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Op de cover een foto van Adriana Schuurman van een
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staan foto’s van een verlaten Amsterdam. Zoals we de
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ook hopelijk nooit meer zullen meemaken, hoe mooi Amsterdam ook is zonder drukte.
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TeGek! is een uitgave van de Cliëntenraad Arkin
 Klaprozenweg 111, 1033 NN Amsterdam (Noord)
 Postbus 75848, 1070 AV Amsterdam
 020 5904454,  clientenraad@arkin.nl.
Alle uitgaven van publicaties van Cliëntenraad Arkin zijn
te bekijken op  www.clientenraadarkin.nl
Redactie: Koen Bosschert, Chris Maagd, Maaike
Riemersma, Naomi de Rooy, Lydia van der Weide
(coördinator)
Foto’s: Koen Bosschert, Vincent Buijs, Wouter Buijs,
René Frese, Paul Gabel, Helena de Jong, Kees C. Keuch.
Aan dit nummer werkten verder mee:
Raymond Aronds, Olga de la Fontaine en Monse Weijers
Opmaak: De Grafische Dienst / Adriana Schuurman
Druk: Drukwerkdeal
Oplage: 500 exemplaren

Ander belangrijk adres

Klachtencommissie GGZ Amsterdam en omstreken:
 Postbus 74077, 1070 BB Amsterdam
 klachtencommissie@ggzingeest.nl
 020 788 5140
2 •

! • Magazine van de Cliëntenraad Arkin

voorwoord

De invloed van Corona
Voorwoord
van de voorzitter van de Cliëntenraad Arkin

We konden er niet onderuit: deze
editie van TeGek! gaat haast helemaal over corona. Het afgelopen
jaar stond bijna volledig in het teken van de pandemie. Bij het tot
stand komen van deze uitgave
van TeGek! zitten we midden in
de tweede golf. De scholen zijn
nog wel open maar de horeca
is dicht. Mondkapjes zijn een doodgewoon straatbeeld geworden.
Aan het begin van de coronacrisis
Foto: Koen Bosschert
werd er gevreesd voor een groot
drama in de GGZ. Men was bang
dat COVID-19 onder onze achterban flink zou huishouden, vooral in de klinieken. Die vrees blijkt tot nu toe gelukkig grotendeels ongegrond. Op wat uitzonderingen
na is een massale uitbraak onder cliënten uitgebleven.
Dat is bijzonder en je kunt je afvragen hoe dat komt. Zelf
vermoed ik dat wij, als cliënten in de GGZ, misschien
gewoon wel heel goed om kunnen gaan met de coronamaatregelen. Wij kennen het klappen van de zweep.
Of het nou gaat om een behandelplan, een signaleringsplan of om maatregelen van het Outbreak Management
Team: wij weten dat het soms beter is om je aan wat
regels te houden, ook al zijn die minder leuk.
Al valt het aantal COVID-slachtoffers onder de cliënten
van Arkin mee, natuurlijk heeft de pandemie op iedereen grote invloed. Daar gaat dit blad over: Naomi ging
praten met de directeuren van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam, om te horen hoe daar het eerste half
jaar van de crisis beleefd is. Hans interviewt onze eigen
Raymond over gokken in deze tijden en ik sprak met
ROM-professor Edwin de Beurs over het onderzoek dat
hij opzette om te kijken hoe cliënten de zorg ervaren nu
die grotendeels op afstand gegeven wordt.

Iedereen gaat op een andere manier om met de pandemie en dat maakt de ervaringsverhalen in dit blad zo
interessant. Maaike beschrijft hoe haar thuissituatie er
ineens heel anders uitzag. Onze leden Suze, Tom en
Koen geven ook een persoonlijke beschouwing en Monse verhaalt over hoe hij zelfs op de COVID-afdeling van
het ziekenhuis belandde! Hij kan het gelukkig navertellen
en recenseert en passant ook nog even een boek van
Maarten Biesheuvel. Verder vindt u in dit blad interviews
met drie markante heerschappen: Bani da Lima-Ahrendt,
Kees Keuch en Toon Jehoel.
Ik denk dat er een blad voor u ligt dat heel informatief is
maar waaruit u ook de nodige troost en verstrooiing zult
kunnen putten. Ik wens u veel sterkte en gezondheid in
deze rare tijden en ik hoop dat u er net als ik vertrouwen
in hebt dat we hier uiteindelijk sterker uit zullen komen.
Aan de Cliëntenraad Arkin zal het niet liggen, wij blijven
ons voor u inzetten!
▄

Chris Maagd
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online interview

Foto: Koen Bosschert

De roerige eerste golf van
corona bij de Spoedeisende
Psychiatrie Amsterdam
Net zoals alle andere vormen van zorg
is ook de Spoedeisende Psychiatrie
Amsterdam (SPA) doorgegaan met het
behandelen van kwetsbare cliënten, ook
tijdens corona. Ed van Leeuwen, directeur bedrijfsvoering en Jeroen Zoeteman, psychiater en directeur behandelzaken, vertellen Naomi de Rooy over
de roerige periode bij de SPA tijdens de
eerste golf.
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Wat doet de SPA?
Ed: ‘De hoofdmoot van de SPA is de crisisdienst, een
samenwerking tussen Arkin en GGZ InGeest, waarbij 24
uur per dag, 7 dagen per week, acute psychiatrische hulp
aan mensen in de regio Amsterdam wordt geboden. Onderdeel daarvan is de Spoedeisende onderzoeksruimte,
de SPOR. Daar komen mensen in beeld die veelal op
straat zijn aangetroffen en door de politie met een ambulance naar ons toegebracht worden. Verder zijn er per
stadsregio mobiele crisisteams. Zij doen de vervolgzorg
voor de mensen die zijn gepresenteerd op de SPOR. Zij
reageren ook op de eerste meldingen bij huisartsen. De
mobiele crisisteams kunnen crisisbehandeling doen, dat
varieert van een wekelijks gesprek tot meerdere bezoeken per dag. Deze laatste vorm heet Intensieve Behandeling Thuis en is bedoeld om opnames te voorkomen of
te bekorten.’

online interview

‘Uiteindelijk zijn er toch
meer mensen in crisis
geraakt door corona.’
‘Daarnaast is er een Assertive Community Treatment
(ACT) team. Dit richt zich op mensen met kwetsbaarheden op meerdere levensgebieden, die naast een psychiatrische aandoening ook allerlei sociale problemen hebben. Het is een ambulant team. Ze zien ook mensen die
dakloos zijn of in de maatschappelijke opvang zitten en
waarvan de problematiek te veelomvattend is voor een
Flexible Assertive Community Treatment (FACT) team.
Tevens heeft de SPA een team Zorgtoeleiding. Dit team
ontfermt zich over mensen waarvan iedereen vindt dat
ze zorg nodig hebben, behalve de mensen zelf. Het zijn
mensen die zorg mijden en die zelf vinden dat er helemaal niets met ze aan de hand is, maar waar bij screening blijkt dat er echt wel sprake is van psychiatrische
problematiek. Zorgtoeleiding probeert deze mensen tot
zorg te verleiden.’
SPA heeft ook een aanbod voor jeugd, het Mobiel
Crisisteam Jeugd. Wat doet dit team?
Jeroen: ‘Mobiel Crisisteam Jeugd doet acute beoordeling voor de zorg van nul tot achttien. Soms wordt ook de
familie gezien, als het kind te lijden heeft onder de problematiek van de ouders. Het is een soort Bureau Jeugdzorg buiten kantoortijden. Arkin doet dit in samenwerking
met De Bascule, omdat Arkin geen bedden heeft voor
jeugd en de Bascule wel.’
Sinds begin maart is corona uitgebroken. Is er iets
opgevallen in deze periode?
Jeroen: ‘Er zijn een aantal dingen die speelden toen de
pandemie uitbrak. Ten eerste werden we enorm aangespoord door de reguliere ziekenhuizen om mensen met
psychiatrische problemen zo snel mogelijk over te nemen, zodat de ziekenhuizen zich konden concentreren
op de behoefte vanuit corona. Zo’n medisch psychiatrische unit in het ziekenhuis (PAAZ, of: Psychiatrische
Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis) werd geconfisqueerd tot cohort-afdeling voor corona. Veel gewone
zorg werd opgeschort om plaats te maken voor corona.
Daar hadden we een flinke
uitdaging. De tweede
uitdaging was dat ook
psychiatrische cliënten
koorts kunnen krijgen en hoesten,
dus moest er
een besmette
route gecreëerd
worden voor de
acute keten. Ten

Foto: Kees C. Keuch

derde moesten we ook doorgaan met ons normale werk.
Het eigen personeel kwam in contact met veel mensen
die wellicht besmet konden zijn, dus daar moesten we
ook voorzorgsmaatregelen voor nemen.’
Er zijn op de kliniek Jan Thomeepad toch ook coronabedden beschikbaar gesteld?
Ed: ‘Bij opname op de SPOR wil je zowel binnen de
onderzoeksruimtes zelf als bij verplaatsing naar de separeerruimtes op de eerste etage van de kliniek aan de
1e Constantijn Huygensstraat voorkomen dat ruimtes
besmet raken, want dan zijn ze niet meer bruikbaar om
cliënten in op te vangen. Binnen het Regionaal Orgaan
Acute Zorg is toen afgesproken hoe we dit het handigst
konden realiseren. Dat bracht ons ertoe een route op
te stellen via de kliniek van Mentrum aan het Jan Thomeepad in Noord en via een aantal bedden bij een kliniek van InGeest, waarbij mensen veilig konden worden
opgenomen op het moment dat er een vermoeden was
van corona naast hun psychiatrisch ziektebeeld. In de
ambulances werden de controles al gedaan als er een
vermoeden van coronabesmetting bestond. Bij aanmelding door de huisarts werd telefonisch triage gedaan en
als mensen zich fysiek aanmeldden bij de SPOR werd
een aparte route ingericht om vragen te stellen en temperatuur te meten voordat mensen – als dat nodig was
– gezien werden in de onderzoeksruimte zelf. De verwachting was toen dat er een golf aan mensen zou komen die naar het Jan Thomeepad zouden gaan, maar
die is uitgebleven. Die afdeling heeft nooit vol gezeten.
Dit is overigens ook de ervaring bij de GGZ in brandhaarden als Brabant. Terwijl heel Brabant in de coronabrand
stond, viel het in de GGZ eigenlijk wel mee. Hoe dat nou
zit is bijna onderzoekswaardig.’
►►
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‘Corona zorgt ook voor verbroedering
en nieuwe mogelijkheden tot samenwerking’
– vervolg van vorige bladzijde –
Werden mensen meer angstig, bezorgd of paranoïde van de hele situatie of van de lockdown?
Jeroen: ‘In de eerste weken na de lockdown was er een
afname van het aantal crises. Mensen kwamen misschien wel in de overlevingsmodus, ze boorden tijdelijk
extra krachten aan of waren selectiever met hun hulpvraag. Maar na een week of twee zag je het aantal crises normaliseren en daarna hebben we zelfs een soort
piekje gehad. De activiteiten die mensen nog hadden in
hun leven, waar ze zich aan vastklampten, die werden
afgezegd. Er waren ook mensen die juist rustiger werden omdat de maatschappij nu normaliseerde naar hun
eigen niveau van interactie en sociale omgang. Maar
als mensen in de war raakten, speelde corona daar als
thema een rol in. Dan dachten ze bijvoorbeeld dat corona veroorzaakt was door een complot of dat ze daar
een kwalijke rol in hadden gespeeld. Net als bij iedereen
kleurde corona de beleving en leidde dat tot angst en
achterdocht. Het verbaasde ons eigenlijk dat het na die
twee weken weer drukker werd. Hoe kon dat nou, nu er
geen toeristen waren? Normaal zijn drugsgerelateerde
crises bij toeristen een aanzienlijk deel van wat we bij de
crisisdienst zien. Ondanks dat deze groep wegbleef ging
het aantal crises terug naar hetzelfde niveau als eerder.
Dus uiteindelijk moet je constateren dat er toch meer
mensen in crisis zijn geraakt door corona.’
Ed: ‘Het aanbod in de reguliere zorg, van huisartsen tot
de tweede lijn, daar is een hoop in aangepast. Mensen
konden minder snel naar hun polikliniek. Een deel van
die mensen is waarschijnlijk bij ons terechtgekomen.’
Jeroen: ‘We hebben toen wel tijdelijk goede afspraken
kunnen maken met andere merken. Zo heeft Punt P
binnen hun eigen merk ook een aantal crisisteams gevormd. Ook met Mentrum zijn afspraken gemaakt over
extra opvangplekken. Er waren dingen mogelijk die normaal niet lukten. Het is ruim twee maanden gelukt om
geen psychiatrische patiënten in een algemeen ziekenhuis op te laten nemen, omdat zowel Arkin als InGeest
de crisiszorg hadden opgeplust. Zo brengt crisis ook een
soort verbroedering.’
De ambulante teams gaan vaak naar cliënten toe.
Zeker in het begin van de crisis was er een tekort
aan mondkapjes en dergelijke. Wat betekende dit
voor de zorg en met name voor de medewerkers?
Jeroen: ‘Als je drie schorten en twee setjes handschoenen had en je gebruikte er een, dan was direct je halve
voorraad weg. Die schaarse middelen werden zowat uit
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je handen gekeken. Bij de meeste mensen die kuchten
of snotterden bleek er geen sprake te zijn van corona
maar de angst om besmet te raken met een schreeuwend tekort aan middelen was onder medewerkers begrijpelijkerwijs groot. “Ik ga één keer per week naar mijn
dementerende moeder en als ik dat niet doe, heeft ze
geen eten, dus ik kan eigenlijk niet komen werken,” aldus
een medewerker.’

Foto: Pixabay

Ed: ‘In het begin moest je sprokkelen, ik ben heel Noord
doorgefietst om van die spatbrillen op te halen. In alle
teams, ook bij ACT en Zorgtoeleiding, zijn de werkzaamheden aangepast. Er zijn kernteams gevormd van mensen die op Arkin-locaties aanwezig zijn. Andere mensen
konden vanuit huis werken. Er is uitgezocht welke mensen je op een andere manier kunt zien dan face-to-face.
Er werd gebruik gemaakt van videoverbindingen of belcontact. Met degenen die je wel face-to-face moest spreken probeerde men buiten op een bankje af te spreken
in plaats van in de woning. De zorg moest wel doorgaan,
je kunt niet zeggen dat je voor deze ernstige groep geen
beoordelingen doet. Je kijkt ook welke collega’s meer of
minder angstig zijn of naar de privé-situatie van de individuele medewerker. De teams zelf hebben dit opgepakt en besproken en dat is in goede harmonie gegaan.
We hebben het adagium van handen wassen en afstand
houden goed in praktijk gebracht en dat bleek eigenlijk
wel ontzettend effectief om besmettingen te voorkomen.
Er kwamen binnen de teams weinig besmettingen voor.’
Bij veel andere onderdelen van Arkin is het beeldbellen enorm opgekomen. Wat voor feedback krijgen jullie daarover van medewerkers en cliënten?
Jeroen: ‘Er is iets heel geks, enerzijds zie je mensen wat
minder vaak, maar soms ook juist vaker. Fysiek konden
psychiaters in het verleden vaak niet op veel plekken
aanwezig zijn en nu kunnen ze meekijken via digitale
middelen. Dat is echt iets waarvan we denken het in de
toekomst vaker te kunnen inzetten. Wat cliënten hiervan

online interview

Foto: Kees C. Keuch

vinden is onduidelijk. We hebben in de Tijdelijke Opname
Afdeling (TOA) ook rechterlijke zittingen gehad via beeldbellen en dat gaf toch ook problemen en onduidelijkheid
in de communicatie. Er waren cliënten die ter zitting gespannen werden en omdat de rechter ze niet fysiek kon
zien sprak hij gewoon door. Hij pikte de signalen niet op
en dat zal ongetwijfeld ook soms in crisissituaties zo zijn.
Er gaat informatie verloren. Beeldbellen is geschikt voor
rationele gesprekken en vergaderingen, maar niet altijd
in andere gevallen. Een hele behandeling via digitale
middelen is in de crisisdienst niet voorstelbaar. Beeldbellen is meer geschikt voor vervolgbehandelingen en
thuiscontacten als laagdrempelige contactmogelijkheid.’
Ed: ‘Vanuit de ACT-teams zag je dat er vaker contact
was. Dan was er bijvoorbeeld zowel ’s ochtends als aan
het eind van de dag digitaal contact in plaats van fysiek
maar één keer. Het geeft een bepaalde flexibiliteit. Mensen met kinderen die normaal ’s avonds niet konden werken zijn nu makkelijker digitaal beschikbaar.’
Jeroen: ‘Je kijkt per situatie en per persoon welk middel
je inzet, en natuurlijk naar wat de patiënt zelf wil. Bij bemoeizorg is dat soms wel een punt van onderhandeling,

want daar kan het zijn dat een
medewerker toch wel echt
fysiek even langs wil komen
om de situatie te peilen. Toch
geeft de digitale optie een ingang om persoonlijke arrangementen te organiseren.’
Ed: ‘Mensen uit het ACT-team, die zwerven rond in de
stad: daar maak je niet zomaar een afspraak mee, die
willen ergens kunnen binnenlopen. Dat hebben we ook
overeind kunnen houden en in de Domselaerstraat is die
inloopmogelijkheid ook gewoon gebleven. Dat was wel
passen en meten, temeer omdat dat pand onder normale
omstandigheden al drukbezet is.’
Wat blijft jullie het meeste bij vanuit deze coronacrisis?
Ed: ‘Door de algehele lockdown is de reguliere zorg voor
sommige mensen van het ene op het andere moment
gestaakt, over de hele linie. Iedere zorgverlener ging
daar anders mee om. De ene huisarts werd onbereikbaar, terwijl de andere gewoon toegankelijk bleef. Dit
heeft natuurlijk ook invloed gehad op onze cliënten. Toen
Rutte zijn eerste persconferentie hield en zei dat we thuis
moesten blijven, is een deel van de zorg misschien te
snel overgegaan op de actie van sluiten in plaats van te
onderzoeken hoe de zorg toch door kon gaan. De les die
we hieruit kunnen leren is om te kijken welke vangnetten je snel kunt instellen om, ook op de psychiatrische
poli’s, mensen op te vangen. Want het kan niet zo zijn
dat de crisisdienst geacht wordt als enige opvangplek te
functioneren. Het mooie aan die tijd is al genoemd door
Jeroen, namelijk de nieuwe vormen van samenwerking
▄
die plotseling mogelijk bleken.’

Illustraties op deze pagina: Pixabay
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Een afscheids
interview met
Toon Jehoel
Of toch niet?
Toon is een van onze trouwste en
langstzittendste vrijwilligers bij de
Cliëntenraad. Als lokatiebezoeker bij de
GGZ, verslavingsklinieken en de afdeling Ouderen was hij ondanks zijn hoge
leeftijd onvermoeibaar. In de coronatijd
is hij zich gaan bezinnen over hoe hij
verder wil. Maaike Riemersma sprak
met hem.
Toon is een kleurrijke verschijning bij de Cliëntenraad.
Altijd weer zien we hem in een mooi kostuum, met bijpassende stropdas, mooi combinerende schoenen en
soms een leuke gebreide spencer. Spannende combinaties van kleuren en patronen, met als kers op de taart
een elegant hoedje en een bijpassende pochet in het
colbert. Wat bovenal bijzonder is: zijn vriend Bob ziet er
identiek uit. Ze zouden een tweeling kunnen zijn. Toon
is een druk baasje, dat bij nacht en ontij al decennialang
voor iedereen klaarstaat en bij ons als Cliëntenraadslid
al heel lang onvermoeibaar locatiebezoeken heeft afgelegd. Maar Toon gooit het roer om.
8 •
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Foto: Koen Bosschert

De coronatijd heb jij wel heel bijzonder benut: je
besloot naar Zaandam te verhuizen, na veertig jaar
wonen op een van de mooiste locaties van de Amsterdamse binnenstad. Wat is er gebeurd?
‘Dankzij de coronacrisis en de intelligente lockdown ben
ik gaan nadenken. Alles lag stil en alles ging opeens per
computer, dat is niet mijn ding. Bovendien ging mijn buurman Gerben verhuizen naar Zaandam en de andere buur
zorgde alleen maar voor wateroverlast met zijn jacuzzi,
waardoor we regelmatig aan het procederen waren. Met
hulp van buurman Gerben heb ik deze stap durven nemen. Je moet niet bang zijn in het leven, verandering is
goed, ook als je al wat ouder bent.’
Tot voor kort had je een heel druk leven als vrijwilliger, kun je ons vertellen wat je allemaal deed?
‘Ik ben 22 jaar lang bij de Buitenveldertgroep geweest en
heb deze geleid en gecoördineerd. Dat blijf ik doen, ook
al is het door de coronaregels lastig om elkaar te ontmoeten. Maar het belang van lotgenoten is heel belangrijk voor mensen met een verslaving. Daarnaast was ik
22 jaar collectant bij de RK-kerk; dat laat ik nu los want
dat is niet meer te doen. Ook heb ik mij samen met Bob
tien jaar lang ingezet voor het stoelenproject voor daklozen, waar de Cliëntenraad ook wel eens met mij gekookt

online interview

‘Alles ging opeens per computer, dat is niet mijn ding.’
heeft. Daarnaast heb ik lange tijd geschilderd bij Kunstkop (ROADS) en mij kunnen ontwikkelen in de schilderkunst. Verder ben ik al heel lang mantelzorger van mijn
partner Bob en ook voor buren als dat nodig is. Sinds 16
jaar ben ik ook nog lid van de Cliëntenraad Arkin. Samen
met Ria en Koen heb ik veel locatiebezoeken afgelegd bij
de klinieken van Arkin: Mentrum, Jellinek en Ouderen’.
Wat sprak je aan in dat werk?
‘Als locatiebezoeker leerde ik veel over de psychiatrie,
vooral dat mensen hun verhaal kwijt willen. Dat herkende
ik, ook ik wilde mijn verhaal kwijt toen ik in de problemen
zat, ook ik wilde praten over waar het mis gegaan was.
Lotgenotencontact is heel belangrijk want je begrijpt elkaar en kunt elkaar steunen. Ik heb mijn partner Bob 22
jaar geleden bij de AA ontmoet. Wij deelden veel ervaringen en zijn al vrij snel met elkaar op vakantie gegaan.
En we zorgen nog steeds goed voor elkaar.’
Hoe was het eerder misgegaan bij jou?
‘In 1996, ik was toen 55, was ik net met pensioen toen
mijn vader en een beste vriend van me vlak na elkaar
overleden. Toen hoefde het niet meer van mij. Ik zat constant in de kroeg en had geen vat meer op het leven. Tot
iemand in de Kinkerstraat me aansprak en zei dat ik naar
de Jellinek kon gaan voor hulp; hij heeft me daar zelfs
naartoe gebracht. Dat was op een vrijdag, de volgende dag kon ik al beginnen aan de behandeling die drie
maanden duurde. Ik leerde daar dat ik keuzes moest maken en leuke afleiding zoeken. Met een plan in de hand
ben ik opnieuw begonnen. Eerst het huis opruimen, alle

Foto: René Frese

drank, karaffen en glazen weg en toen heb ik me opgegeven voor het vrijwilligerswerk. Dat helpt’.
Je bent nu 78 jaar en nog steeds heel energiek. Wat
is je geheim?
‘Contact met mensen geeft je energie en maakt dat je
niet in de verleiding komt om in oude gewoontes te vervallen. Dat is vooral in het eerste jaar heel erg belangrijk.
Nu speelt dat niet meer voor mij, ik ben niet meer bang
voor terugval, maar ik vind het wel heel prettig om actief
te zijn. De coronatijd is erg saai. Zodra ik mijn verhuizing
rond heb en de coronaregels verleden tijd zijn wil ik ook
wel weer locatiebezoeken doen’.
Aha, dus dit is eigenlijk geen afscheid?
‘Nuhhh, wie weet… Mijn moeder was ook zo, daar heb
ik het van. Na haar pensionering als lerares startte ze
het vrouwengilde in het dorp in Brabant waar ik vandaan
kom. Ze nodigde kunstenaars uit om lezingen te geven.
Die logeerden dan bij ons thuis, Anna Blaman en Godfried Bomans waren schrijvers die bij ons over de vloer
kwamen. Mijn moeder zei altijd: ‘Het is goed om iets voor
een ander te doen’.
Heb je nog een boodschap aan ons?
‘Je moet in je leven iets ondernemen, ook als dat iets
anders is dan je gewend bent. Niet bang zijn. Ik wil ook
nog kwijt dat ik de sfeer bij de Cliëntenraad altijd heel
fijn heb gevonden. Ik kon het met iedereen goed vinden.
▄
Houden zo!’
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ervaringsverhaal

Foto: selfie

Dichtbij, zo dichtbij...
met gepaste afstand
zingt Roosbeef op haar nieuwste album Lucky
Net als iedereen zat ook Maaike
Riemersma ineens thuis in maart.
Met haar dochter, heel dichtbij.
Dat was niet altijd makkelijk maar
tegelijk hartverwarmend. Maaike
vertelt haar persoonlijke verhaal.
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Zo dichtbij: dat waren wij - mijn dochter en ik - ook ineens, medio maart toen de intelligente lockdown begon.
We kwamen terug van een paar dagen aan zee. Bij thuiskomst bleek mijn dochter van 23 niet terug te kunnen
naar haar kamer op de begeleide woonplek, want dat
zou consequenties hebben. Wij zouden elkaar dan voor
onbepaalde tijd niet meer mogen zien. En dat terwijl wij
in hetzelfde complex wonen, op twintig meter afstand
van elkaar. Dus we moesten kiezen: ze moest óf bij mij

ervaringsverhaal
blijven óf als een van de weinige jongvolwassenen op de
begeleide woonplek verblijven. In dat geval konden wij
elkaar alleen nog buiten treffen.
Dat ging mij te ver. In zulke vreemde tijden wil je dicht bij
elkaar zijn, voor elkaar zorgen en in verbinding staan.
Althans, dat vond ik. En mijn dochter vond dat ook. Dus
wij besloten dat ze voorlopig bij mij zou blijven. De meeste ouders van de begeleide woonplek dachten daar net
zo over; ook zij hielden hun kind thuis tot nader orde. Dat
bleek uiteindelijk een aantal maanden te duren. Pas in
juni mochten de jongeren weer zowel bij de ouders komen als op de eigen kamer van de begeleide woonplek
zijn. Ouders zouden pas weer in augustus welkom zijn
op de begeleide woonplek. Dit veranderde pas toen ik in
juli vragen ging stellen.

‘In zulke vreemde tijden wil je

dicht bij elkaar zijn’

Ons corona kernteampje
Dichtbij, zo dichtbij: dat waren we ineens. De gepaste
afstand in huis hielden we niet aan. Want dat voelde heel
onnatuurlijk en omdat we toch in onze eigen kleine cocon zaten, kon dat. Dus we knuffelden er gezellig op los.
Onze nicht uit Nieuw-Zeeland werd aan de inner circle
toegevoegd maar dat was het wel zo'n beetje. Ons corona-kernteampje.
Het was wennen voor zowel mijn dochter als voor mij
want na een paar jaar doordeweeks vooral apart van
elkaar leven, moesten we nu ineens onze leefwijze en
gewoonten weer op elkaar afstemmen. Dat ging niet zonder slag of stoot; logisch als je te maken hebt met twee
eigenwijze figuren die ieder iets in de melk te brokkelen
willen hebben. Daar komt bij dat mijn dochter een ontwikkelingsachterstand heeft en erg hecht aan vaste rituelen
en patronen. Die had ik inmiddels losgelaten. Nu moest
alles opeens gaan zoals het bij het begeleide woonproject ging: het tijdstip van eten, douchen, schone kleren,
wassen. Mijn eigen rituelen dreigden het onderspit te
delven. Ik stelde zaken ter discussie: er was namelijk
best iets voor te zeggen om wél zout in het eten te doen,
om niet elke dag de kleren in de was te gooien of om ook
eens een film te kijken die ík leuk vond.
Het hebben van een beperking was bijna een voordeel
bij het slechten van deze dagelijkse strijdjes. Want dat
nam ik natuurlijk wel in de calculatie mee. Maar waar lag
de grens? Mijn grens? Ineens was ik naast ouder, mantelzorger ook nog hulpverlener. Want ook qua dagbesteding voor mijn dochter was het ineens over en uit. Hoe
al deze functies te combineren met het feit dat ik ook nog
eens medewerker van Arkin ben en al mijn werkzaam-

heden opeens via de computer, met het programma MS
teams, moest doen? Hoe was dit te managen? Hoe konden wij een balans vinden tussen al die verschillende behoeften, verplichtingen en beperkingen?
‘s Nachts lag ik daarover te malen, te alert om te slapen. Ik
had zoveel ballen in de lucht te houden. Niet alleen thuis,
ook het werk vroeg om een vertaalslag. Hoe gingen we
dit als Cliëntenraad aanpakken, waar ik leidinggevende
ben? Wat was onze prioriteit en hoe ging ik dit coachen?
En dan ook nog het POH GGZ werk op de donderdag, bij
twee huisartsen. Hoe moest dat opgelost? Dichtbij, alles
was zo f….. dichtbij, ik had wat afstand nodig ….
Oplossingen, tips & tricks
Maar al dat gepieker bleek ook ergens goed voor te zijn
want de oplossingen kwamen. Bij de Cliëntenraad, met
het team van ondersteuners, de voorzitter en ons eigen
bestuur maakten we een goede opzet van korte MS
teams-lijnen met de merken en de Raad van Bestuur. We
zetten onze net geactualiseerde website in. De website
werd uitgerust met een coronapagina met 'tips & tricks'
en we ontwierpen een ‘sticky finger’ om cliëntervaringen
op te halen. Die was te zien op alle portals van de merken en op onze eigen website. Cliënten konden er hun
verhaal of klachten op kwijt. Daar werd goed gebruik
van gemaakt. Het kreeg zelfs landelijke bekendheid via
Mind die het als good practice opnam in de Nieuwsbrief.
Dus Dichtbij, zo dichtbij met gepaste afstand.

Het POH GGZ werk op donderdag gebeurde telefonisch
of via beeldbellen vanuit de slaapkamer. Heel dichtbij
maar ook wel ver weg. Mijn driedubbele functie thuis,
kreeg gestaag vorm: we vonden een ‘compromis ritme’.
Ik ging werken in de slaapkamer die werd ingericht als
werkplek. Elke dag hadden we een ‘ochtendrapport’
waarop besproken werd wat we die dag gingen doen. Er
was een vast moment op de dag dat gekoesterd werd:
de yoga en daarna de lunch. Ieder had zijn rol: ik leidde
de oefeningen, mijn dochter legde de matjes klaar, verzorgde de bijpassende muziek en de wierook. De hond
moest even wennen dat ze niet mee mocht doen.  ►►
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Zuurstofrijkeyoga-oefeningen
en lange wandelingen
De nicht uit Nieuw-Zeeland schoof aan met eigen yogaopdrachten die wij dan weer leerden. Zij kwam op donderdag mijn dochter begeleiden. Want dan zat ik de hele dag
in de slaapkamer om met mijn cliënten van de huisartsen
hun problemen te bespreken. Dat waren schrijnende verhalen, over eenzaamheid, corona, mantelzorg en geen
afscheid kunnen nemen. Of over corona te hebben opgelopen als verpleegkundige op de IC met een depressie als
gevolg. Ik kon een break tussen de middag dan wel gebruiken en deed veel zuurstofrijke yoga-oefeningen. En
aan het eind van elke werkdag maakte ik een lange wandeling met de hond. Wat was ik blij met het mooie weer
en met het feit dat ik op IJburg woonde en niet midden in
die benauwende stad waar niet voldoende ruimte was.

Ook mijn dochter vond haar dagbestedingsritme: ze
kreeg creatieve opdrachten van Rebekka, artistiek leider
van theatergroep LeBelle Cordaan, het waren dansopdrachten waar ze een creatief filmpje met eigen inbreng
van moest maken. Erg leuk. Andere zorgaanbieders boden een ‘zoom-gesprek’ met Astrid van Bakkerij Iambe
of met Eva van Restaurant Freud. Mijn dochter werd
heel creatief, ze stuurde mooie kaartjes aan iedereen
met een hartverwarmende boodschap en een mooie tekening. Daarna werden er sieraden gemaakt. We gingen
samen eten koken. Met de nicht ging ze klussen doen
zoals een kweekkast in elkaar zetten, muren schilderen,
wandelen en fietsen.
Het duurde even maar we kregen uiteindelijk helemaal
de smaak te pakken. Het werd steeds leuker eigenlijk
in ons corona-kernteampje. Met als kers op de taart ‘s
avonds - pedagogisch onverantwoord - eten op de bank
met een ‘consensus’ filmpje. Tja, zo werd het eigenlijk
een heel bijzondere tijd. Een onverwacht cadeautje.
Dichtbij, zo dichtbij, met gepast afstand naar de buitenwereld. En wat moesten we wennen toen die buitenwe▄
reld weer dichtbij kwam…!

CR Handje en Tips en Troost
De Cliëntenraad Arkin zat niet stil tijdens de eerste
coronagolf. Niet alleen was er een tweewekelijks overleg met de merkdirecties en eens per twee weken met
het kernteam, ook werd er nagedacht over het digitaal
‘ophalen’ en over het krijgen van een beeld van cliëntenervaringen. Dit resulteerde in het ‘Cliëntenraad
handje’ (een variant op het logo van de Cliëntenraad)
dat terug te vinden is op de voorpagina van de site
van elk (Arkin)merk, op onze eigen website en op de
website van Pit & Co. Het is een enquête waarop cliënten van Arkin ervaringen kwijt kunnen aan de hand
van de volgende vragen: waar ben je in zorg, heb je
het idee dat je in beeld bent, wat voor impact heeft de
coronacrisis op je, heb je suggesties of tips voor ons.
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Het werd opgepikt door cliënten uit de verschillende
merken: 53 reacties op de enquête (in circa twee
maanden). De landelijke organisatie Mind, die opkomt
voor de collectieve belangen van (onder meer) GGZcliënten, noemt het ‘CR handje’ als een voorbeeld van
good practice.
Daarnaast werd de pagina Tips en Troost ontwikkeld
op de website van de cliëntenraad (zie pagina 15).
Hiervan maakten 246 bezoekers gebruik. We kregen ook ervaringsverhalen binnen. Drie
daarvan staan, met toestemming, in
dit blad.

ervaringsverhaal

Drie ervaringsverhalen
In maart van dit jaar werden we allemaal overvallen door het coronavirus
en alles wat daarmee samenhing. Drie mensen vertellen ons hun ervaringen:

Koen Bosschert:
‘Ik zag mijzelf weer zitten zoals jaren geleden,
in de greep van een kracht waar je machteloos
tegenover staat’.
In de loop van december 2019 was ik op een manege
waar ik een paar keer per week kom. Daar sprak ik uit dat
ik mij zorgen maakte over het virus dat in China de kop
opstak. Een collega van mij zei dat zij zich hier niet druk
over maakte. Het zou vast niet zo’n vaart lopen...

Enkele maanden later zat zij met corona thuis, was de
manege gesloten voor paardrijden en mochten wij nog
met maximaal vier personen per keer zorg dragen voor
de manege en de twaalf paarden. Gelukkig behoorde
ik niet tot alleen de paardrijders maar ook tot de stalcrew en daardoor kon ik nog wekelijks, op vrijdag, zes
uur in de verzorging meedraaien. Dat gaf mijn verder nagenoeg lege week nog enigszins kleur. Want wat was
het leven plotseling veranderd. De kanovereniging waar
ik normaal wekelijks kom, was gesloten en de
tochten – dan gaan we eropuit met een trailer vol
kano’s – waren ook gestopt. Het enige dat nog
kon was in mijn eentje gaan kanoën in de buurt.
Ik had een paar mooie foto-opdrachten staan die
niet door konden gaan. Verschillende optredens,
repetities en studio-opnamen met mijn bandje gingen niet door. Ook thuis maakte ik maar
weinig muziek, ik was er over het algemeen
niet voor in de stemming. Een vakantie naar Fuerteventura, waar ik met mijn broer en met mijn
vriendin naartoe zou gaan, werd geannuleerd.
Mijn werkzaamheden voor de Cliëntenraad van
Arkin veranderden van locatiebezoeken en vergaderingen op verschillende plekken naar online
vergaderingen via MS Teams vanuit huis. Ik heb
een wat ouder klein hondje dat ik gelukkig nog
om mij heen had en waarmee ik wat meer wandelde. Ook liet ik één keer per dag een hulphond
uit van een buurvrouw, die kampt met spasmes
en de hierdoor uit voortvloeiende gebreken,
waardoor haar werd afgeraden naar buiten te
gaan. Ook ik was, net als de rest van Nederland,
van plan om allerlei klusjes te gaan doen die
anders maar bleven liggen. Dat lukte maar gedeeltelijk. Ze gingen me moeizaam af en ik leek
mezelf ook maar moeilijk te kunnen motiveren.

►►

Foto: Paul Gabel
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Maar ik had tenminste geen corona en geen extreme inkomstenderving of financiële problemen. De mensen in
mijn directe omgeving – familie en vrienden – hadden
daar ook niet mee te maken. Daarom probeerde ik mijn
problemen maar als een luxeprobleem te beschouwen.
Maar toch: leuk was het allemaal niet.
Ondanks mijn aanleg voor depressie bleef ik toch redelijk
stabiel. Ik heb jaren gekampt met een verslaving aan alcohol en drugs. Ongeacht diverse detox-opnames en behandelingen die ik toendaarvoor onderging, viel ik steeds
terug en raakte ik altijd weer in een neerwaartse spiraal.
Tot ruim elf jaar geleden. Sinds 5 november 2009 ben ik
niet meer teruggevallen in middelengebruik.
Wat mij tijdens de coronaperiode beangstigde was het
herkenbare gevoel dat ik jaren geleden ook had, tijdens
de isolaties door middelenafhankelijkheid. Een terneergeslagen gevoel met groeiende irritatie en frustratie ten
opzichte van alles en iedereen om mij heen. Ook nu werd
ik overspoeld door een enkele, door alles heen komende,
overweldigende focusbron. Dit keer ging het niet om verslavende middelen, maar om de wereld van corona.

Gelukkig kreeg ik er geen trek van, maar ik zag mijzelf wel
weer zitten zoals jaren geleden, in de greep van een kracht
waar je machteloos tegenover staat. Ik zag dat ook andere
mensen, bij wie ik het idee had dat het hen altijd voor de
wind ging, het eveneens moeilijk hadden en machteloos tegenover situaties kwamen te staan. Dan dacht ik wel eens
gemeen: nu weet je ook eens hoe het voelt. Ook herinnerde de situatie mij aan momenten van vroeger, waarop
ik andere mensen een leven zag leiden. Hoe mijn situatie
er toen uitzag, dat had níets meer met leven te maken,
dacht ik dan. Ik realiseer mij terdege dat ik alles wat ik nu
kan doen, het leven dat ik nu kan leiden, te danken heb
aan het feit dat ik nu al jaren nuchter en clean ben.
Op het moment dat ik dit stuk schrijf, rijd ik alweer paard,
maak ik kanotochten en heb ik zelfs enkele zeiltochten
gemaakt. Ik ben weer volop met muziek bezig, en treed
weer op met ons bandje en we werken verder aan ons
nieuwe album. Ook foto-opdrachten komen weer mondjesmaat binnen. Langzamerhand ben ik weer aardig onder
de mensen geraakt. Wel weet ik dat het aantal mensen
met corona in Nederland weer stijgende is. Toch vertrouw ik erop dat we richting oplossingen gaan en dat het
▄
beter zal worden.’ 

Foto: Wouter Buijs

Op de website van de Cliëntenraad bestaat de mogelijkheid je
ervaringen wat betreft corona te delen. Suze en Tom gingen je voor:

"
Suze, Clientenraadslid:
‘Crisistijd legt zowel pijn als pracht bloot’
‘De impact van deze crisis sijpelt en stormt op allerlei
manieren door mijn leven. Crisistijd legt zowel pijn als
pracht bloot. Zo zie ik mijn eerdere persoonlijke crises,
en zo ook deze mondiale. Lastig vind ik vooral hoe
moeilijk anderen het hebben onder deze omstandigheden (of nog moeilijker dan voorheen), dit kan mij veel
bezighouden. Soms motiveert dit mij om iets positiefs te
ondernemen, soms sluit ik mij er met een naar gevoel
in mijn buik vanaf. Toch, als ik het over mijn dagelijks
14 •
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leven heb, bevestigt deze tijd vooral positieve gedachten en gevoelens. Ik waardeer sterk wie en wat ik in
mijn leven heb. Zo leer ik bijvoorbeeld beter en creatiever te ontspannen, speel ik weer basgitaar, heb ik een
betere relatie met mijn huisgenoten, spreek ik opeens
mijn tante weer, heb ik tijd voor alle plantjes. Vooral
vind ik het een waanzinnig cadeau om zoveel solidariteit, wendbaarheid, creativiteit en inzet te zien en te
▄
voelen, van zoveel mensen, ver weg en dichtbij.

ervaringsverhaal | wil je jouw verhaal ook delen?

Tom Thienpont:
‘Ik ervaar de Coronacrisis heel dubbel.’
‘Als muzikant mis ik de optredens en als mens mis ik mijn
familie in België. Ik vind het zo leuk om voor publiek te
spelen of op een doordeweekse dag de trein naar Gent
te kunnen nemen om de neefjes en nichtjes te zien. Maar
dat gaat nu even niet… Ook nooit gedacht dat ik zo’n sociaal wezen was: gisteren heb ik - uiteraard op gepaste
afstand – lang staan praten met een buurvrouw waar ik
vroeger enkel goedemorgen en goedenavond tegen zei.
‘Elk nadeel heb z’n voordeel,’ zei een Amsterdamse filosoof ooit.

Daarom openen zich ook nieuwe perspectieven: ik heb
flink wat gitaren en een home-studio, dus ik kan lekker
muziek opnemen. Ik maak ondertitels voor films, ik heb
een tuintje om in te scharrelen en in de zon te zitten en
sinds ik nauwelijks de deur uit ga, ben ik enorm bedreven
geworden in het maken van boodschappenlijstjes. Een
propvolle ijskast en ik kan weer verder voor wel twee weken. En ik zorg voor genoeg koekjes, natuurlijk! Geluk zit
▄
in een klein koekje.

Wil je je ervaring over jouw
coronatijd met ons delen?
Stuur die dan naar
clientenraad@arkin.nl.
Dan plaatsen we je ervaring
op onze website.

Magazine van de Cliëntenraad Arkin •

! • 15

online interview

Onderzoek naar beeldbellen
Tijdens corona hebben veel
cliënten te maken gekregen
met beeldbellen, om hun behandeling voort te zetten.
Daar is natuurlijk
onderzoek naar gedaan.
Chris Maagd vraagt
Professor Edwin de Beurs,
onderzoeker bij Arkin, naar
zijn bevindingen.

Dag Edwin. Vertel eerst eens; hoe heb jij de eerste
fase van deze crisis ervaren? Ineens was het half
maart, en toen?
‘Ik was in het weekend van 15 maart een weekendje met
mijn vrouw naar Berlijn. Daar veranderde allengs van alles. De musea gingen dicht en de sfeer sloeg om. Toen we
op maandagochtend terugkwamen lag Nederland al plat.
Ik ben sindsdien niet meer op de universiteit geweest en
al mijn werk, waaronder het contact met mijn studenten,
gaat nu online. Die studenten hebben data nodig voor
hun afstudeerscripties en zijn eigenlijk afhankelijk van
onderzoek onder hun medestudenten. Nu dat door de
maatregelen niet meer echt kan, komen ze bij mij voor
data. Die heb ik tot mijn beschikking, onder andere door
mijn werk voor Arkin. Hierdoor was het in het begin een
hectische tijd, ik had zeker twee keer zo veel aanloop
van studenten als normaal. Ik merkte daardoor ook direct dat thuiswerken zowel voor- als nadelen heeft. Zo
loopt werk en privé wel erg door elkaar als je niet uitkijkt
en je mist toch het contact met collega’s. Aan de andere
kant moet ik zeggen dat bijvoorbeeld vergaderen met Ms
Teams veel kordater en effectiever verloopt dan normaal.
En toen dacht je; hier zit een interessant onderwerp
in voor een onderzoek?
‘Ja, er was direct veel reuring omtrent behandelen via
bijvoorbeeld beeldbellen. Ondanks dat uit de wetenschappelijke literatuur valt op te maken dat bij de meeste
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Foto: Koen Bosschert

aandoeningen behandeling-op-afstand net zo effectief
kan zijn als face-to-face, is er bij zowel behandelaren
als cliënten sprake van veel negatieve beeldvorming
rondom het onderwerp. Dat vroeg natuurlijk om onderzoek. We zijn eerst een enquête gaan houden onder de
medewerkers van Arkin. De uitkomsten daarvan waren
zeer uiteenlopend. Behandelaren gaven aan het beeldbellen effectiever te vinden, waren blij met minder reistijd
en hadden veel minder te maken met zogenaamde noshows; afspraken gingen eigenlijk altijd door. Ze hadden
wel te kampen met praktische problemen, zoals bijvoorbeeld het moeten thuiswerken terwijl daar kleine kinderen rondliepen. Kortom: een divers beeld. Het wisselde
ook sterk per specialisme; bij de BasisGGZ staan ze wat

Edwin de Beurs is professor aan de Universiteit van
Leiden en werkt voor Arkin als senior onderzoeker. Hij
houdt zich veel bezig met de ROM (Routine Outcome Monitoring); dat zijn vragenlijsten die je als cliënt
periodiek invult en waarmee de voortgang van je behandeling gemeten wordt. Je zou Edwin de ROMprofessor van Arkin kunnen noemen. We hoorden dat
hij onderzoek gedaan heeft naar hoe cliënten en
hun behandelaren de behandeling tijdens corona en dus meestal behandeling-op-afstand - hebben
ervaren. Hoogste tijd voor een gesprek met hem
hierover, uiteraard Covid-proof, dus via MS Teams.

online interview

‘Voordelen van beeldbellen zijn de verminderde reistijd en de
veiligheid van de eigen woonomgeving.’
positiever tegenover beeldbellen, bij bijvoorbeeld NPI en
Inforsa een stuk minder.
Vervolgens zijn we cliënten gaan ondervragen. We vonden dit belangrijk, ook omdat er uit andere onderzoeken
naar behandelen-op-afstand (van onder andere Jim van
Os – red.) uitkomsten kwamen als: “De behandelaar zit
er niet op te wachten.” Dat bevreemdde ons, omdat het
volgens ons zou moeten gaan of de cliënt erop zit te
wachten of juist niet…’
Dat zijn wij als Cliëntenraad uiteraard helemaal met
je eens. En wat bleek uit die enquete?
‘We hebben via een steekproef de mening van cliënten
van Arkin gepeild over deze vorm van hulpverlening tijdens de coronacrisis. Cliënten van alle specialismen van
Arkin waren vertegenwoordigd. De vragenlijst bestond
uit twee delen: een deel met achtergrondgegevens (zoals
geslacht, leeftijd) en een deel met stellingen die te maken hadden met behandeling-op-afstand of juist face-toface. Het invullen gebeurde digitaal en duurde een kwartiertje. Uit de resultaten kwam weer een genuanceerd
beeld naar voren. De meeste mensen waren hoe dan
ook blij dat hun behandeling gecontinueerd kon worden
en in de meeste gevallen lukte dit ook vrij snel – dus ook
technisch waren veel zaken snel op orde. Dat verdient
volgens mij wel een compliment voor de behandelaars.
We zien dat cliënten vaker positief dan negatief gestemd
waren over zorg-op-afstand en ze gaven ook aan baat
te hebben bij deze vorm van zorg. Tegelijkertijd gaf de
meerderheid aan wel terug te willen naar face-to-face of
een mengvorm daarvan met zorg-op-afstand (blended
digitale zorg) zodra de maatregelen dit toelaten.
Voordelen die cliënten bij beeldbellen noemen zijn bijvoorbeeld de verminderde reistijd en -afstand en de als
prettig ervaren veiligheid van de eigen woonomgeving.
Nadelen zijn bijvoorbeeld in de ietwat gebrekkiger communicatie, zoals het bijna ontbreken van lichaamstaal;
het wordt als onpersoonlijker en minder warm ervaren.
De voorkeur voor face-to-face komt ook tot uiting als je
vraagt naar de optimale verhouding tussen face-to-face
en beeldbellen bij zo’n blended behandeling: een meerderheid wil dan toch een mix met meer face-to-face contact dan zorg-op-afstand. Hierbij moet je wel bedenken
dat het gaat om een groep die ooit is begonnen met een
face-to-face behandeling en die door corona is gedwongen over te gaan op beeldbellen. Ik vermoed dat ontevredenheid over de hele coronasituatie hier wel wat in

doorsijpelt. Dat heeft de antwoorden op de enquête beïnvloed. Ik denk dat je in de toekomst een groep cliënten
gaat zien die, als ze uit vrije beweging voor zo’n blended
behandeling kiezen, veel positiever zullen zijn over contact met hun behandelaar via beeldbellen.’
Kun je al kort een conclusie trekken?
‘Na - door corona gedwongen - opgedane ervaring met
zorg-op-afstand, is een minderheid van de cliënten van
Arkin voorstander van digitale zorgverlening; de meerderheid mist zoals gezegd het persoonlijk contact met
de behandelaar en zou, zodra dit weer mogelijk is, de behandeling liever face-to-face voortzetten. Voor een meer
definitief oordeel is een herhaling van dit onderzoek onder gunstigere omstandigheden geboden, zoals hierboven uitgelegd: de ontevredenheid over corona heeft de
resultaten nu beïnvloed. Maar het beeld is dus niet zo negatief als het de afgelopen tijd (in de media) naar voren
is gekomen. Zelf geloof ik ook niet dat het zo zwart-wit is
als vaak gepresenteerd. Ik zie ook grote kansen liggen.’

‘Ik zie grote kansen met het
nieuwe behandelen-opafstand. ’
Zoals?
‘Bijvoorbeeld op het gebied van wachtlijsten. Als je tijd
bespaart door waar mogelijk mensen met overzichtelijke
problematiek op afstand te behandelen, hou je tijd over
om mensen met heel complexe problemen de aandacht
te geven die ze verdienen.’
Volgens de Cliëntenraad moet de behandelvorm
altijd een uitkomst zijn van gezamenlijke besluitvorming tussen behandelaar en cliënt. Kan dat?
‘Volgens mij wel. We moeten beeldbellen gewoon gaan
zien als een nieuwe vorm van behandelen die, indien cliënten die graag willen, aangeboden kan worden. En dan
niet gehinderd door negatieve publiciteit of achterhaalde
denkbeelden. De wetenschappelijke literatuur laat zien
dat het kan, vooral bij de meest voorkomende aandoeningen. Laten we het bieden, maar niet afdwingen.’ ▄
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Gokken in tijden van Corona
Een gokker heeft twee dingen nodig:
geld en tijd. In de coronatijd lijkt de klok
langzamer te tikken. Mensen zijn veel
meer thuis: funest voor gokverslaafden.
Kunsthistoricus, oud-galeriehouder en
schrijver Hans Gieles is in gesprek met
Raymond Aronds, ervaringsdeskundige
en de oprichter en drijvende kracht achter Stichting Slicks, ervaringsdeskundig
expertisecentrum kansspelen.
Om te beginnen en voor de duidelijkheid: deze tekst
wordt geschreven op 1 oktober 2020. We hebben dus
ruim een half jaar achter ons waarin we als burgers van
de Nederlandse samenleving zijn geconfronteerd met
zowel terughoudende als tamelijk strenge maatregelen
die beoogden om de gezondheid van ruim 17.000.000
inwoners zo goed als mogelijk op peil te houden. Daarnaast staan we aan het begin van de zogenaamde Tweede Golf. En hoewel de kennis over Covid-19 toeneemt
gaan ook de huidige maatregelen nog (en weer) gepaard
met aarzeling, maatschappelijke onrust en pogingen tot
aanpassing van het privéleven.
Naast dagelijkse beslommeringen als de afwas, de hypotheek betalen, eten en intiemere activiteiten, neigen
mensen tot het ontwikkelen van zaken die de stillere
uurtjes kunnen vullen. De een leest dan een boek of
gaat vliegtuigspotten, een ander luistert naar muziek,
verzamelt Swarowski-kristallen of voorwerpen van
beeldende kunst. Een niet onaanzienlijke groep zoekt
zijn (in mindere mate haar) heil in het kopen van spanning door het inzetten van geld op kansloze combina18 •
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ties van kaarten, cijfers, citroenen of dobbelstenen. We
noemen dit gokken, en dat kan nogal uit de hand lopen.
De gokindustrie weet dat en speelt daar graag op in.
Over deze zaken is ondergetekende in gesprek met Raymond Aronds. Raymond is, als ervaringsdeskundige, de
oprichter en drijvende kracht achter Stichting Slicks. De
stichting stelt zich ten doel om kennis van het veelzijdige landschap van het gokken te verdiepen en te delen.
Daarnaast speelt ook preventie een belangrijke rol, met
name met het oog op jongeren die beslist een kwetsbare
groep blijken te vormen. Raymond is, eveneens als ervaringsdeskundige, al lange tijd lid van de Cliëntenraad
van Arkin en hij draagt, als een verlengstuk van de praktische consequenties in zijn leven, bij aan het erkennen
en herkennen van de problematiek van gokverslaving in
alle lagen van onze samenleving.
Geld en Tijd
De belangrijkste middelen die een gokker kan inzetten
zijn geld en tijd en beide zijn de facto schaars. Portemonnee en bankrekening kunnen leegraken en de klok
tikt dag en nacht door. Omdat, wegens Covid-19, velen
onder ons noodgedwongen en indien mogelijk geld vanuit huis moeten verdienen, verandert er aan de inhoud
van de portemonnee niet per sé veel. De klok lijkt echter langzamer te tikken nu we in corona-tijd vooral thuis
moeten werken en leven. En die dagelijkse beperking
geldt natuurlijk net zo goed voor mensen zonder baan
of voor hen die hun werkende leven hebben afgerond.
En dat alles zeker nu veel openbare gelegenheden hun
deuren grotendeels of helemaal dicht moeten houden.
Raymond Aronds: ‘Het gaat de kansspelaanbieder er in
algemene zin om, voor de gokker een omgeving te creëren waarin deze zich welkom voelt. Instrumenten hier-
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voor zijn lampjes, geluidjes, goed afgestemd licht, een
drankje, een hapje, een lekkere stoel of kruk. Hierdoor
wordt het verstrijken van tijd nauwelijks meer ervaren en
andere aspecten van het leven worden niet meer gemist.
Immers, de gokindustrie is niet gebaat bij ‘een speler’ die
er na twintig minuten de brui aan geeft.’
Maar nu, tijdens corona, zijn kansspelaanbieders
maar heel beperkt open. Wat doen ze nu?
‘Sinds jaar en dag zijn er op het internet veel mogelijkheden om illegaal te gokken. Vooral pokeren is bezig met
een enorme opmars. Net als met het gokken op locatie
gaat de overheid, die de problemen eigenlijk nauwelijks
onder ogen ziet, in 2021 ook het online-gokken reguleren. En juist in deze coronatijd wenden veel gokkers zich
tot die laatste vorm van geld kwijtspelen. Voorlopig onderzoek lijkt er de afgelopen periode op te wijzen dat het
online gokken met zo’n 20% is toegenomen”.

‘Er is sprake van een toename
van het online gokken met 20%’
Dus meer mensen worden ‘thuisgokker.’ Spelen de
kansspelaanbieders daar ook op in?
‘Wel degelijk! Mogelijkheden om bijvoorbeeld met medespelers te chatten bestonden al langer. Als een alternatief sociaal contact, dus. Wat opvalt is dat er ineens
veel reclame gemaakt wordt voor pokeren om punten,
niet om geld. Via de televisie wordt hiervoor op een vlotte
manier aandacht gevraagd. De vormgeving van deze reclames lijkt zich in het bijzonder op de jeugd te richten.
En de jeugd is natuurlijk een potentiële doelgroep voor
de toekomst. Sinds een klein jaar biedt Talpa Gaming,
een nieuw bedrijf van John de Mol, de website Governor
of Poker aan, dat de allerjongsten lijkt te willen aanspreken door een cartoonachtige beeldtaal. Men probeert
natuurlijk scholen weer op gang te krijgen, maar dat
lukt maar stap voor stap, dus ook kinderen zaten of zitten thuis. Kortom, een gevaarlijke ontwikkeling, want dit
nieuwe aanbod wordt vrijwel expliciet gebracht als een

opstapje naar het échte gokken. Maar ook de ouderen,
lange tijd als digibeten beschouwd, worden niet vergeten, met name in het gaming-segment, waarin eigenlijk
altijd veel verslavende elementen zijn opgenomen.’

‘Wie thuiswerkt,
kan permanent een
gokwebsite laten draaien.’
Gokt de thuisgokker anders dan op locatie?
‘Zelfs voor diegenen die thuis moeten werken tijdens de
corona lockdown, bestaat de mogelijkheid om, naast de
werkzaamheden, permanent een gokwebsite te laten
draaien. Op telefoon, laptop of PC. Die mogelijkheid
negeert niet iedereen. Bovendien is de koelkast om de
hoek, dus een drankje erbij vervangt al gauw ‘de gastvrijheid’ die de gokindustrie op locatie aanbiedt. En alcohol,
sowieso een slechte raadgever, richt in die geïsoleerde
thuissituatie veel kwaad aan. Alcoholgebruik blijkt in
deze coronatijden ook toegenomen en voor een gokker
betekent dat dat grenzen en beperkingen vervagen. De
rationele overwegingen gaan dan snel overboord. Je zou
jezelf daarvoor moeten beschermen.’
Dat betekent allemaal niet veel goeds, lijkt me.
‘Omdat de reguliere gokker, en zeker de problematische
gokker, naast zijn geld ook zijn tijd inzet, bijna altijd op
te ruime wijze, heeft dat consequenties voor een relatie.
Het verplicht thuisblijven, zo hebben we uit het nieuws
mogen horen, zet relaties toch al regelmatig onder druk.”
Heb jij daar ook last van?
‘Vanuit mijn rol als onderzoeker gokproblematiek vind ik
het mijn verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn en
te blijven. Dan kom je er niet onderuit om je in die gokwereld te bewegen. Gelukkig heb ik geleerd hoe ik mezelf in
bescherming kan nemen. Ik doe dat door mijn verstand,
gevoel en geest op één lijn te brengen en als dit niet
goed lukt zet ik zelf aangeleerde handvatten in. Op de
hoogte blijven is noodzakelijk en daarmee heb ik de rode
draad ‘gokken’ in mijn leven verlegd van een verslaving
naar werken aan het verminderen van de gokproblematiek. Optimaal feeling houden door me te blijven verdiepen in het aanbod, dat is het voor mij.’
Ik las dat er tijdens de lockdown thuis veel meer
geklust wordt. Dat lijkt me een mooi alternatief. Het
kost ook geld en tijd, maar je kunt het samen doen?
‘Je hebt gelijk, maar vertel dat maar eens aan een hard▄
nekkige gokker!’ 
Meer informatie: www.slicks.info
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Bani da Lima-Ahrent blikt terug
Bani da Lima-Ahrent, hoofd behandelzaken van de JellinekMinnesota, is toe
aan zijn welverdiend pensioen. Chris
Maagd vroeg hem voor TeGek! terug te
blikken op zijn werkzaamheden.
We kenden Bani da Lima-Ahrendt als hoofd behandelzaken van de JellinekMinnesota, een afdeling van Jellinek
die werkt volgens de 12 stappen. Rond het verschijnen
van dit blad zwaait hij af, het is tijd voor zijn welverdiende
pensioen. Gelukkig zal Bani wel aan Jellinek verbonden
blijven en daar is de Cliëntenraad heel blij mee. We hebben al jaren een zeer goede band met Bani. Tijd dus voor
een goed gesprek met dit flamboyante heerschap, die wij
niet alleen als het boegbeeld van de Minnesotabehandeling in Nederland zien, maar daar ook de grondlegger
van is. Hij maakt tijd voor ons op wat eigenlijk een vrije
dag voor hem is. Typisch Bani.
Wat niet iedereen weet, is dat je zelf ooit als cliënt
bij Jellinek bent binnengestapt.
‘Klopt, in de jaren ’90 ben ik cliënt geweest, ik maakte
deel uit van de Cannabisgroep van Peter van Dalen.
Dat was een groep die gericht was op totale abstinentie,
een unicum in die tijd. Op dinsdagen kwamen we bijeen
aan de Keizersgracht - waar Jellinek toen nog gevestigd
20 •
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was - en als je urinecontrole positief was, mocht je gelijk
vertrekken. Dit creëerde een veilige omgeving. Wel bleef
de deur altijd op een kier; als je weg moest kon je later
terugkeren.
Ik heb die behandeling twee jaar gevolgd, wat erg lang
is, maar het was in zekere mate succesvol. Ik was jaren middelenvrij, maar heel goed ging het nog niet met
me, er was een leegte in mijn leven. Toen kwam ik via
een behandelaar, Rixt Snater, in contact met iemand van
de Narcotics Anonymous (NA). Al snel ging ik naar mijn
eerste meeting en het voelde goed. Dit was wat ik nodig
had. Ik werd erg actief binnen de NA, reisde het hele
land door om voorlichting te geven. In die tijd kwam ik
ook in aanraking met de Cliëntenraad van Jellinek.’

‘In 2004 heb ik de
12-stappenbehandeling opgezet.’
Ah, dus je ben betrokken geweest bij één van de
voorgangers van de Cliëntenraad Arkin?
‘Inderdaad, ik heb daar ook in het bestuur gezeten. Dat
is ook waarom ik de goede band die ik had met de Cliëntenraad altijd gekoesterd heb. Een lang verhaal kort:
in 2004 ben ik door Jellinek gevraagd om een 12-stappenbehandeling op te zetten. Daarvoor reisde ik in 2006
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naar Hazelden, de plek in de Verenigde Staten waar het
Minnesota-model onderwezen wordt. Het was een zeer
intensieve periode waarin ik twee opdrachten had. Ik
moest opgeleid worden tot Addiction Counselor en daarnaast ging ik uitdokteren hoe we die 12-stappenbehandeling in de Nederlandse context konden inrichten. In de
VS was het voor cliënten heel vanzelfsprekend om na
hun behandeling in hun eigen omgeving naar AA en NA
meetings te gaan, maar in Nederland was dat netwerk
nog niet zo uitgebreid en al helemaal niet zo bekend.
Terug in Nederland ging het in 2007 allemaal heel snel.
Op 15 oktober van dat jaar openden we op de Overschiestraat de deuren van de dagbehandeling, het was
dé start van de Minnesotabehandeling in Nederland. Ik
ging toen ook op zoek naar een plek voor een kliniek.
Daarvoor keken we op de meest uiteenlopende plekken,
ook buiten de stad: Almere, Hilversum…’
Maar het werd toch Amsterdam?
‘Ja. We werden gewezen op een pand aan het Surinameplein dat net door Mentrum verlaten was. Het zag er vreselijk uit, was volledig uitgewoond, maar een bevriende
architect hielp me er doorheen te kijken en we maakten
plannen om het op te knappen en de uitstraling te geven
die cliënten verdienen. Op 15 oktober 2009 ging daar de
Minnesotakliniek open.
Geheel in de traditie van het Minnesotamodel hebben
we vervolgens ook aan ex-cliënten gevraagd of ze de
Minnesota Community wilden oprichten. De gedachte
hierachter was dat het voor cliënten, vooral die van buiten de regio Amsterdam, soms moeilijk kon zijn om aan-

sluiting te vinden bij de zelfhulpgroepen. De community
kon deze mensen ondersteunen na hun behandeling en
kwam daarnaast naar de kliniek om lezingen te geven of
op andere manier te vertellen over herstel. De community is opgericht in 2010, op 15 oktober.’
Weer die datum…
‘Ja. Het kwam ook echt zo uit. Deze club bestaat dus
inmiddels al ruim tien jaar en daar ben ik erg trots op. Er
volgden roerige jaren. Hoe zeer ik onze eigen plek met
zijn eigen sfeer ook waardeerde, op het Surinameplein
groeide het besef dat we daar niet langer konden blijven,
het gebouw viel echt uit elkaar. In de winter was het hartstikke koud en in de zomer was het niet uit te houden van
de hitte. Na verloop van tijd verhuisden we naar de Laan
van de Helende Meesters in Amstelveen. Het was in het
begin best moeilijk, ook omdat we er het pand deelden
met anderen. Dat waren we niet gewend en dat maakte
het lastig. Ook om daar onze sfeer te creëren, om ons
gedeelte van het pand ons eigen te maken. Maar wij vinden die uitstraling, die sfeer heel belangrijk. Het is gelukkig goed gegaan.’
En toen moesten jullie wéér verhuizen…
‘Tja, als je onderdeel uitmaakt van het grote Jellinek horen grote veranderingen erbij. Verhuizen midden in de
eerste golf van de coronacrisis was geen pretje, maar we
zitten nu op de Jacob Obrechtstraat en zijn het ook hier
ons eigen aan het maken.’
Hoe laat je de tent hier straks achter?
‘Met mijn vertrek blijven er niet veel mensen over die weten wat het betekent: de Minnesotabehandeling zoals die
bedoeld is. Een voorbeeld: als ik kijk naar hoe de kliniek
nu ingericht is op de Jacob Obrechtstraat, dan mis ik die
typische sfeer die daarbij hoort. Ik blijf erbij dat de Minnesotabehandeling niet alleen plaatsvindt in de behandelkamer en de groepsruimte. Ik vind dat het al begint als
je als cliënt hier binnenkomt, dat er iets herkenbaars is,
dat je iets moet kunnen voelen. Dit geldt niet alleen voor
de Minnesota, maar ook voor de rest van de Jellinek. Ik
hoop echt dat de mensen die erover gaan, zullen inzien
dat het er niet uit moet zien als een kantoor of als een
ziekenhuis. Het moet een plek zijn waar mensen iets van
hoop ervaren. Hoop op een ander en gezonder leven. Ze
moeten als ze hier rondlopen ook het gevoel krijgen dat
dat kán, dat het mogelijk is.’
Waarom is dat zo belangrijk?
‘Wanneer cliënten zich hier melden en zeggen dat ze
hun leven anders willen, getuigd dat van grote moed. Ik
vind dat die moed door Jellinek moet worden beloond
▄
door uit te stralen dat er inderdaad altijd hoop is.’
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Verhalen uit het gekkenhuis

Foto: Koen Bosschert

Een persoonlijk verslag van Monse
Weijers over zijn opname op de coronaafdeling van het OVLG in mei van dit
jaar, gemixt met ‘Verhalen uit het gekkenhuis’ van Maarten Biesheuvel. Want
een gekke toestand was het ook daar in
het ziekenhuis!
Eigenlijk was ik van plan voor dit blad een recensie te schrijven van ‘Verhalen uit het gekkenhuis’ van
Maarten Biesheuvel. Maar het thema moest corona
zijn. Nu heb ik in het voorjaar een week op de coronaafdeling van het OLVG gelegen, dus... zou ik een beschrijving van mijn ervaringen op die afdeling niet
kunnen combineren met deze recensie? Daar gaan we.
Begin mei kreeg ik ernstige ademhalingsproblemen en in
de nacht van 7 op 8 mei kreeg ik het zo benauwd dat ik
de eerste hulp belde. Er kwam een ambulance die me naar
het OLVG vervoerde. Daar zat een man in met een zuurstoffles, waaruit hij mij zuurstof toediende; daardoor voelde ik me al meteen een stuk beter. Ik kwam op de eerstehulpafdeling, waar ik een bed kreeg in een kamertje met
22 •
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veel apparaten. Een longarts en een cardioloog onderzochten me en ik kreeg een coronatest. Ik moest nog uren
op dat bed liggen voor ik werd overgebracht naar een kamer voor patiënten met een coronaverdenking. Alles was
hier ingericht alsof de kamerbewoners inderdaad corona
hadden. Er hing een gordijn om het bed, waar je niet buiten mocht komen; er was geen toilet, je moest plassen
in een urinaal en poepen op een speciale kakstoel. Het
verplegend personeel had gezichtsmaskers op en speciale kleding aan. En natuurlijk mocht je geen bezoek
ontvangen. Regelmatig kwamen ze je bloeddruk, temperatuur en het zuurstofgehalte van je bloed opmeten.
Er lag nog één andere patient en die kreeg al snel te horen
dat zijn uitslag negatief was, zodat hij naar een andere
afdeling kon. Ik had goede hoop dat mijn uitslag ook negatief zou zijn, immers ik had geen symptomen, had geen
koorts, hoestte niet. Wel was ik kortademig, maar dat was
ik al jaren. Bovendien werd ik aan een infuus met plaspillen gelegd dus men zocht de oorzaak van mijn benauwdheid kennelijk toch ergens anders. De uren verstreken
zonder dat ik werd ingelicht over de testuitslag. Toen een
verpleegster me mijn avondeten kwam brengen, vroeg ik
haar of ze die al kende. ‘Ja, die ken ik,’ zei ze, ‘en hij is
positief.’ Daar schrok ik van.
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Dat moest mij natuurlijk weer overkomen. Het was mijn eigen stomme schuld. Ik was veel te onvoorzichtig geweest,
was constant mijn huis uitgelopen om te wandelen, te fietsen
en boodschappen te doen. Ik vroeg me af van wie ik het gekregen zou kunnen hebben maar kon niemand bedenken.
Vanwege mijn leeftijd¸ 77, viel ik in de risicogroep en bovendien had ik een onderliggende ziekte, een hartkwaal:
alle reden om aan te nemen dat ik het ziekenhuis niet levend zou verlaten. Doodsangst overviel me aanvankelijk,
maar de berusting kwam sneller dan verwacht. Ik heb in
mijn leven een grote liefde gehad, een medeslavist(e).
Met haar had ik waarschijnlijk een gelukkig leven kunnen
leiden en ik heb er alles aan gedaan om haar te veroveren, ik heb een liftreis met haar naar Praag gemaakt;
maar het is me niet gelukt. Ik kon mezelf niets verwijten.
Er kwamen nog drie patiënten bij op de kamer. Een ervan
had een mobieltje en was constant aan het telefoneren.
Ik had mijn mobieltje thuis laten liggen maar aan het televisietoestel dat boven mijn bed hing was een telefoon bevestigd waarmee je niet zelf kon bellen, maar wel gebeld
kon worden. Het OLVG had het nummer van mijn contactpersoon, mijn zus, en belde haar. Zij gaf het nummer
weer aan anderen door en zo werd ik al snel gebeld door
Cliëntenraadsleden en anderen die hun medeleven uitspraken. Mijn ex-vrouw bracht me een tas met kleren en
boeken. Helaas had ze er alleen de boeken die op mijn
bureau lagen ingestopt. Het waren allemaal boeken die
verband hielden met het boek dat ik vertaalde: Engelse,
Franse en Nederlandse vertalingen van de verhalen van
de Rus Joeri Kazakov. De bundel die ik vertaalde zou als
titel krijgen: ‘Ik huil en ik jammer’. Daarvoor had ik van
dezelfde schrijver al ‘Teddy, de geschiedenis van een
beer’ vertaald. Een verhaal over een beer die ontsnapt
uit het circus en zich helemaal opnieuw moet aanpassen
aan het leven in het woud. De schrijver heeft zich ongelofelijk goed ingeleefd in het leven van een beer, maar
desondanks – of juist daardoor – is die beer ook een
metafoor geworden voor de zoekende mens.
Na Teddy vielen alle boeken me tegen – totdat ik ‘Verhalen
uit het gekkenhuis’ van Maarten Biesheuvel las. Ik zou
dat boek misschien niet gekocht hebben, omdat ik vrijwel
alle bundels van Biesheuvel heb en de verhalen daar
ook in staan. Maar bij de laatste uitreiking van de M.J.A.
Biesheuvelprijs voor korte verhalen mocht je dit boek
gratis meenemen. Dat was tevens de laatste keer dat ik
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Maarten Biesheuvel in levende lijve zag. Zijn vrouw Eva
was kort daarvoor overleden, anderhalf jaar later zou
Maarten ook overlijden. Tot mijn spijt heb ik Maarten en
zijn vrouw nooit gesproken, hoewel ik daar wel de kans
toe heb gehad. We hadden waarschijnlijk genoeg gespreksstof gehad: Eva Biesheuvel was net als ik een
slavist(e) en Maarten kende Russisch en was een groot
liefhebber van de Russische literatuur.
Biesheuvel heeft drie keer in het gesticht Endegeest in
Oegstgeest gezeten. De eerste keer in 1966. Ik heb in
1968/69 in de Jelgersmakliniek gezeten, die ertegenover
lag. Maar daar was ik niet terechtgekomen omdat ik dacht
dat ik de verlosser was en de mensheid moest redden,
zoals Biesheuvel. Ik pleegde in die tijd veel winkeldief
stallen, uit protest tegen de maatschappij, werd een paar
keer betrapt en liet me opnemen om op die manier gevangenisstraf te ontlopen. Ik dacht dat ze me wel meteen weer zouden wegsturen maar ze hielden me er een
jaar. Een paar verhalen uit het boek spelen zich op Endegeest af, andere in de buitenwereld, maar ze hebben een
hoofdpersoon die lijdt aan gekte. Ze gaan over toestan
den die de meeste mensen liever niet in hun zelfbeeld opnemen: angstbuien, diepe neerslachtigheid, een afkeer
van de wereld. Toch is de krankzinnige Biesheuvel een
metafoor voor de gewone of normale mens, zoals Teddy
een metafoor is voor de zoekende mens, want wat zich
in de hersens van die normale mens afspeelt dat loopt
evengoed de spuigaten uit, als u begrijpt wat ik bedoel.
Maartens vrouw, Eva Biesheuvel-Gutlich, speelt een
grote rol in de verhalen: met haar nuchterheid, toewijding aan en liefde voor Maarten houdt ze hem in leven
en zorgt ze ervoor dat hij kan schrijven. Volgens mij ben
ik bijna even gek als Maarten Biesheuvel. Had ik mijn
slavist(e) gekregen, had ik dan ook zulke mooie verhalen
over mijn gekte kunnen schrijven? Nee, want Maarten
Biesheuvel was een genie en ik ben maar een gewone
jongen. Bovendien was Dunya Breur, mijn aanbedene,
zelf ook een psychiatrische patiënte. Een paar jaar na mij
kwam ze in een inrichting terecht, niet in Oegstgeest,
maar in Santpoort. Nadat ze daar ontslagen (of liever: met
geweld verwijderd) was richtte ze uit verontwaardiging
over wat ze er had meegemaakt in 1973 samen met anderen de Cliëntenbond in de Welzijnszorg op, die een humaner klimaat nastreefde, maar zich ook bezighield met
individuele gevallen. Daarna schreef ze twee boeken: 
►►
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Foto: Koen Bosschert

één over het verblijf van haar moeder in concentratiekamp Ravensbrück en een over haar vader, een communistische verzetsstrijder die in de oorlog is gefusilleerd.
Ondertussen verstreken de dagen op de corona-afdeling. Ik werd van de zuurstof afgehaald, wat me een goed
teken leek. De hele winter had ik regelmatig in de Gaasperplas gezwommen en ik vroeg me af of ik daarmee
genoeg weerstand had opgedaan om corona te over
winnen. Niettemin werd ik ’s morgens wakker met een
vervelend, onbestemd angstgevoel. Toen ik dat aan een
verpleegster vertelde, zei ze: ‘Daar is wel iets aan te doen,’
en ze gaf me het medicijn oxazepam, wat inderdaad
meteen hielp. Waarom gaven ze Biesheuvel geen oxazepam als hij een angstbui had? Bestond het nog niet?
Er kwam een jongedame met een apparaat, waarmee ze
een echo van mijn hart maakte en daarna een jongeman
die me vertelde dat de pompfunctie van mijn hart was
aangetast. Daarin school volgens hem ook de oorzaak
van mijn klachten. De corona noemde hij ‘bijvangst’. Het

Foto: Vincent Buijs,
Oudezijds Voorburgwal zonder bezoekers
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was me niet duidelijk wat hij daar precies mee bedoelde.
Door corona verlies je je smaak, schijnt het, maar het eten
smaakte me uitstekend. Op een avond hadden we bijvoor
beeld gestoofde prei en boeuf bourguignon. Heerlijk!
En dan nog het toetje: vruchtencompôte. De situatie was
draaglijk, maar o, wat verlangde ik ernaar om weer langs de
Amstel, de Waver en het Gein te fietsen en naakt in de
Gaasperplas te zwemmen. Op de zesde dag werd ik door
het hoofd van de afdeling niet-besmettelijk verklaard en
kon ik naar de afdeling cardiologie voor een katheterisatie.
Daarna mocht ik naar huis. Ik kreeg een waslijst aan
medicijnen mee die ik moest slikken en afspraken voor
controles. In juni werd een nieuwe echo van het hart uitgevoerd en toen bleek de pompfunctie aanzienlijk verbeterd te zijn. Later werd bloed afgenomen. Ik was benieuwd of ik antistoffen zou hebben, dan was ik immers
immuun. Maar ik had geen antistoffen. Dat was toch raar:
geen symptomen en geen antistoffen. Klopte die test van
8 mei wel? Men zou het bloedonderzoek opnieuw doen.
En jawel, het positieve resultaat uit mei bleek foutief te
zijn: ik had nooit corona gehad. Dus ik had de dood voor
niets onder ogen gezien.
Van een uitvoerige, afgewogen recensie van ‘Verhalen uit
het gekkenhuis’ is het niet gekomen, ik heb het meer gebruikt om mijn punt te maken, maar dat mag – in TeGek!
Het zijn trouwens niet alleen eerder gebundelde verhalen, er staat ook een afdeling met ‘niet eerder gepubliceerd werk’ in. Alles bij elkaar is het een van de beste
Nederlandse boeken die ik ooit heb gelezen. Lees het!
▄

Verhalen uit het gekkenhuis - J.M.A. Biesheuvel,
Uitgeverij Brooklyn, 2020, 15 euro.

Foto: Kees C. Keuch

In gesprek met Kees Keuch
"
coordinator
van het Nul-Nummer
Kees Keuch is al vele jaren een actief
cliëntenraadslid bij de Cliëntenraad
Arkin. Eén van zijn belangrijke wapenfeiten is het coördineren en uitbrengen
van het cliëntenmagazine voor
verslaving, het Nul-Nummer. Omdat er
op dit moment gekeken wordt naar de
toekomst van het blad gaat Naomi de
Rooy Ten Meer met Kees in gesprek.

Ontstaan Nul-Nummer
Kees is het grootste deel van zijn werkzame leven fotograaf geweest. Fotograaf, dat blijf je je hele leven. Het
overgrote merendeel van de foto’s in het Nul-Nummer zijn
van zijn hand. Kees kent verslaving, en verslavingszorg,
van binnenuit. ‘Eens verslaafd is altijd verslaafd. Je kunt
een verslaving bedwingen, maar niet genezen. Daardoor
is er geen scherpe grens te trekken tussen curatieve en
chronische verslavingszorg,’ aldus Kees. De meeste verslaafden maken dan ook meerdere opnames mee, al dan
niet onderbroken door korte of langere periodes van abstinentie. Tijdens zijn laatste opname in 2002 in de Jellinekkliniek aan de Jacob Obrechtstraat te Amsterdam
►►
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– vervolg van vorige bladzijde –
werd Kees door een medecliënt aangesproken, die een
cliëntenkrant wilde opstarten. De toenmalige cliëntenraad van de Jellinek werd benaderd met dit idee en er
kwam geld voor vrij. In 2003 zag het eerste Nul-Nummer,
Nul-Nummer Nul, het licht. Het blad werd gewijd aan informatieverstrekking over verslaving, de verslavingszorg
en natuurlijk vanuit het cliëntperspectief bezien.
Al snel werd Kees benaderd om ook lid te worden van
de cliëntenraad Jellinek. Hij werd hiertoe aangespoord
door Bani da Lima (zie het interview met Bani elders in
dit blad). Omgekeerd ging Bani ook zijn bijdrage leveren
aan het Nul-Nummer. ‘Bani is zeer goed in Nederlands
en ik heb tijdens het samen maken van de eerste zes
edities van het blad veel van hem geleerd. Ik ben fotograaf en geen journalist, maar Bani heeft mij kennis bijgebracht van het voorbereiden, opstellen en redigeren
van artikelen en interviews,’ vertelt Kees. ‘Schrijven heb
ik mezelf aangeleerd.’

‘De naam van het blad berust
op een gelukkig toeval.’
De naam van het blad berust op een gelukkig toeval. Het
eerste nummer van een nieuw periodiek heet vaak het
nulnummer. Maar iemand met een verslavingsprobleem
die zijn verslaving te boven komt of in bedwang weet te
houden begint ook vaak bij nul. Je moet je oude leven en
gewoontes achter je laten en jezelf opnieuw ontdekken
en uitvinden: vanaf het nulpunt, zeg maar. Daarom is de
naam Nul-Nummer gehandhaafd.
Ontwikkeling
Ondertussen werd Kees steeds actiever binnen de
toenmalige cliëntenraad Jellinek. Zijn enthousiasme
voor het raadswerk was te danken aan het feit dat hij
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al tijdens de eerste maand van zijn raadslidmaatschap
werd uitgenodigd mee te gaan naar het zogenoemde ‘verslavingsweekend.’ Deze trainingsweekenden
werden toentertijd twee keer per jaar georganiseerd.
Cliëntenraden van verslavingszorginstellingen uit het hele
land kwamen een lang weekend bijeen, om samen thema’s te bespreken en die relevant zijn voor cliënten in de
verslavingszorg. Het weekend in 2003 had als thema de
Wet medezeggenschap Cliëntenzorginstellingen en ieder
jaar kwamen belangrijke en relevante thema’s aan bod.
Deze weekenden stonden aan de wieg van Stichting het
Zwarte Gat (ShZG), de landelijke belangenbehartigingsorganisatie van de cliëntenraden in de verslavingszorg.
Toen de weekenden niet langer gesubsidieerd werden
door het ministerie is ShZG als landelijke cliëntenbelangenbehartiger voor verslaving verder gegaan.
Het Nul-Nummer berichtte in de jaren vanaf 2003 over
de ontwikkelingen binnen de verslavingszorg, zowel bij
de Jellinek als landelijk. Tevens biedt het blad een podium voor ervaringsverhalen. Het streven is steeds geweest om een blad te maken voor en door cliënten.
Fusies
In 2007 fuseerde Jellinek met Mentrum. Twee jaar daarna volgde de fusie tussen Jellinek-Mentrum en AMC De
Meren, wat resulteerde in het huidige Arkin. Het NulNummer is steeds voortgezet naast het cliëntenraadsblad van Mentrum, Bolwerk. Inmiddels is Bolwerk overgegaan in de huidige cliëntenraadsglossy TeGek! Van
het Nul-Nummer hebben inmiddels 23 reguliere edities
en 4 speciale extra nummers het licht gezien. Uiteenlopende thema’s, waaronder herstel en ambulantisering,
zijn in verschillende perspectieven aan bod gekomen.
Kees is niet onverdeeld positief over de vele fusies die in het gehele land hebben plaatsgevonden binnen de GGZ en verslavingszorg in de afgelopen decennia. In zijn ogen heeft dit mede

Foto: Kees C. Keuch
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geleid tot de verschraling van de verslavingszorg.
Ooit was Rotterdam de trotse bezitter van de gewaardeerde Boumankliniek. Inmiddels lijkt het dat de verslavingszorg in Rotterdam is aangewezen op de keten voor
Ernstige Psychiatrische Aandoeningen, maar dit dekt
de lading niet. Want Kees heeft tevens een uitgesproken mening als het gaat om dubbele diagnose. Zijns inziens zijn er natuurlijk ook mensen die enkel verslaving
als probleem hebben en deze groep wordt in zijn ogen
veronachtzaamd in een deel van het aanbod binnen de
verslavingszorg. De teloorgang van de Boumankliniek is
hier in zijn ogen een schrijnend voorbeeld van.

In 2017 is Verslavingskunde Nederland opgericht als
zelfstandige tak binnen de GGZ. Het initiatief is gezamenlijk genomen door de directies van de Verslavingszorginstellingen in Nederland. ShZG is uitgenodigd om
hieraan deel te nemen. Het antwoord was: ‘We willen
meedoen, maar dan wel als gelijkwaardige partner, niet
alleen op papier maar ook in de praktijk. We stellen dit
zo omdat we tot nu toe meer op papier genoemd worden als partner maar in de praktijk nog weinig betrokken
worden.’

‘Om een verslaving te
boven te komen begin je
vanaf punt nul.’

Inmiddels is ShZG aangesloten bij MIND en is daar ook
in het bestuur vertegenwoordigd. Dit ging niet zonder
slag of stoot. Het was een jarenlang proces om de belangen van mensen met een verslavingsprobleem ook
landelijk te kunnen behartigen. Via MIND, voorheen het
Landelijk Platform GGZ, heeft ShZG meer toegang tot
onder andere overheidinstanties.

Stichting het Zwarte Gat (ShZG)
In de loop der jaren is Kees steeds actiever geworden
binnen Stichting het Zwarte Gat (ShZG). ShZG is het landelijke platform voor cliëntenraden verslavingszorg. Ook
is er intensief contact tussen ShZG en de bestuurders
van de diverse instellingen.

Toekomst
Kees is op dit moment penningmeester bij ShZG. Kees
beschouwt het Nul-Nummer mede als podium voor ShZG.
Maar Kees wordt ook een dagje ouder en onderzoekt of
het Nul-Nummer als digitaal blad kan voortleven op de
▄
website van hetzij ShZG, hetzij MIND-Verslaving. 

HOPE Stay Home toolkit
De ervaringswerkers van Arkin, Pit&Co
hebben voor de bijzondere tijden waarin
we nu leven de HOPE Stay Home toolkit gemaakt. Deze kit kan een uitkomst
zijn voor eenzame mensen of mensen
die geen netwerk hebben en ook geen
toegang hebben tot online contacten.
De toolkit is een handreiking voor alle
cliënten en hun naasten om te (blijven)
werken aan de psychische gezondheid.
De toolkit helpt je positief te denken,
gaat over kansen en zelfredzaamheid
maar heeft ook een 'eerste hulpkoffer',
en geeft je handreikingen
voor beter slapen en eten.
Het helpt je kortom om goed
▄
voor jezelf te zorgen.
www.pit-co.nl
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In tram 26
In tram 26 van IJburgstrand naar CS Amsterdam.
Bij de tweede stop richting CS stappen ze in; vier opgeschoten jongens van vijftien, zestien. Druk, zoals
kinderen van die leeftijd allemaal zijn. Veel bravoure en
ze spreken een ratjetoe waar ik niets van kan maken.
Straattaal, denk ik.
Het is de derde week van de verplichte mondkapjes in
het openbaar vervoer.
Maar daar hebben zij helemaal niets mee te maken. Zij
hebben een mondkapje, dure, zo één van één euro per
stuk. Nu al is er een hiërarchie ontstaan, een hype. Zelfgemaakte mondkapjes zijn dom, nee, geld moet je laten
zien en dat kan gelukkig ook met mondkapjes. Ik heb
mensen als deze jongens beducht op alles wat hip en
waardevol schijnt, altijd dom gevonden.
Ze zijn merkendragers. Dr Marvis om de smalle heupen.
Een D&G riem nonchalant in de lusjes. Een opvallende
pet van Calvin Klein. Een stijlvol T-shirt van Tommy Hilfiger. En Puma’s aan de enorme jongensvoeten.
Meelopers.
En dan nu de mondkapjes. Ze moeten
onder de kin. Of slechts aan één oor
hangend. In ieder geval niet daar waar
ze horen: over neus en mond en kin.

Nee, want dan zijn ze meelopers en dat is ondenkbaar,
dat willen ze niet, kunnen ze niet. Ze willen zich onderscheiden, ocharm. Anders zijn dan de rest van de mensheid en juist daarin zo eenvormig dat het lachwekkend
is, ware het niet dat ik er niet om kan lachten, me dood
irriteer, maar er dus helemaal niks van zeg. Omdat ik een
kwetsbare 58 jarige vrouw ben, een heerlijke middag op
het IJburgse strand heb doorgebracht met een vriend en
nog na wil genieten.
Niet dat ik werkelijk in mondkapjes geloof, maar ze opzettelijk niet dragen, terwijl de rest van ons wel onbehaaglijk en warm achter een mondkapje zit, vind ik ronduit onbeschoft.
Mijn moeder zou mij in mijn nekvel hebben gegrepen als
zij mij op dergelijk respectloos gedrag had betrapt.
Ik wind me toch op, achter mijn zonnebril en zelfgemaakte mondkapje. Ik kijk stuurs uit het raam en ik hoop er
toch zo op dat de tramconductrice vier BOA’s bestelt,
vanachter haar nieuwe plastic coronascherm.
Dat deze jongelui bij de eindhalte opgewacht
worden. Vier prenten, 95 euro elk, hatsikidee!
Oh, ik kan zo in utopieën leven…

tekst: Olga de la Fontaine - www.olgadelafontaine.nl, beeld: Bas Krommenhoek - www.baskrommenhoek.nl

