem ging. Als hij thuis kwam werd 
hij als een koning onthaald en als hij er niet was maakte 
iedereen zich zorgen. Als ik ergens mee zat deelde ik dat 
met vriendinnen want mijn ouders hadden al genoeg aan 
hun hoofd, vond ik. Ik kwam alleen met succesverhalen 
thuis en was de gezelligheid zelve.

Tot het moment dat ik tegen de deadline van mijn scrip-
tie aanliep en een weekend in Tilburg wilde blijven om 
te schrijven. Mijn moeder verwachtte toch dat ik naar 
huis zou komen omdat ik daar ‘nodig’ was. Toen heb 
ik ze voor een keuze gesteld. Of ik kom naar huis en 
ik studeer niet af en wordt een loser zoals mijn broer. 
Of je gunt me de tijd om af te studeren en dan is er 
tenminste een binnen het gezin die er wat van maakt. Dit 
klinkt hard maar zo voelde ik het wel.

Ze speelden mooi weer
Want ineens besefte ik dat we allemaal in een rol terecht 
waren gekomen die we gewoon maar aangenomen had-
den voor elkaar. Mijn rol was die van perfecte dochter 
voor mijn ouders en van voorbeeld voor mijn jongste 
broer, zonder te bedenken wat goed was voor mij. Mijn 
ouders speelden mooi weer naar de buitenwereld toe. 
Zonder ook maar één keer stil te staan bij wat nou eigen-
lijk goed was voor ons.

Dit heeft tot een omslag geleid. Mijn ouders gaven hun 
wanhoop, schaamte- en schuldgevoel toe en gingen pra-
ten met ie mand van het CAD (Centrum voor Alcohol en 
Drugs). Mijn jongste broer ging een keer met mij stappen 
in Tilburg en zag dat ik helemaal niet zo serieus was als 
hij dacht. Hij zei die a vond tegen vrienden van mij: ‘Kijk 
dan, dat is mijn zus, gaaf hè?’ 

De zorgen om mijn broer waren nog niet voorbij maar 
het geforceerde rollenspel naar elkaar wel. Zo kwam ook 
ik weer in mijn eigen rol als zus en dochter en vooral als 
mijn eigen imperfecte ik. Zo konden wij voor ons imper-
fecte zelf gaan staan voor onze eigen waarden en nor-
men en met elkaar een veilige en stabiele basis vormen. 

Mijn eigen rol weer gevonden 

 Foto’s: Koen Bosschert
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Mijn eigen rol weer gevonden 

Achter een masker verstopt
Mijn ouders hebben altijd de deur voor mijn broer 
opengehouden. Wat ik achteraf wel begrijp, want hoe 
kun je de deur sluiten voor je eigen kind dat aan de 
afgrond staat? Wat wij als gezin heel goed hebben 
gedaan is hem niet te veroordelen als persoon. De 
goede, lieve jongen was er namelijk nog steeds maar 
zat verstopt achter het masker van een lefgozer die 
drugs gebruikte en die niet wilde toegeven dat hij ge-
vangen zat. Op de momenten dat hij wel prettig ge-
zelschap was, onderstreepten wij dat direct. ‘Blij dat 
je even op aarde bent zeg. Weer even als vanouds 
gezellig.’ Op de momenten waarop hij onbereikbaar 
omdat hij onder invloed was, trokken we een grens. 

Dit heeft geleid tot het moment waarop mijn broer 
zijn eigen kwetsbaarheid aan ons durfde te laten 
zien; hij was bang dat hij blijvende hersenschade zou 
oplopen en wist niet meer hoe hij er in zijn eentje uit 
moest komen. Hij is gestopt met drugsgebruik en is 
gaan sporten, wat wij enorm hebben toegejuicht. Hij 
heeft alles op eigen kracht gedaan, met steun en een 
kritisch oog van ons. Mijn broer is niet zo’n prater dus 
hij liet vooral zien dat het goed ging met hem. Eén 
keer heeft hij gezegd dat hij besefte wat voor impact 
zijn verslaving op ons gehad moest hebben. Inmid-
dels heeft hij een goed lopend eigen bouwbedrijf. 
Ons vertrouwen heeft hij moeten terugverdienen. 
Dat is hem gelukt. Als we nu praten over de lastige 
periode van vroeger dan gaat dat vaak gepaard met 
cynische grappen. Zo werkt dat bij ons nu eenmaal. 
Maar ondanks dat mijn broer zelf mee doet met die 
grappen zie ik soms toch een vorm van ongeloof bij 
hem. Ongeloof over het feit dat hij diegene is ge-
weest die dit heeft aangericht én ongeloof dat wij met 
elkaar verbonden zijn gebleven als gezin.”
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Doorgaan. Dat is wat ik heb gedaan na Bas. Het voelde 
lange tijd als overleven. En nog. Nu de stand van zaken.
 Kleren - Eerst liet ik me nog verleiden tot een 
kleurige aankoop die vervolgens achterin de kast terecht-
kwam. Ik kon geen kleuren aan. Ik droeg het liefst de 
kleren van Bas. Sinds een maand komt er weer wat kleur 
in mijn garderobe.
 Muziek - Pas de laatste tijd luister ik weer naar 
muziek. Het was Bas die ‘s morgens 3 FM aanzette als hij 
uit bed kwam. Deed hij de radio niet aan, dan wisten we 
dat het mis was met hem en moesten we naar de psychia-
ter, vaak volgde een opname.
 Eten - Toen wij bij elkaar kwamen, bleek al gauw 
onze arme komaf. Ons beider gezinnen hadden armoede 
gekend wat te merken was aan onze recepten: goed, ge-
zond en vooral goedkoop. Ik leerde zijn gerechten maken, 
hij de mijne.  Ik kook nog steeds iedere dag, voor familie 
en vrienden, maar ook voor mezelf alleen.
 Slapen - Mijn biolo gische klok is scherp afgesteld 
op zeven à acht uur. Wat me door de dagen heentrekt. 
Het geeft me structuur. In mijn vroege jeugd had ik nare 
dromen. Nachtmerries waaruit ik gillend ontwaak, heb ik 
niet meer. Lig ik te lang wakker, ik neem een slaappil, niet 
moeilijk, gewoon doen.   
 Werk - Afscheid nemen van toekomstdromen. Ik 
ben niet stabiel door mijn chronische duizeligheid. Mijn 
carrière staat stil. Na dik drieënhalf jaar heb ik de hoop 
opgegeven ooit nog te zullen herstellen.
 Geestelijke gezondheid - Soms wordt er tegen 
me gezegd dat ik geen schizofrenie heb. Ik weet wel dat 
er na mijn eerste psychose een tweede volgde. Sindsdien 
slik ik mijn medicijnen trouw. Psychose? Nooit meer.
 Lichamelijke gezondheid - Mijn artrose knieën 
heb ik aardig onder controle. Mijn hakken staan voor altijd 

in de kast en fietsen doe ik nog maar weinig, die rond-
draaiende beweging is funest.
 Familie en vrienden - Ik ben gezegend met mijn 
intimi. Ik ben dan wel voor niemand nummer één, ik voel   
me welkom bij heel veel mensen.
 Verslavingen - Geen moment heb ik getwijfeld 
om een sigaret op te steken. Ik ben nu tweeëntwintig jaar 
gestopt. En Bas was degene die snaaide, ik deed alleen 
gezellig mee. De angst om dik te worden sluipt nog altijd 
in mijn systeem rond, samen met mijn dik makende anti-
psychotica. Ik drink meer, maar beperk het tot het week-
end. Drie glazen max per avond.
 Huishouden - Ik probeer het mezelf zo gemak-
kelijk mogelijk te maken. Na vijftien jaar werken bij de 
thuiszorg heb ik een overkill aan poetsen gekregen. Maar 
het huis is schoon en dat ik regelmatig mensen over de 
vloer krijg is een mooie stok achter de deur.
 Kleuren - Doordat de computer mijn klachten 
enorm triggert, heb ik mijn leven om moeten gooien. Stond 
ik vroeger op, om met een bak koffie achter de computer 
kruipen en schrijven; sinds drie jaar kom ik kleurend de 
ochtend door. Het is mijn therapie en met radio 1 aan, heb 
ik niet meer het gevoel dat ik mijn leven verdoe.
 Zon en zomer - Lente en zomer brengen mij 
zoveel. Nu, op dit moment, valt de zon mijn huiskamer 
binnen. Over een paar uur zie ik mijn familie. Ik ben altijd 
blij met gezelschap, sociaal dier als ik ben. Maar ik heb 
geleerd om meer alleen te zijn, en dat niet erg te vinden.
 NB - Op 27 december, de negenendertigste 
sterfdag van mijn moeder, kreeg ik te horen dat ik voor de 
tweede maal oudtante zal worden. Het is iets waar ik nooit 
eerder bij heb stilgestaan, omdat ik het blijkbaar eerst 
moest voelen. Onze familie krimpt niet alleen meer in, 
maar breidt zich langzamerhand uit. Het is een wonder.

2019  Vierenhalf jaar na Bas
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