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Stigma 
Ik ben in mijn jaren als cliënt en als voorzitter van de Cli-
entenraad eigenlijk nog nooit een cliënt tegengekomen 
die er níet mee te maken heeft gehad. Zelf liep ik er ook 
tegenaan. Nogál zelfs. Allereerst kwam het verschijnsel 
zelfstigma op mijn pad, vrij vroeg in mijn behandeling. 
Van de eerste diagnoses die ik kreeg werd ik niet vrolijk. 
Ik weet bijvoorbeeld nog goed dat ik in de eerste versie 
van mijn behandelplan het woord ‘comorbiditeit’ tegen-
kwam. Ik had geen idee wat dat betekende. Ik googelde 
het en in één klap zakte mijn zelfvertrouwen door de 
ondergrens en ging de mate waarin ik mijzelf stigmati-
seerde door het dak. Het heeft zeker een jaar geduurd 
voordat ik er weer volop vertrouwen in had dat het ook 
met mij weer goed ging komen. 

Maatschappelijk stigma kwam ik tegen die tijd ook al 
meer tegen dan goed voor me was. Zo had ik op een 
gegeven moment een gesprek met mensen die ik uit mijn 
vorige werkomgeving op de Zuidas kende. We hadden 
het over mijn kansen op de arbeidsmarkt - ik was inmid-
dels alweer harstikke stabiel en actief - en de heren in 
kwestie waren zeer enthousiast. Ze wisten zeker dat ik 
bij hen aan de slag kon. Zij gingen ervanuit dat ik destijds 
met een burn-out was uitgevallen en dat kon gewoon 
een keer gebeuren; ik was van harte welkom. Toen ik ze 
vertelde dat mijn uitval wel wat meer om het lijf had dan 
een burn-out en dat mijn afwezigheid van ruim een jaar 
niet zomaar een sabbatical was geweest maar vooral te 
maken had met stevige behandelingen in de GGZ, draai-
den de heren om als een blad aan een boom. Ineens 
benadrukten ze dat ik vooral niets moest overhaasten en 
ze zeiden: ‘Bel ons maar niet, wij bellen jou wel.’ Ik heb 
nooit meer iets van ze gehoord.

Het enorme gevoel van onrecht dat ik toen voelde, voel 
ik nog steeds. Stigma is oneerlijk en belemmert mensen 
in hun herstel. Daarom ben ik heel blij dat wij als Cliën-
tenraad Arkin het afgelopen jaar veel extra aandacht aan 
stigma hebben besteed en dat we ook deze uitgave van 
TeGek aan dit onderwerp wijden.

voorwoord

Voorwoord

Je vindt er in dit blad veel verhalen over, alsook inter-
views met mensen die iets zinnigs over stigma te zeg-
gen hebben. Verhalen vanuit heel veel verschillende 
perspectieven, van ervaringsdeskundigen tot zorgpro-
fessionals. Veelal komen ze tot dezelfde conclusie: om 
psychiatrische aandoeningen uit de taboesfeer te halen 
en het enorme stigma erop te verminderen, helpt alleen 
nóg meer aandacht. Het is een maatschappelijk pro-
bleem en erover praten helpt.

Veel leesplezier! 
Chris Maagd

PS Die jongens op de Zuidas heb ik nooit meer gesproken. Blij 
toe. De vrijwilligers en medewerkers van de Cliëntenraad Arkin 
zijn de leukste collega’s die ik mezelf kan wensen.   ▄
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Wat is stigma?
Stigma is een sterk negatief label dat mensen op-
geplakt krijgen. Het beïnvloedt de manier waarop 
wij elkaar en onszelf zien. Mensen met een psychi-
atrische aandoening behoren tot de meest gestig-
matiseerde groepen in de samenleving. 70% van 
de mensen ervaart stigma’s. 

Je kunt last hebben van het label dat jou wordt 
opgeplakt, maar ook als het om een naaste gaat. 
Zelfs bepaalde wetten, regels en procedures kun-
nen stigmatiserend werken. Bewustwording is de 
eerste stap om van deze stigma’s en vooroordelen 
af te komen. 

Bron: Samen sterk zonder stigma
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verslag

Succesvolle Nazomerlezing van Clientenraad Arkin 

Zie Mij Zonder Stigma
Op maandag 27 september jl. vond de 
Nazomerlezing van Cliëntenraad Arkin 
plaats: ‘Zie Mij Zonder Stigma’. Deze 
Nazomerlezing is georganiseerd in sa-
menwerking met Samen Sterk Zonder 
Stigma (SSZS). Een verslag van Martin 
van Honk en Naomi de Rooy.

De Cliëntenraad heeft in 2021 aandacht voor stigmabe-
strijding als belangrijkste speerpunt binnen zijn jaarplan. 
Letterlijk betekent stigma: een brandvlek, een schand-
plek, gekoppeld aan een bepaalde groep of staat van 
zijn. Het beïnvloedt de manier waarop wij elkaar 
en onszelf zien.  Mensen met een psychische 
aandoening behoren tot de meest gestigmati-
seerde groepen in de samenleving. 

De eerste spreker op deze middag was schrijver 
en journalist Rinke van den Brink. Onlangs werd zijn 
boek ‘Ik ben er weer: zwaar ziek, gered door de psychia-
ter,’ over zijn ervaringen met de psychiatrie, gepubliceerd 
(zie een interview met Rinke elders in dit blad, red.). 
Rinke vertelde openhartig over de manier waarop bijna 
fatale medische fouten ervoor zorgden dat hij uiteindelijk 

in een psychose belandde. Ondanks zijn ernstige ver-
wardheid bleef hij als journalist zichzelf observeren door 
een dagboek bij te houden. Ook liet hij video-opnames 
maken door zijn familie. Deze aangrijpende beelden wer-
den tijdens zijn lezing getoond. Zowel de crisisdienst als 
zijn begripvolle, professionele psychiaters bleken zijn 
redding.

‘Hoor ik daarbij? Ja daar hoor ik bij’ 
Rinke dacht altijd over een psychose: ‘Mij overkomt dat 
niet.’ Hij had immers leuk werk, een fijne woning, vrien-
den en een liefhebbend gezin. Maar toen hij terecht 
kwam bij de crisisdienst op het Jan Thoméepad, zag hij 
de shagrokende, koffiedrinkende cliënten bij de ingang 

en dacht achtereenvolgens: ‘Daar wil ik niet bij 
horen! Hoor ik daarbij? Ja, daar hoor ik bij.’ Hij 
gedroeg zich raar op straat, filmde continu alles 
met zijn smartphone, maakte om een ingebeel-
de reden ruzie in de trein met een conductrice. 
Na maanden van herstel ervaarde hij bij terug-

keer op de werkvloer hoe sommige collega’s voor hem 
terugdeinsden. Zijn motto is: praat over je psychische 
problemen! ‘Mental illness is nothing to be ashamed of 
but stigma and bias shame us all.’

Er waren rond de veertig genodigden aanwezig in de 
grote zaal van het Polanentheater. Ze vormden een 
mooie dwarsdoorsnede van de organisatie, waaronder 
Cliëntenraadsleden, een lid van de Naastbetrokkenen-
raad, een patiëntvertrouwenspersoon, ervaringswer-
kers, geestelijk verzorgers, verpleegkundigen, psychia-
ters, een lid van de Raad van Toezicht en werknemers 
van de ondersteunende diensten. Ook Floor van Dijk, 
psychiater en lid van de Raad van Bestuur, gaf acte de 
présence. Door deze mix van verschillende perspectie-
ven kregen de discussies kleur en diepgang. 

Verbeterpunten
Aan het eind van de bijeenkomst werden onder de be-
zielde aanvoering van dagvoorzitter Maaike een aantal 
verbeterpunten meegegeven aan de Raad van Bestuur. 
Meer aandacht voor stigmatisering binnen de behandel-
relatie en voor stigma in zijn algemeenheid, is één verbe-
terpunt. Als behandelaar is het daarnaast van groot be-
lang om je bewust te zijn van wat je doet en zegt. En om 
gespreksdoelen en ieders rol in gesprekken met cliënten, 
vooral in het bijzijn van naasten, vooraf en tussentijds 
goed met elkaar af te stemmen, met als uitgangspunt ge-
lijkwaardigheid. Het kan ook helpen als een behandelaar 
niet altijd, in een gesprek met cliënt en naasten of der-
den, ook nog de rol van voorzitter of procesbewaker op 
zich hoeft te nemen, maar dat een ander hierin voorziet.

Stigmatisering van de GGZ in de media verdient even-
eens aandacht. Te vaak mist de GGZ, met het argument 
van privacybescherming, de kans om algemene voor-
lichting te geven over bijvoorbeeld wat een psychose 
is. Of om context te geven aan berichten zoals die ene 

moord door een TBS’er op verlof, 
dat in geen verhouding staat tot 
de tienduizenden jaarlijkse verlo-
ven die zonder incident verlopen. 
Een andere tip is om de weten-
schappelijk aangetoonde effectivi-
teit van psychotherapie beter voor 
het voetlicht te brengen bij het 
algemene publiek. Daarnaast zijn 
er ook kansen. Het ligt in de lijn 
der verwachtingen dat de nieuwe 
financieringssystematiek voor de 
GGZ, het zogenoemde Zorgpres-
tatiemodel, vanaf 1 januari 2022 
meer mogelijkheden en keuzes 
biedt voor behandeling, zowel 
voor professionals als cliënten.

Deze boeiende, inspirerende en 
leerzame middag werd feestelijk 
afgesloten met een gezellige bor-
rel in de foyer. ▄

Zowel de voorzitter van de cliëntenraad Chris Maagd als 
dagvoorzitter en bureaumanager van de cliëntenraad 
Maaike Riemersma hebben vervolgens het belang toe-
gelicht, vanuit cliëntperspectief, van aandacht voor de 
verwoestende effecten van (zelf-)stigma op herstel. Chris 
gaf aan dat je als individu eigenlijk weinig kunt doen aan 
maatschappelijk stigma. Maar het beeld dat anderen van 
je hebben kan je erg belemmeren om te bereiken wat je 
graag zou willen. Binnen de Cliëntenraad vindt het on-
derwerp weerklank, want bijna ieder lid heeft wel eens 
de gevolgen van (zelf-)stigma ervaren.

Drie filmpjes met prikkelende casussen
Het tweede deel van de middag was in de kundige han-
den van dagvoorzitter Maaike en ervaringswerker en 
ambassadeur/ trainer van SSZS, Anne van Winkelhof. 
Aan de hand van drie filmpjes werd het gesprek met de 
zaal gevoerd. Ieder filmpje, waarin een op waarheid be-
rustend psychotherapeutisch consult nagespeeld werd 
door acteurs, had een thema: Zelfregie, Gelijkwaardig-
heid en Professionele Afstand. De prikkelende casussen 
gaven elk veel aanknopingspunten voor een indringend, 
goed geleid gesprek over de impact van stigma in de 
behandelrelatie. 

Zo kwam er bij het filmpje over Gelijkwaardigheid een 
casus langs van een cliënt die op verzoek van de behan-
delaar haar partner meenam en vervolgens volledig ge-
negeerd werd tijdens het consult. Er werd niet mét maar 
óver de cliënt gesproken. In het filmpje over Zelfregie 
had een cliënt zelf behandelmogelijkheden onderzocht 
maar hier werd absoluut niet op ingegaan. 

"

Foto: Koen Bosschert
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interview interview

schermen. Bijvoorbeeld als iemand zijn lijden op mij 
projecteert. Ik geef dan duidelijk mijn grenzen aan. Het 
nabespreken van een gesprek met collega’s en feedback 
krijgen werkt dan heel goed.'

Dat lijkt me echt het lastigste aan jullie rol, het is 
toch een soort jongleren?
'Zeker, enerzijds wil je beschikbaar zijn, anderzijds moet 
je verwachtingen temperen. Als iemand mij bijvoorbeeld 
vaak appjes stuurt, dan begrens ik dat. Want anders is 
iemand meer met mij bezig dan met zijn herstelproces.' 

Ik heb begrepen dat er ziekteverzuim of terugval 
onder ervaringswerkers kan spelen op de werk-
vloer. Kan dat met dit proces te maken hebben?
'Er zijn meerdere factoren die hierin meespelen. Eerst 
waren de opleidingen niet toereikend waardoor je als er-
varingswerker weinig professioneel houvast had. Daar-
naast is het belangrijk dat je op een plek werkt die bij 
jou past. De derde factor kan zijn dat iemand niet goed 
ingebed is in het team en er niet goed voor iemand ge-
zorgd wordt.' 

‘Ik ben geen fan van de DSM 
IV of V en het in hokjes  
stoppen van mensen’

Wat speelt er dan? Kun je een voorbeeld noemen?
'Dan lijkt het alsof je je extra moet bewijzen. Of dat visies 
op de GGZ botsen. Het komt bijvoorbeeld voor dat ik me 
in een behandelplanbespreking heel alleen voel staan. Ik 
ben geen fan van de DSM IV of V en het in hokjes stop-
pen van mensen. Ik kijk naar de persoon en zou willen dat 

Tot en met september 2021 was Samen 
Sterk Zonder Stigma (SSZS) het belang-
rijkste, grotendeels door het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS) gesubsidieerde platform voor 
het bestrijden van stigma bij mensen met een psychi-
sche aandoening. SSZS werkte aan een samenleving 
waarin psychische problematiek bespreekbaar is. Sa-
men met ambassadeurs, supporters en betrokkenen 
werkte SSZS aan bewustwording van stigma en de 
impact ervan. Ze gaven ze handvatten voor een ge-
lijkwaardige, diverse en menselijke samenleving. Dat 
deed SSZS op allerlei fronten: op het gebied van de 
GGZ zelf, maar ook op de werkplek, in de wijk, in 
het onderwijs en in de media. De website van SSZS 
was de plek waarin allerlei, veelal gratis tools te vin-
den waren om op al deze fronten stigma te bestrijden.  

De ambassadeurs van SSZS zetten zich 
in om voorlichting te geven. Zij helpen 
bedrijven, scholen en instellingen om be-
wustwording over en het tegengaan van 
stigma te bewerkstelligen. 

Helaas heeft het ministerie besloten dat er vanaf  
1 oktober 2021 geen subsidie meer verleend wordt aan 
Samen Sterk Zonder Stigma en dat een andere, nog 
nader bekend te maken partij het stokje overneemt. 
Gelukkig blijft voorlopig de website van SSZS, mede 
dankzij de inspanningen van MIND, met al zijn tools, 
informatie en gegevens nog steeds open en beschik-
baar.

Voor meer informatie, raadpleeg  
www.samensterkzonderstigma.nl

Jongleren tussen  
verschillende  
werelden

Een inter-
view met 
Anne van 
Winkelhof, 
ervarings-
deskundige, 
ambassa-
deur van 
Samen 
Sterk Zon-
der Stigma 

en werkzaam voor een FACT-team van 
Antes (onderdeel van ParnassiaGroep) 
in Rotterdam. Zij was gast en medepre-
sentator op de nazomerlezing van 27 
september jongstleden. Een interview 
door Maaike Riemersma.

Je bent ambassadeur voor de stichting Samen 
Sterk Zonder Stigma. Hoe lang doe je dat al en hoe 
kwam je erbij om dat te gaan doen?
'Ik ben er in 2018 mee begonnen, na een moeizame pe-
riode van langere opnames en dagbehandeling. Ik kreeg 
meerdere diagnoses achter elkaar en de bijbehorende 
‘evidence based’ behandelingen maar ik bemerkte geen 
resultaat. Ik zat in de knoop en vroeg me af: wat hoort 
bij mij en wat hoort bij mijn stoornis? Ook wilde ik mijn 
ervaringen op een veilige manier delen. Want niet zelden 
gebeurde het, dat als ik kritiek had of vragen stelde bij 
mijn behandeling, dit al snel aan mijn problematiek werd 
gekoppeld. Ook door mijn eigen omgeving. Hoewel het 
me een vooroordeel leek, snoerde het me wel de mond. 
Toen stuitte ik op Samen Sterk Zonder Stigma.'

Is het woord ‘stigma’ goed gekozen?
'Het is een heel duidelijk woord, een woord als discrimi-
natie is te groot. Het gaat om de bejegening en de con-
text. Vooral het woord zelfstigma spreekt mij aan. Dat 

speelde bij mij en dit woord had ik graag al gehoord tij-
dens de behandeling.'

Nu ben je zelf werkzaam als ervaringswerker in een 
team. Hoe breng je jouw kennis in?
'Het was zoeken naar mijn rol. Wanneer geef ik feedback 
of ongevraagd advies? Hoe verhoudt dat wat ik zie op 
mijn werk zich tot mijn eigen verhaal? Ik stel vragen en 
vraag door, bijvoorbeeld bij een multidisciplinair overleg. 
Ook als het gaat om hoe een collega een cliënt bejegent. 
Sinds kort zit ik in een ander team en dat is weer span-
nend; dan komt het zelfstigma weer om de hoek kijken. 
Dat resulteert in een innerlijk proces. Mag ik kritisch zijn, 
zie ik wel het hele plaatje, heb ik voldoende professio-
nele kennis?'

Is dat moeilijk, die balans tussen die verschillende 
perspectieven?
'Ja, dat blijft pittig. Ervaringsdeskundigheid wordt zeker 
gewaardeerd als extra perspectief, maar toch lijken die 
verschillende perspectieven allemaal eilandjes te zijn. 
Mijn ideaal is het samenvallen van de verschillende per-
spectieven van hulpverleners, cliënt en naasten. Mijn cli-
entenperspectief alleen is niet genoeg. Voor mij zit daar 
een uitdaging. Ik wil authentiek zijn en er zijn voor ieder-
een. Tegelijk breng ik professionele kennis in. Daarnaast 
ben ik mij bewust van de relatie tot de ander. Wat ge-
beurt er in de interactie?' 

Hoort dat specifiek bij jouw rol als ervaringswerker?
'Dat denk ik wel. Wij maken op een andere manier contact 
dan de psychiater, die is toch meer de dokter. Wij rich-
ten ons op het basale, het meevoelen en de empathie. 
Omdat je weet hoe het lijden is en omdat het helpend is. 
Soms kun je zonder woorden het vertrouwen uitstralen 
dat herstel mogelijk is. Dat kan een band scheppen en 
vanuit die band werk je.'

Hoe ga je dan om met het thema afstand en nabij-
heid? Hoe doe je dat?
'Door er met de cliënt over te praten. Soms kom ik te 
dichtbij, ook voor mezelf, dan moet ik ook mezelf be-

anderen dat ook (meer) doen en niet bang zijn om het con-
tact aan te gaan. Daarbij hoort ook een verantwoord risico 
durven nemen door soms de hulpvrager te durven volgen.'

Vind je dat men in de GGZ op safe speelt en dat dit 
ten koste gaat van de menswaardige zorg? 
'Ja, maar ik begrijp ook dat het lastig is want als behan-
delaar heb je een grote verantwoordelijkheid. Het is 
soms best lastig om herstel-ondersteunend te werken. 
Dat heeft met het systeem (financiering en DSM) en de 
manier van werken te maken. Maar ook met de druk die 
er is omdat er te weinig personeel is. Ik moet mij daartus-
sen bewegen.' 

Waar zie jij de kansen?
'Ik zie goede ontwikkelingen: er is veel meer ruimte voor 
ervaringsdeskundigheid en voor de mens en zijn naas-
ten. Er is meer ruimte voor het niet-weten en de cliënt 
volgen. Tegelijkertijd zie ik beren op de weg. Er is nog 
zoveel te winnen. Enerzijds lijkt het alsof er steeds meer 
bespreekbaar is. Een depressie hebben lijkt een sociaal 
geaccepteerde aandoening. Echter, schizofrenie is be-
paald geen knuffelterm in de samenleving.'

Hoe zie jij een inclusieve samenleving? 
'Voor mij betekent het: dat je met al je klachten naar de 
psycholoog kunt gaan. Dat we kwetsbaarheid omarmen 
in plaats van elkaar te willen diagnosticeren.'

Wat zou je morgen anders doen?
'Goeie vraag. Toch weer meer mijn mond open trekken. 
Het is tijd voor een ‘revolutie’ maar dat moeten we wel 
samen doen. Ik ga meer vragen stellen, doorvragen: 
waarom doen we dit zo, kan het ook anders? Zonder met 
het vingertje te wijzen.'   ▄

Foto: Koen Bosschert
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Ik ben er weer:  
het herstelverhaal van een 
NOS-redacteur

In het boek ‘Ik ben er weer’ vertelt Rinke 
van den Brink over de psychose waarin 
hij belandde na een medische fout. Als 
redacteur Gezondheidszorg bij de NOS 
schreef hij weleens over stigma, nu 
kreeg hij er opeens zelf mee te maken. 
Aan Chris Maagd vertelt hij wat dit met 
hem deed.
Rinke van den Brink is redacteur Gezondheidszorg van 
de NOS. De laatste tijd zie of hoor je hem veel over co-
rona. Daarnaast heeft hij geregeld bericht over medische 
blunders. Nooit werd hij daar zelf slachtoffer van. Tot fe-
bruari 2017. Toen veroorzaakten fouten na een routine-
operatie aan zijn blindedarm een aaneenschakeling van 
ellende, waardoor hij uiteindelijk in een zware psychose 
belandde. Hiervoor werd hij behandeld bij de psychiatri-
sche crisisdienst van Arkin. Hij kwam er weer bovenop, 
mede dankzij de zorg van zijn vrouw en kinderen. Op het 
kantoor van de cliëntenraad spreek ik hem over zijn her-
stel, het boek dat hij daarover schreef en of hij - nu hij zelf 
ervaring heeft in de GGZ - ook tegen stigma aanloopt.

Eerst even over je bijzondere herstelverhaal. In je 
boek schrijf je over de belangrijke rol die je naas-
ten in het proces hebben gehad. Is je succesvolle 
herstel aan hen te danken?
“Het is ongelooflijk belangrijk geweest. Ik kan niet zeg-
gen dat ik er anders nooit uitgekomen zou zijn, want 
dat weet ik gewoon niet, maar in mijn herstelgeschiede-
nis was er in de eerste plaats mijn vrouw en daarnaast 
mijn gezin. Vooral voor mijn vrouw is het heel zwaar 
geweest, zij heeft vijf weken niet kunnen werken om-
dat ze echt bij mij moest blijven. Ook de stabiliteit van 
het hebben van een huis en van werk - ik werd natuur-
lijk gewoon doorbetaald - is heel bepalend geweest. 

De andere, zeer belangrijke factor was de hulp van mijn 
behandelaren. In mijn boek beschrijf ik hoe ik echt red-
dende engelen gehad heb. Er was eerst de hoogleraar 
microbiologie die ingreep toen het in het ziekenhuis fy-
siek heel slecht met me ging. Daarna een jonge huisarts 
- ze kwam pas net van de opleiding - die goed gedokterd 
heeft, doorhad hoe erg ik er psychisch aan toe was en 
me direct heeft doorverwezen naar de crisisdienst van 
Arkin. Ik had geluk dat ik daar diezelfde avond terecht 
kon en daar topbehandelaren trof die me gered hebben 
van mijn psychose.”

Hoe kijk je terug op je psychose en je herstel erna? 
“Het is een heel wonderlijke gebeurtenis geweest. Ik 
had, naast de hulp van naasten en behandelaren, een 
soort mazzel dat ik vanaf het begin de drive had om alles 
vast te leggen. Dat heb ik niet alleen kunnen gebruiken 
bij het schrijven van mijn boek, maar het betekende tij-
dens mijn herstelproces ook een vorm van bezigheid. Ik 
was er dagelijks een paar uur zoet mee en het gaf een 
vorm van structuur.”

‘Ik dacht: ze zitten niet te wach-
ten op iemand met een kras’

 
Waarom ben je er eigenlijk een boek over gaan 
schrijven?
“Kort gezegd om drie verschillende redenen: het taboe 
doorbreken, uitleggen wat psychisch ziekzijn is en laten 
zien hoe het ook goed kan aflopen. Ik wilde iets bijdragen 
aan het verder doorbreken van het taboe op psychiatri-
sche ziektes, maar ik vind het ook fijn om een voorbeeld 
te geven van iemand bij wie het herstelproces uiteindelijk 
goed is gegaan. Ik ben als redacteur Gezondheidszorg 
bij de NOS toch een beetje een publiek figuur en ik heb 
een groot netwerk in de medische wereld. Tijdens mijn 
herstel dacht ik na over hoe ik de ellende die ik mee-
maakte toch nog wat zin kon geven. Toen de medische 
blunder net gemaakt was, dacht ik nog aan een boek over 
patiëntveiligheid. Maar toen kwam de psychose en ben 
ik de focus gaan verleggen. Ik had hiervoor al vijf of zes 
andere boeken geschreven, maar nog nooit over mezelf. 
Dat was een grote stap. Het werd een intiem boek, maar 
ik voelde me in een veilige positie. Ik wilde laten zien 
dat een psychose of een bipolaire stoornis iedereen kan 
overkomen. Daarnaast leek het me voor buitenstaanders 
interessant om te lezen hoe het nou werkt, zo’n kwaal. 
Een andere wens was om met dit boek de GGZ - die de 
laatste tijd toch voornamelijk negatief in het nieuws is - 
een keer in een ander daglicht te brengen. Door te laten 
zien hoe succesvol en hoe liefdevol mijn behandeling is 
geweest. Mijn boodschap is: zo kan het ook.”

Je zegt zelf al, je bent een redelijk publiek figuur en  
door je boek weet iedereen wat je is overkomen. Het  
kan haast niet anders dan dat je daardoor ook met 
verschillende vormen van stigma te maken krijgt
“Zeker. Ook ik liep eerst tegen zelfstigma aan. Ik dacht 
eerst: dit komt nooit meer goed, ik word nooit meer be-
ter, ik kan nooit meer mijn werk doen. Dat heeft een 
tijdje geduurd maar toen zag ik zelf dat ik toch wat ver-
beterde en kwam ik er overheen. Toen kwam de vol-
gende stap; terug naar het werk. Ik was ervan overtuigd 
dat ze me er daar bij de eerste de beste mogelijkheid 
uit zouden gaan werken. Dat ze niet zouden zitten te 
wachten op iemand met een kras, een wankel iemand 
die misschien volgend jaar wel wéér een psychose 

zou krijgen. Zo dacht ik op dat moment over mijzelf. 
Niets bleek minder waar. Er werd juist reikhalzend naar 
mijn terugkomst uitgekeken, zonder dat er aan me getrok-
ken werd. Er werd mij rust gegund. Sterker nog, ik werd 
zelfs wat afgeremd door de bedrijfsarts, waardoor ik veilig 
kon terugkeren. Eenmaal terug op het nest merkte ik wel 
wat anders. Ik weet niet of je het stigma moet noemen, ook 
omdat ik er zelf geen last van had. Je moet je voorstellen 
dat de NOS een heel groot bedrijf is, alleen bij de afdeling 
Nieuws werken al 400 mensen. Ik had mezelf voorgeno-
men om helemaal open kaart te spelen. Als iemand zou 
vragen wat er was gebeurd, waarom ik zolang weg was 
geweest, dan vertelde ik het gewoon. Ik heb dus bij de 
koffiemachine heel veel gesprekken gevoerd. Daarbij viel 
het me op dat als ik vertelde dat ik een psychose had ge-
had, mensen soms fysiek een beetje terugdeinsden. Niet 
uit kwade wil, maar je zag toch die automatische reactie. 
Dat zou nooit gebeurd zijn als ik ze had verteld dat ik bij-
voorbeeld aan mijn hart was geopereerd. Toch heel apart. 
Een ander voorbeeld van stigma kom ik tegenwoordig 
wel tegen in mijn werk. Onlangs kreeg ik een mail van 
een lezer over een artikel dat ik had geschreven over de 
coronavaccins. Het ging om iemand die duidelijk een te-
genstander was van vaccineren en mijn artikel ging er 
juist over hoe goed de vaccins bleken te werken. Als 
mails een beetje normaal zijn, beantwoord ik ze. Zo ook 
deze, maar de mailwisseling escaleerde vrij snel. Ik wilde 
hem beëindigen met de boodschap: ‘Geloof wat je wil, 
maar bespaar mij je onzin.’ In zijn antwoord daarop vond 
hij het nodig om aan mijn psychose te refereren. ‘Je komt 
uit je psychose met een wappie-verstand,’ of zoiets.

Wat doet dat met je?
“Het zal er wel bij horen, mensen hoeven niet persé mijn 
boek gelezen te hebben om te weten wat er met me ge-
beurd is. Maar het doet me he-le-maal niets. Het zegt 
meer over die man dan over mij. Ik realiseer me wel dat 
ik wat dat betreft in een veilige en beschermde positie 
zit en dat het goed met me gaat. Ik zie mezelf nu een 
beetje als een elitepatiënt wat dat betreft. Als je als cliënt 
nog kwetsbaar bent, terugvallen hebt of nog wel psycho-
tische episodes doormaakt, is het een ander verhaal. 
Dan zijn dergelijke uitspraken ronduit belemmerend in je 
herstel, een ernstige zaak…” ▄

Ik ben er weer  
-  Zwaar ziek,  
   gered door de  
   psychiater 
 
© 2020  
Rinke van den Brink 
Uitgeverij De Geus  € 21,50
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Terwijl ik op het plaatsje achter mijn ouderlijk huis in 
Heemstede met een rubberen bal tegen de muur trap-
te, zag ik plotseling dat er een hele stroom mieren uit 
een gaatje tussen twee stoeptegels kwam. Mieren 
hoorden niet op ons plaatsje, vond ik, en daarom ver-
nietigde ik met een paar vegen van mijn schoenen die 
hele stroom. Zo zag je maar weer dat de mens de ko-
ning der schepping was, dacht ik: zonder enige moeite 
had ik een hele volksstam mieren uitgeroeid. Honden, 
paarden, ezels, schapen, allemaal moesten ze de mens 
gehoorzamen. Leeuwen, tijgers en beren waren natuur-
lijk sterker, maar de mens had het buskruit uitgevonden 
en kon ze doodschieten. Of hij kon ze levend vangen 
en opbergen in dierentuinen of kunstjes laten doen in 
circussen. En ik was ook een mens, dat was een ding 
dat zeker was. Al trappend tegen de bal borduurde ik 

nog wat voort op die gedachte – tot Gerard Wijngaard, 
een overbuurjongen en mijn speelkameraad, het grind-
pad langs ons huis op kwam lopen en vroeg of ik zin 
had om bij hem thuis met zijn meccanodoos te gaan 
spelen. Dat had  ik wel; daarom staken we samen de 
straat over naar het huis van de familie Wijngaard. Ge-
rards moeder stond in de keuken achter het fornuis. Het 
was een tamelijk forse vrouw met het haar in een knot.  
Ze vroeg hoe het met me ging. ‘Goed, mevrouw,’ zei ik. 
‘Op school ook?’ ‘Ja,’ zei ik. In de huiskamer van de Wijn-
gaardens hing een Pro Juventutekalender met foto’s van 
het koninklijk huis aan de muur. 

Gerard pakte zijn meccanodoos en stalde de verschil-
lende onderdelen uit op de vloer. Hij stelde voor om een 
hijskraan te maken en ik ging akkoord. We gingen in 

Monse Weijers (1942) is slavist en vertaalde een twintigtal 
boeken uit het Russisch. Hij kan prachtig schrijven.  
Speciaal voor TeGek scheef hij onderstaand verhaal.

Majesteit

verhaal verhaal

Foto: Koen Bosschert
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kleermakerszit tegenover elkaar zitten. Opeens voelde 
ik wat kriebelen op mijn rug. Ik wreef er met de rug van 
mijn hand over, maar het gekriebel bleef. Het was net of  
er allemaal beestjes over mijn rug liepen. Opeens wist 
ik met feilloze zekerheid wat er aan de hand was: alle 
mieren van de wereld, een heel mierenleger had zich on-
der mijn kleren verzameld om zich te wreken voor hun 
soortgenoten, die ik net had doodgetrapt. Ieder moment 
konden ze door al mijn openingen naar binnen stromen 
en me van binnen gaan aanvreten. 

‘Majesteit,  
ze willen me vermoorden,  
omdat ik een mens ben!’

Wat moest ik doen? Ik probeerde nog door te gaan met 
het bouwen van de hijskraan, maar ik was zo zenuwach-
tig geworden dat ik geen moertje meer op een schroefje 
kon draaien. Ik keek op en zag koningin Juliana met een 
hond over het gazon voor paleis Soestdijk lopen op de 
Pro Juventutekalender. Plotseling schoot me iets te bin-
nen: vanmiddag om twee uur zou in het Groenendaalse 
bos de bloemententoonstelling Flora geopend worden 
door de koningin. Zij moest me helpen. Op de klok die 
op de schoorsteenmantel stond zag ik dat het kwart voor 
twee was. Als ik nu meteen weg ging kon ik het nog ha-
len. ‘Ik heb hoofdpijn, ik moet weg,’ zei ik tegen Gerard. 
Hij keek me verbaasd aan. Op de gang kwam ik me-
vrouw Wijngaard tegen. ‘Zo, ga je nu al weg?’ vroeg ze. 
‘Ja, mevrouw, ik heb hoofdpijn,’ zei ik. ‘Wil je dan mis-
schien een aspirientje?’ ‘Nee, dank u, zei ik, ‘dat helpt 
niet bij mijn soort hoofdpijn.’

Hoe ik daar op kwam, begreep ik zelf  niet, ze moest 
wel denken dat ik stapelgek was. Maar wat deed dat er-
toe nu ik er binnenkort waarschijnlijk helemaal niet meer 
zou zijn. Ik ging door de voordeur naar buiten en liep de 
straat uit. Nu hoorde ik ook een stem, de stem, zo dacht 
ik, van een van de mieren, een reuzenmier met grote 
vurige ogen. ‘Zo, dus jij dacht dat de mens de koning der 
schepping was,’ begon hij tegen me. ‘Nou, vergeet het 
maar, de vandaal van de schepping, zal je bedoelen. De 
mens verpest de hele aarde met zijn techniek. De tijgers, 
die prachtdieren, staan op uitsterven. Van de walvissen 

zijn er nog maar weinig over, hij doodt ze door een gra-
naat in hun geslachtsdelen te schieten. Olifanten doodt 
hij om hun slagtanden, neushoorns om hun hoorns. Dat 
is dan de koning der schepping, laat me niet lachen.’

Ik stak het plantsoen over, sloeg een hoek om en zag 
de ingang van Groenendaal met het rustieke molentje 
al voor me. Toen ik voor de met bloemen versierde toe-
gangspoort stond, zag ik dat deze was gesloten. Het park 
was nog niet open voor het publiek. Aan weerszijden van 
de poort was het door een hoog hek van het bos afge-
scheiden. Er stonden wat mensen voor die door het hek 
heen tuurden. Ik ging bij hen staan en zag waar ze naar 
keken: de koningin. Ik herkende haar van de kalender-
foto. Ze liep tussen de bloemenperken, vergezeld door 
vier heren in zwarte pakken. Wat zag ze er gewoon uit, 
ze leek een beetje op mijn moeder met haar beige man-
telpakje en gepermanente haar. Er kwam een schreeuw 
in me op: Majesteit, ze willen me vermoorden omdat ik 
een mens ben. Maar de schreeuw bleef geluidloos, mijn 
stembanden deden niet mee. Alhoewel… Verbeeldde ik 
me dat nu of keek de koningin mijn kant uit? Misschien 
had ze het toch gehoord. Enfin, ze liep verder.

Wat nu? Links van me lag een vijver, die, omdat er lelies in 
groeiden, de lelievijver werd genoemd. Ik liep eromheen, 
passeerde het Vrijheidsbeeld van Mari Andriessen, be-
klom een helling en daalde af in een dal. Op het diepste 
punt van dat dal had ik met een paar vriendjes tussen 
de struiken een hut gebouwd van planken en takken. De 
planken hadden we bij het vuilnis gevonden en de takken 
in het bos. Het was een aardige, stevige hut, al zeg ik 
het zelf. We waren voortdurend bang dat hij afgebroken 
zou worden door de boswachter of door andere jongens, 
maar hij stond er nog. Ik ging naar binnen, voelde me er 
thuis en schreeuwde het plotseling uit: ‘Majesteit, ze wil-
len me vermoorden omdat ik een mens ben’. Nu werkten 
mijn stembanden wel mee. De mieren reageerden niet. 
Ze hadden zich trouwens al een tijd koest gehouden en 
kriebelden niet meer, de stem zweeg. Waren ze er nog 
wel? Ik trok mijn hemd uit. Geen mier te zien. De konin-
gin had vast een goed woordje voor me gedaan. ▄

Monse Weijers is cliëntenraadslid. Monse heeft ver-
halen en stukjes gepubliceerd in De Tweede Ronde, 
Propria Cures en Argus. 



interview ervaringsverhaal

Ook een overwonnen verslaving kan je 
achtervolgen. Op je werk bijvoorbeeld. Rob 
Stok weet er helaas alles van.

Het is maandagochtend zes uur. Ik voel me ziek. Heb 
de hele nacht niet geslapen. Overal pijn. Dan doet de 
paniek zijn intrede. Ik moet straks naar mijn werk maar ik 
voel me er niet toe in staat. Dat betekent dat ik me ziek 
moet melden. En de paniek wordt groter. Ik weet name-
lijk wat ze zullen denken, als ik me ziekmeld. Ik weet dat 
omdat ik op de afdeling werk waar de ziek-
meldingen binnenkomen, sterker nog, hoofd 
ben van die afdeling. Als de ziekmeldberich-
ten op het antwoordapparaat worden afge-
luisterd, dan is dat nooit zonder commentaar. 
Ik doe daar af en toe ook aan mee. Het heeft 
er soms alle schijn van dat de ziekmelder een 
zwaar weekend heeft gehad. 

Dat kan zijn door te hard sporten, maar 
vaak is het vanwege vermeend alco - 
holgebruik. “Die moet zijn roes uitslapen” 
wordt er dan gezegd, “Hij zal wel hoofd-
pijn hebben” of “Ja, ja, ’s avonds een vent,  
’s morgens een vent”.

Dit gaat allemaal door mij heen nu ik me ziek 
ga melden. Het is bekend dat ik een alcohol-
probleem heb gehad, maar dat is al jaren on-
der controle. Toch zal mijn kwetsbaarheid me 
altijd blijven achtervolgen. Zoals die ene keer dat ik een 
mooie kans op promotie had. Ik werd daar heel enthousi-
ast van. Er was slechts één interne kandidaat (ik) en een 
aantal serieuze externe kandidaten. Ik moest net zoals 
de andere kandidaten een motivatie schrijven en deel-
nemen aan de sollicitatieprocedure. Ik had daar geen 
moeite mee, ik voelde me goed en zelfverzekerd. 

Tijdens het eerste gesprek ging het over kennis van za-
ken, kennis van organisatie enzovoort.  Tijdens het twee-
de gesprek werd er meer ingegaan op mijn persoonlijke 
kenmerken. Na een aantal vragen ging het over mijn sta-
biliteit. Het feit dat ik een interne kandidaat was ging nu 
in mijn nadeel werken. 

Er wordt al snel gedacht:  
hij moet zijn roes uitslapen

Ik was jaren geleden uitgevallen door ‘psychische klach-
ten’. De commissie refereerde niet echt aan mijn versla-
ving, maar door alles wat er naar voren werd gebracht, 
was het overduidelijk dat het ging om mijn drankgebruik 
van jaren geleden. Ik werd hier flink door geïntimideerd. 
Ik heb toegegeven dat er in het verleden problemen wa-
ren maar dat daar nu geen sprake meer van was. De rest 
van het gesprek ging over de vraag of ik wel stabiel ge-
noeg was om zo’n grote afdeling te leiden. Ik heb geluld 
als Brugman, maar gaandeweg bekroop me het gevoel 

Foto: Koen Bosschert

dat ze me bij voorbaat al hadden afgeschreven. Onder 
het motto ‘Eens een dief, altijd een dief’ - in mijn geval 
‘Eens een alcoholist, altijd een alcoholist.’ Het moge dui-
delijk zijn dat ik de promotie op mijn buik kon schrijven.  
Ik meld me die bewuste ochtend ziek, met de weten-
schap dat mijn eigen medewerkers, voor wie ik door het 
vuur ging, minimaal hun twijfels zullen hebben over mijn 
afwezigheid. Erg pijnlijk. 

Dit is nu al een tijd geleden. Niet lang na deze ochtend 
ben ik gaan werken voor een andere organisatie. Die 
was opgericht door mensen met een achtergrond in de 
psychiatrie of verslaving. Een stichting die ervaringsdes-
kundigheid dan wel ervaringskennis omarmde. Ik voelde 
me daar niet gestigmatiseerd, maar begrepen. ▄

Zelfstigma maakt je klein

‘Zelfstigma:  
je vindt jezelf geen knip voor de neus waard’

Hoe ga je om met zelfstigma en met 
de vraag of je - en zo ja hoe - openheid 
kunt geven over je aandoening, diag-
nose of ervaringen in de psychiatrie? 
Pit & Co facilitator Sija Tuk vertelt over 
Honest, Open, Proud trainingen, die 
over deze onderwerpen gaan.  
Een gesprek met Naomi de Rooy.
De sympathieke Sija Tuk is erva-
ringswerker bij Mentrum en sinds 
drie jaar facilitator bij de Honest, 
Open, Proud trainingen. Tijdens 
een congres van Samen Sterk 
Zonder Stigma, tot voor kort de 
landelijke koepel aangaande stig-
ma in de GGZ (zie kader elders in 
dit blad, red.), raakte Sija geboeid 
door Honest, Open, Proud. Ze be-
sloot om zich te laten scholen tot 
HOP-facilitator. 

Wat is Honest, Open, Proud?
“Honest, Open, Proud - oftewel 
HOP - is een training die gaat over 
hoe om te gaan met zelfstigma, en 
vooral over de vraag of je - en zo 
ja hoe - openheid kunt geven over 
je aandoening, diagnose of erva-
ringen in de psychiatrie. Dit wordt onderzocht in vier of 
vijf groepssessies van zes tot acht deelnemers, onder 
aanvoering van een facilitator. De lessen worden onder-
steund door een handboek en een werkboek met een 
aantal opdrachten. HOP is ontwikkeld in de Verenigde 
Staten en vertaald naar de Nederlandse situatie. Pit & 
Co verzorgt een aantal trainingen per jaar, op diverse 
plekken in de stad. Deelname is gratis en de training is 
beschikbaar voor alle Amsterdammers.”

Wat is zelfstigma eigenlijk precies?
“Je vindt zelf dat je geen knip voor de neus waard bent 
vanwege je aandoening. Of je vindt vooroordelen van 

anderen over jou terecht.  Je haalt jezelf naar beneden 
of vindt het je eigen schuld dat je ziek bent. Dat is zelf-
stigma, het maakt je klein.”

Hoe ziet de training eruit?
“In de HOP-training komen verschillende onderwerpen 
aan bod. Als deelnemer deel je wat je kwijt wilt over je 
persoonlijke ervaring en levensverhaal. In de eerste les 
worden de voor- en nadelen afgewogen van het geven 
van openheid over je aandoening, diagnose of ervaring. 

Aansluitend is er een bijeenkomst 
waarin de manieren worden bespro-
ken om openheid te geven. Wat ver-
tel je wel en niet, en aan wie? Daar-
na ga je je verhaal vertellen en zet 
je een en ander op papier. De laat-
ste bijeenkomst gaat over zelfhulp-
groepen. Iedere bijeenkomst duurt 
drie uur met een korte tussentijdse 
pauze. Alles wat tijdens de training 
gedeeld wordt, blijft binnenskamers. 
Privacy en veiligheid van de deel-
nemers staat voorop. Anders is het 
niet mogelijk om je kwetsbaarheid te 
tonen.”

Wat is de rol van de facilitator?
“Een facilitator doet wat het woord 
zegt: faciliteren. Hij of zij zorgt voor 
een veilige plek, zowel fysiek als 

psychisch, en helpt de deelnemers door de stappen in 
het werkboek heen. Een facilitator is vooral open en 
verwelkomend. Hij of zij helpt drempels te beslechten 
en deelt zijn of haar ervaring waar nodig. Een facilitator 
staat niet boven de deelnemers, maar ernaast.”

Hoe kan je meer te weten komen over HOP en waar 
kan je je aanmelden?
“Op de site van Pit & Co is meer informatie over de 
training te vinden, waar en wanneer het gegeven 
wordt en ook hoe je je kunt aanmelden. De link is:  
https://pit-co.nl/doe-en-ontmoet/hop-training/ ▄

Foto: Privébezit
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Mariken de Koning is niet de eerste de beste psychia-
ter van Arkin. Ze heeft al veel onderzoek op haar naam 
staan en ze blijft onvermoeibaar bezig met innoverend 
onderzoek voor verbetering van de zorg voor cliënten 
in de langdurige psychiatrische zorg. Dat blijkt al uit de 
handtekening onderaan haar mail; ze biedt een second 
opinion aan waarvoor mensen bij haar terecht kunnen. En 
er staat het prikkelende statement: Kijk jij net als ik verder 
dan psychiatrische problemen? Dit is de psychiater waar 
ik graag mee in gesprek ga over het onderwerp stigma.

Mariken, wat betekent stigma voor jou? Wat is jouw 
definitie en hoe kom je het zelf tegen in je leven? 
“Voor mij gaat stigma over het veroordelen van iemand, 
bijvoorbeeld over wat hij kan of niet kan, op grond van 
iemands aandoening. Dit kan ook door iemand zelf 
gebeuren, als een vorm van zelfstigma. Ik heb er als 
psychiater in de medische dokterswereld ook mee te 
maken. Het werken in de GGZ heeft al een bepaalde 
connotatie. Als ik dan ook nog vertel dat ik werk met 
mensen met psychotische stoornissen, hoor ik vaak dat 
het mensen heel moeilijk lijkt. Als professional moet ik 
vaak voor de doelgroep opkomen als het gaat om finan-
ciering of doelmatigheid van de zorg. Alsof investeren 
in langdurige problematiek minder zinvol zou zijn. Het is 
minder ‘sexy’ en effect meten is lastiger dan in de acute 
zorg. Zelf heb ik een familielid met een psychische aan-
doening en als ik daarover vertel, wordt dit soms toch 
anders ervaren dan een ernstige somatische ziekte zo-

als kanker. Het lijkt alsof mensen dan zwart-wit denken: 
je bent psychisch ziek of niet. Dat verbaast mij want zelf 
denk ik veel meer in een continuüm: er is een glijdende 
schaal tussen psychisch gezond en psychisch ziek, of 
tussen normaal en wat we als afwijkend beschouwen.”
 
Loop je er ook op de werkvloer tegenaan? 
“Je bedoelt stigmatisering binnen de GGZ, door hulpver-
leners? Dat weet ik niet zo goed. Ik weet dat cliënten in 
onderzoek aangeven dat ze dit wel zo ervaren maar ik 
zie het in mijn eigen werkomgeving niet vaak. Maar dat 
kan ook zijn omdat ik me er onvoldoende van bewust 
ben. Maar het helpt zeker dat wij nu sinds jaar en dag 
ervaringswerkers in onze teams hebben. Daar moest ik 
eerst aan wennen. Het was confronterend als zij bijvoor-
beeld de vraag stelden: ‘Wat wil de cliënt zelf, heeft ie-
mand dat gevraagd?’ Als professionals hebben we dus 
ook blinde vlekken. Het is makkelijker als het gaat om 
stigma van buiten, daar zijn we ons wél bewust van.”

Soms geven ervaringswerkers aan moeite te heb-
ben met het taalgebruik in het teamoverleg over 
cliënten. Herken je dat?
“Dat kan gebeuren, maar als er een veilig werkklimaat 
is dan moet dat bespreekbaar zijn. Het heeft ook met 
de verschillende perspectieven te maken van waaruit je 
kijkt. Het medisch jargon kan als stigmatiserend ervaren 
worden, maar is ook het taalgebruik dat hoort bij een be-
paald professioneel perspectief. Dat moest naast de an-

dere perspectieven kunnen staan. Bijvoorbeeld de term 
therapieresistente psychose. Dat klinkt beladen, toch is 
het ook een zinvolle term, want het zegt iets over welke 
volgende behandelstappen je kan proberen. 

Bij de studie ‘Herstel in perspectief’ (zie onderaan) bleek 
dat naasten de wereld van de GGZ vaak moeilijk konden 
begrijpen. Al die verschillende teams, de afkortingen en 
de gewoontes... En waarom doen we de dingen zoals we 
ze doen? In mijn klinische werk gaf een naaste laatst nog 
aan dat ze een behandelplanbespreking zinloos vond. 
Vanuit haar perspectief bekeken was dit geen vreemde 
conclusie. Vanuit het perspectief van de hulpverlener kan 
het juist van groot belang zijn om een dergelijke afspraak 
te hebben en de naaste erbij uit te nodigen. Maar als de 
naaste niet begrijpt wat het doel van de bespreking is 
en wat zijn/haar rol daarin is, wordt een goed gesprek 
lastig. Een ander voorbeeld: een cliënt heeft soms geen 
hulpvraag, dat is eigenlijk een bizarre situatie als iemand 
wel in zorg zit; dat doen we in weinig andere takken van 
de geneeskunde. Maar we benoemen dat niet altijd ex-
pliciet. We zouden daar dan openlijk over moeten com-
municeren om tot elkaar te komen. Want als jij vindt dat 
er niets aan de hand is en de behandelaar vindt dat wel, 
hoe komt het dan dat je in de GGZ terecht bent gekomen 
en wat voor zinvolle doelen stel je dan? We worstelen 
daarmee, ook in bredere zin.”

Hoe bedoel je?   
“Als mensen verplicht in behandeling zijn zonder dat ze 
zelf een hulpvraag hebben of zelf niet vinden dat er een 
probleem is, noemen we dat in medische termen vaak 
‘gebrek aan ziektebesef’. Je kan het ook een perspec-
tiefverschil noemen op wat er aan de hand is. Ik denk dat 
we veel explicieter moeten communiceren over het per-
spectiefverschil wat we dan hebben. Met cliënten, naas-
ten en collega’s, maar ook in bredere zin: met financiers.”

Ik zou het thema gelijkwaardigheid in het licht van 
stigma graag met je bespreken, hoe zie jij dat?
“In het Tijdschrift voor Psychiatrie is daar recent een 
mooi commentaar over geschreven, namelijk dat gelijk-
waardigheid niet verward moet worden met respectvol 
zijn. Het is een ingewikkeld onderwerp want bedoelen 
we ermee dat alle inbreng van evenveel waarde en ge-
lijkwaardig is? Mensen zijn uiteraard gelijkwaardig maar 
in een behandeling brengt ieder zijn eigen expertise in. 
Op sommige gebieden heeft de behandelaar meer ken-
nis, en op andere gebieden heeft de cliënt meer kennis.

Een dilemma hierbij is: Hoe verhoudt de gewenste gelijk-
waardigheid zich tot beoordeling van de wilsbekwaam-
heid? Als iemand in een bepaalde fase niet wilsbekwaam 
is, niet voor zichzelf kan zorgen en er ernstig nadeel ont-
staat, dan is het onze plicht om in te grijpen binnen de 

De studie ‘Herstel in perspectief’ kunt u via 
deze link vinden: https://tinyurl.com/58k82hr6

kaders van de wet. Als je dit nalaat, is het verwaarlozing. 
Terwijl het tegelijkertijd traumatiserend kan zijn voor de 
persoon. Het is ook een dilemma voor de naasten, want 
wat te doen als iemand in de war raakt en hulp weigert? 
Binnen de doelgroep waar ik mee werk komt dit dilemma 
voor. Want zelfregie is van wezenlijk belang voor het her-
stelproces, dat weten we, maar het lukt niet altijd.”

Denk jij dat iedereen kan herstellen?   
“Dat hangt van de definitie van herstel af. Iedereen kan 
aan hersteldoelen werken; in die zin is herstel voor ieder-
een mogelijk. Maar in sommige fasen lukt dat tijdelijk niet 
goed. Het is een proces van vallen en opstaan.”

Je gaf eerder aan dat er veel polarisatie is op dit 
onderwerp, kun je dat nader uitleggen?
“Enerzijds zijn er mensen die vinden dat we nog veel 
meer moeten luisteren naar cliënten en nog veel beter 
triadisch moeten werken. Dwang- en drangmaatrege-
len werken contraproductief en verslechteren de rela-
tie. Maar de huidige praktijk laat ook zien dat we in hele 
schrijnende situaties terecht kunnen komen waarbij we 
op grond van de wet niet anders kunnen dan ingrijpen. 
Van belang is om bij elkaar aan te sluiten en de tijd te 
nemen om elkaars taalgebruik en betekenis te begrijpen. 
De verbinding zoeken, steeds weer. En weten dat er ook 
situaties zijn waarop dat niet lukt.”

Hoe los je dat op en hoe houd je dan verbinding?
“Ik blijf transparant, benoem het als we het niet eens zijn 
en spreek uit dat we naar manieren zoeken om eruit te 
komen. Het communiceren en inleven in de andere per-
spectieven is heel belangrijk bij mensen die in de war zijn 
of ernstige psychiatrische problematiek hebben.”

Wat zou je morgen anders doen als het gaat om 
stigma?
“Mooie vraag. Met de teams waarmee ik werk de tijd ne-
men om over stigma en perspectiefverschillen te praten. 
Praten over het besef dat kwetsbaarheid blijvend kan 
zijn. Dat inzicht is helpend voor een team en mogelijk 
kunnen we het dan ook hebben over de eigen kwets-
baarheid van hulpverleners om dit te normaliseren.” 

Wat levert dat op, denk je?
“Meer hoop, positieve verwachtingen bij de hulpverle-
ners en meer het besef dat de cliënt niet veel anders is 
dan jijzelf.” ▄

Foto: Koen Bosschert
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Iedereen kan 
aan herstel-
doelen werken
Mariken de Koning is Psychiater Mentrum 
Herstelondersteunende Vervolgklinieken 
(HOV) en Senior onderzoeker, afdeling  
Onderzoek Arkin. Maaike Riemersma inter-
viewde Mariken, over stigma en mensen met 
een ernstige psychiatrische aandoening.  



persoonlijke inzichtenpersoonlijke inzichten

Een is teveel en duizend niet genoeg

Toen mij gevraagd werd een stukje over stigma op mid-
delengebruik en mijn beleving daarover te schrijven, 
kreeg ik al schrijvende het idee dat ik er misschien wel 
een beetje, maar niet erg onder geleden heb. Ik besefte 
ook dat ik stigmatisering soms ten gunste van mezelf ge-
bruikte tijdens mijn actieve verslaving. Als ik me bijvoor-
beeld ongelukkig uitliet of gedroeg, gebruikte ik achteraf 
het excuus dat ik op dat moment te ver heen was. En 
wie te ver heen is heeft zichzelf immers niet meer in de 
hand. Ik ben tot wat stellingen (uitspraken) gekomen die 
ik graag met jullie deel. 

Uitspraak: alcohol en drugs zorgen altijd voor pro-
blemen! Het is veel beter om je ervan te onthouden 
of er per direct mee te stoppen.
Alcohol en drugs brengen onder andere euforische, hi-
larische, blije, vrolijke, spannende en avontuurlijke mo-

menten met zich mee. Maar helaas ook verwarde, boze, 
eenzame, sombere, bange, verdrietige, teleurgestelde, 
vermoeide, ziekmakende en uitzichtloze momenten. 
Doordat ik uit mijzelf niet verder kwam dan hooguit drie 
dagen onthouding en ook met allerlei psychische klach-
ten kampte, besloot ik er rond mijn twintigste hulp voor te 
zoeken. Mij werd aangeraden eerst mijn middelengebruik 
aan te pakken voordat ik met mijn psychische klachten 
aan de slag zou gaan. Helaas viel ik na iedere opname 
op den duur steeds weer terug in gebruik. Na uiteinde-
lijk vier opnames, variërend van korte detox-opnames 
van drie weken tot een wat langere opname van bijna 
vijf maanden, kreeg ik een zogeheten BOR-(Bed Op Re-
cept) indicatie. Hiermee kon voorkomen worden dat ik 
bij een volgende opname te lang zou moeten wachten 
voordat ik er terecht kon. Dat leek verstandig gezien mijn 
geestelijke en fysieke toestand bij mijn laatste opname. 
Nu kon ik na aanmelding binnen één tot drie dagen te-
recht voor een crisisopname van tien dagen. Daar heb ik 
driemaal gebruik van gemaakt. Hierna ging ik een traject 
‘gecontroleerd gebruiken’ in. Dat was echt de grootste 
flauwekul waar ik ooit aan mee heb gewerkt. Dat je geen 
controle over je gebruik hebt is nu net het probleem.

Uitspraak: Eens verslaafd, altijd verslaafd!
Ik heb nooit ontkend dat ik een verslaving heb, maar ik 
ben niet mijn verslaving. Ik heb de ziekte verslaving tot 
aan mijn dood. Gelukkig is er goed mee te leven. De 
verslaving als ziekte zou je ook stigmatiserend op kun-
nen vatten. Misschien kun je ook van een karaktereigen-
schap spreken zei een vriend van mij onlangs. Ik zelf 
denk dat je vanuit deze karaktereigenschap, na het ge-
bruik van middelen, verslaafd raakt. En die ziekte gaat 
nooit meer over.

Uitspraak: Verslaving is een zwakte, je kiest er toch 
zelf voor? Nee dus! 
Ik heb er niet voor gekozen om verslaafd te raken. Als 
jochie had ik veel keuzemogelijkheden als het ging over 
wat ik wilde worden. Stuntman worden sprak mij wel 
aan. Nieuwsgierigheid maakte dat ik middelen ging uit-
proberen. Het leidde direct tot het opnieuw willen nemen 
van de middelen, omdat ik het lekker vond. En ik dacht: 
zo gauw zal ik toch niet verslaafd raken? Ik rook alleen 
een jointje! Dat zijn toch softdrugs en alleen geestelijk 
verslavend!? Maar mijn verslaving aan cannabis blijft 
nog altijd door mijn hoofd spoken. Ik krijg nog altijd zin in 
een jointje als ik er één zie of ruik, zelfs nu ik het elf jaar 
niet meer heb gebruikt. De lichamelijke onthoudingsver-
schijnselen - de zweetuitbraken ’s nachts, het vreselijk 
slecht slapen de eerste periode, de nervositeit en het 
opgejaagde gevoel - verdwijnen na enkele weken. Dat 
valt nog te overzien in mijn beleving. Was het maar al-
leen lichamelijk verslavend en niet geestelijk verslavend, 
dan zou ik inderdaad van softdrugs spreken. Maar enkel 
geestelijk verslavend is het in mijn beleving zeker niet.
 
Als je de ziekte verslaving hebt, ontstaat er een obses-
sief-compulsieve reactie na het nemen van een middel 
waaraan je verslaafd bent. Je kunt dan niet meer spre-
ken van gebruik vanuit een geheel vrije keuze. Je han-
delt niet vanuit zwakte maar vanuit een obsessie waar je 
machteloos tegenover staat.

De volgende uitroepen gaan in mijn beleving  
nergens over: 
• Ik drink alleen nog maar een biertje!  

Dat doet iedereen! En ik ken mijn grenzen!
• Ik rook alleen maar een jointje! Ik gebruik toch 

geen harddrugs!
• Ik snuif alleen coke, ik rook het niet, ik ben geen 

crackhead!
• Ik rook heroïne, ik spuit het niet, ik ben geen 

junkie!

Ik ben aan al deze middelen verslaafd geweest en dat 
ben ik nog steeds, alleen gebruik ik ze niet meer. Alleen 
geheelonthouding werkt als je verslaafd bent. Het moei-
lijkste om niet te doen vind ik het roken van een jointje. 
Daarna het niet drinken van een biertje. Daarna het niet 
roken van tabak. Heroïne en crack laat ik een stuk mak-
kelijker achter me. De middelen die voor de minst grote 
problemen zorgden romantiseer ik het makkelijkst. Met 
roken op de derde plaats omdat dit gevoelsmatig het 
minst voor mij deed. Mijn negental opnames hebben uit-
gewezen dat ik in ieder geval alcohol ga drinken na het 
roken van een jointje en ga blowen na het drinken van 
alcohol. En omdat ik dan toch alweer rook binnen krijg 
en tabak voor mijn jointjes nodig heb, werkt dat als vrij-
brief om dan toch ook maar weer tabak te roken. Deze 
obsessieve bezigheden werken uiteindelijk zo destructief 
en ondermijnend dat het gebruik van coke en heroïne me 
dan ook niet meer zo uitmaakt. Dit alles neemt al mijn 
levenslust uiteindelijk weer weg, waarna ik nog maar met 
twee gedachten kamp: stap ik uit het leven of ga ik weer 
voor geheelonthouding?

‘Softdrugs: niet alleen  
geestelijk verslavend’

Gelukkig ben ik inmiddels elf jaar nuchter en clean van 
dit alles. De datum dat ik clean werd is 5 november 2009. 
Alleen van tabak roken is de datum 30 september 2015. 
Daarop rustte in het verleden het stigma dat je niet alles 
in één keer aan zou moeten willen pakken.

Uitspraak: één is teveel en duizend niet genoeg.
Hier ben ik het helemaal mee eens. Zolang je de eerste 
maar niet neemt, want die leidt geheid tot de volgende. 
‘Na zolang kun je toch wel weer af en toe een biertje drin-
ken of een jointje roken?’ is wat andere mensen denken. 
Dat kan dus niet en gelukkig hoeft het ook niet. Wat een 
opluchting! Een vervelend stigma op verslaafden die niet 
meer gebruiken (zoals ik) ervaar ik niet echt. Ik krijg niets 
anders dan respect voor mijn onthouding van alle mid-
delen, op een enkel grapje na van sommige personen 
die bijvoorbeeld zeggen dat ze mij een aardige jongen 
vinden, maar dat het wel jammer is dat ik geen biertje 
lust. Zelf vind ik dat wel een leuk sarcastisch grapje. Ook 
zeggen ze mij weleens als het goede voorbeeld te zien. 
Het oude zelfstigma van mijzelf als ‘loser’ zien ligt op 
zo’n moment heel ver achter mij! ▄

Koen Bosschert had gelukkig niet veel 
last van stigma rondom zijn middelen-
gebruik. Wel kwam hij tot een aantal 
belangrijke inzichten. 

Foto: Kees C.Keuch
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ervaringsverhaalervaringsverhaal

Soms is hulp hard nodig. Bijvoorbeeld 
voor kinderen met een ouder met een 
verslaving of met een psychische stoor-
nis. Het stigma dat er op hulp zoeken 
ligt is heel jammer en moet doorbroken 
worden. De schrijver van dit stuk, die 
graag anoniem wil blijven, gaat hier uit-
gebreid op in. 

Het was een scheiding die – als ik er nu rationeel op 
terugkijk – niet meer te vermijden was, al dacht ik toen: 
wat een vreemde zet van haar. Er was toch niet zoveel 
aan de hand? Dit ondanks het feit dat ik al langere tijd 
verslaafd was aan coke, alcohol en benzo’s. Enkele jaren 
voor mijn scheiding had ik een burn-out gekregen. Het 
kostte me twee jaar van mijn leven om er weer bovenop 
te komen. De tijd daarna, en dus ook het heden, betitel ik 
wel eens als extra tijd. Want in de donkere dagen van die 
burn-out heb ik meerdere keren geprobeerd om mezelf 
van het leven te beroven. 

Dat deed ik niet om aandacht te trekken. Ik vond mezelf 
een klootzak, een slechte vader zonder recht van bestaan. 
Coke en alcohol verlichtten de psychische last. Na coke-
gebruik was ik een wrak, kon amper slapen en dan kwa-

men de benzo’s in beeld. Ik hoefde maar te piepen of mijn 
huisarts schreef me weer een zak vol voor. En toen kwam 
die scheiding, met een omgangsregeling waarin de kinde-
ren op en af acht dagen bij mijn ex-vrouw en zes dagen 
bij mij zouden zijn. Opeens stond ik er in die zes dagen 
alleen voor. Ik hield en hou nog steeds waanzinnig veel 
van mijn dochters. In de zes dagen dat ze bij mij waren 
probeerde ik zo goed mogelijk de vaderrol te vervullen. Ik 
begeleidde de kinderen naar zwemles, scouting, ponyrij-
den, enzovoort. Maar zoals de echte kenner weet, houd je 
het in een periode waarin je verslaving aan het roer staat 
niet vol om die zes dagen nuchter of clean te blijven. 

Pyjamadagen en -weekenden
Dat werden momenten, dat papa voor de meiden minder 
in beeld was. Pyjamadagen en -weekenden werden dat. 
En papa was moe, had veel last van hoofdpijn, zocht zijn 
bed (overdag) op en de kinderen speelden samen, ke-
ken uren televisie en maakten me op momenten ook wel 
wakker, als er iets aan de hand was of als het moment 
van het avondeten aanstaande was. Dan kwam ik in ac-
tie en kon ik gelukkig doen wat er van me verlangd werd. 
Dat zorgde wel voor het plan om te gaan minderen met 
de middelen, ja, stoppen zou misschien wel iets zijn. Het 
gevoel van falen en schaamte zette ik om in een rol van 
verwenpapa. De kinderen kregen van alles en nog wat 
en we gingen er best veel op uit. Vriendjes en/of vrien-

dinnetjes mochten mee en hun ouders hoefden niet mee 
te betalen of zoiets dergelijks. Maar naarmate de tijd vor-
derde namen tijdens ‘mijn zes dagen’ de contacten met 
hun vriendjes af. Ging er geen klasgenootje meer mee 
om bij mij thuis te spelen. Mijn ideeën om te minderen 
of zelfs te stoppen waren als bij donderslag verdwenen 
zodra ik de kinderen bij hun moeder bracht. Destijds had 
ik het idee dat ze wel wat last van mijn gebruik en con-
sumptie hadden, maar zich er zonder gevolgen als nor-
male kinderen doorheen zouden slaan. Overal is toch 
wel iets aan de hand, hield ik mezelf voor. Nou, niet dus!

Extra kwetsbaar
Destijds had ik nauwelijks het besef dat kinderen in 
omstandigheden waarbij een of beide ouders met ver-
slavings- en/of psychische problemen kampen, extra 
kwetsbaar zouden zijn. Zowel ten tijde van hun kind-zijn 
als ook op latere leeftijd. Inmiddels is bekend dat zij later 
twee tot drie keer meer kans hebben om zelf problemen 
te ontwikkelen. Daarbij hebben ze vaker problemen met 
relaties en intimiteit en zijn ze bovendien vaker slacht-
offer van kindermishandeling. Ik begon steeds meer te 
drinken en ik bagatelliseer dat nog altijd wel eens met: 
‘Maar niet zoveel als die zware dronkenlappen.’ Mijn 
vriendinnen Coca en Ine (cocaïne) hebben me daarna 
geheel naar de afgrond gebracht. In die tijd waren het 
ook mijn enige vriendinnen en mijn vrienden liet ik als-
maar meer in de steek, waardoor contacten vervaagden 
en ophielden te bestaan. 

‘Strak in de camera kijkend 
sprak mijn dochter me toe’

Mijn oudste ging op training
Op een gegeven moment wilde mijn oudste dochter in 
haar pubertijd de training ‘kinderen van ouders met ver-
slavingsproblemen’ doen. Daar stond ik volop achter. Er 
was aandacht voor haar als kind, als puber. Even weg uit 
die situatie thuis en de kans om met gelijkgezinden en 
leeftijdsgenoten te spreken. Kinderen twijfelen vaak of 
het gedrag van de ouders aan hen ligt. Nou, nee dus. Je 
bent kind en hebt recht op gedrag wat bij je leeftijd past. 
Ouders horen daarmee om te gaan. Dat is niet altijd even 
makkelijk, maar wel de realiteit. En door in een groep daar-
over met elkaar te praten ontdekken de kinderen dat ze 
niet de enigen zijn of alleen staan in probleemsituaties. 
Verder werden ziektesymptomen besproken en kregen 
ze meer inzicht in de werking van die mechanismen en 
daaruit voortvloeiend gedrag. Ik had mijn dochter op dat 
moment al enkele maanden niet meer gesproken of ge-
zien. Ze had het contact met mij verbroken. Wel volgde 
ik haar ontwikkelingen door contact met mijn ex-vrouw of 

ik sprak mijn jongste dochter over haar wanneer die een 
paar dagen bij mij doorbracht. Tijdens de training waren er 
twee ouderavonden die ik met mijn ex-vrouw bezocht. De 
tweede keer was aan het einde van de training en ieder 
kind had voor haar of zijn ouder(s) een videoboodschap. 
Strak in de camera kijkend, zei mijn oudste dochter te-
gen me dat ze veel aan de training had gehad en dat ik 
moest doorgaan met het volgen van het goede pad. Van 
binnen brak mijn hart, ik zou haar willen omarmen en 
een dikke knuffel geven. Nu ik dit schrijf schieten de tra-
nen me weer in de ogen. Iets wat me toen ook gebeurde 
maar wat ik niet wilde laten blijken naar de anderen; wat 
kunnen mensen toch ingewikkeld in elkaar zitten. 

De jongste naar de GGZ
De jongste heeft een andere beleving van de tijd dat ik 
het, om het maar zo te noemen, ‘moeilijk met mezelf had.’ 
Ze geeft aan er niet veel van mee te hebben gekregen 
en zich er ook niet veel van te herinneren. Enerzijds is 
dat niet vreemd om te horen, want haar oudere zus nam 
de ouderrol op zich op momenten dat ik niet thuis gaf. 
Wel zag ik dat ze behoorlijke gedragsproblemen had. En 
daar was aanvankelijk niet veel beweging in te krijgen. 
Totdat ze in haar pubertijd een vriendje had en haar ge-
drag haar in de weg kwam te zitten. Ik heb haar vervol-
gens kunnen bewegen om hulp te zoeken bij de GGZ. 
Daar heeft ze zich aangemeld, ze heeft de behandeling 
met beide handen aangegrepen en is er voor de volle 
100% voor gegaan. Uiteindelijk heeft het een klein jaar 
geduurd, maar wat kwam daar voor een mooie vlinder uit 
voort. Tjeminee, wat ben ik apetrots op haar.

De moraal van het verhaal is: voorkomen is beter dan 
genezen. Ouders met psychische aandoeningen of ver-
slavingsproblemen zijn mijns inziens, net zo vaak als 
ouders zonder die problemen, gek op hun kinderen en 
willen het beste voor hen. Alleen zijn ze niet altijd in staat 
om er op de juiste momenten te zijn. De kinderen dan 
een steuntje in de rug geven, zonder de dreiging dat ze 
bij het minste of geringste uit huis worden geplaatst, is 
belangrijk. Zoek mogelijkheden om het kind ook kind te 
laten zijn. Die mogelijkheden bestaan, maar worden nog 
onvoldoende benut. Het is tijd dat er volop aandacht voor 
de kinderen komt, zodat het stigma op hulp verdwijnt en 
hulp zoeken juist als cool wordt beschouwd. 

Ten eerste komt het de kinderen ten goede, ten tweede 
de ouders/ familie en vrienden en ten derde de BV Ne-
derland. Want vroeg ingrijpen kost de staat uiteindelijk 
veel minder geld dan wanneer later hulp wordt gezocht 
en allerhande vervormingen in het gedrag moeten wor-
den bijgesteld. ▄

Het Stigma op hulp

Foto: Kees C.Keuch
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interview interview

Dolf Hollands - verpleegkundig specia-
list GGZ bij Mentrum, bij het FACT-team 
Jordaan - deed tjjdens zijn afstuderen 
onderzoek naar een effectieve methode 
in de aanpak van zelfstigma bij patiën-
ten met schizofrenie. Hij sprak hierover 
met Chris Maagd.

Dolf, je koos bij je afstuderen bewust voor het on-
derwerp zelfstigma. Hoe kwam je daarop?
'Bij zo’n onderzoekstraject aan het eind van je opleiding 
ga je toch kijken naar iets waar je passie ligt en waar je 
later ook je niche van wilt maken. Voor mij was dat eigen-
lijk gelijk het onderwerp destigmatisering. Ik had er veel 
artikelen over gelezen, er werd veel over gepraat en ik 
vond altijd al dat het onderwerp veel aandacht behoeft. 
Wat me toen al opviel was dat iedereen er eigenlijk zo 
over dacht, maar dat men in de GGZ soms de handvat-
ten mist om het ook concreet te maken in de behandel-
kamer. Er zijn veel prachtige initiatieven en documenten 
waarin goed staat beschreven wat helpt om destigmati-
serend te werken maar ik bleef me afvragen hoe de ver-
taalslag naar de praktijk goed gemaakt kon worden.'

Je hebt uiteindelijk een praktische oplossing ver-
zonnen. Kun je daar iets over vertellen?
'Ik ben eerst gaan kijken naar wat je als behandelaar 
concreet kunt doen om zelfstigmatisering aan te pak-
ken. Er zijn uiteindelijk drie pijlers uitgekomen waar je 
op moet blijven letten. Ten eerste het blijven verstrek-
ken van informatie over hoe het proces van stigmatise-
ren werkt. Heel belangrijk, vooral bij zelfstigma, omdat 
het proces van stigmatisering vaak onbewust plaats kan 
vinden. Als tweede pijler het ‘Open gesprek’: het contact 
tussen behandelaar en cliënt. Hoe ga je zoveel als mo-

gelijk een gelijkwaardige relatie aan? Ben je je bewust 
van je eigen vooroordelen en kun of durf je die ook te 
benoemen? De derde pijler zit hem in het afwegen van 
openheid. Hoe maak je de afweging om wel of niet open 
te zijn over jouw psychische kwetsbaarheid? Ga je het 
uitdragen naar je omgeving of niet? En hoe dan? Ik heb 
deze drie pijlers verwerkt in een toolkit, in de vorm van 
een overzichtelijke factsheet. Hiermee kun je, hopelijk al-
leen al door bewustwording, als behandelaar de aanpak 
van zelfstigma structureel in de behandeling meenemen.'

Inmiddels ben je afgestudeerd en alweer twee jaar 
verpleegkundig specialist. Wat kom je in je huidige 
werk tegen, wat doet je nog wel eens terugdenken 
aan je onderzoek en je toolkit?
'Zelfstigma blijft een lastig onderwerp dat continu aan-
dacht en energie verdient. We hebben gelukkig een erva-
ringswerker in ons team die er veel mee bezig is. Ik ben 
heel blij dat we daardoor vanuit meerdere professies naar 
het onderwerp kijken. Haar aanwezigheid in het team is 
extra nuttig doordat zij uit eigen ervaring kan aangeven 
wat het met haar doet als er bepaalde dingen over cliënten 
worden gezegd. De DSM-classificatie blijft mijns inziens 
voor sommige cliënten nog steeds heel log en groot. Het 
is toch een label dat aan je gehangen wordt. Een soort 
kassabon voor de zorgverzekeraar, terwijl het er veel 
meer over zou moeten gaan wat dit daadwerkelijk voor 
de cliënt betekent. Hier heb ik zelf ook nog wat in te win-
nen; het is zaak dat je naar cliënten blijft uitdragen dat het 
niet meer is dan een classificatie. Het is helaas zo dat er 
bij elke classificatie in de GGZ vaak meteen een bepaald 
idee of beeld is. Dat hoeft niet gelijk een vooroordeel te 
zijn, maar toch zou het iemand wel kunnen belemmeren. 
Een uitgebreide beschrijvende diagnose waarin kwets-
baarheden maar zeker ook krachten van iemand worden 
benoemd, kan er dan voor zorgen dat er een completer 
beeld over de persoon in kwestie wordt gevormd.

Bestaat er in jouw ogen een oplossing voor het 
probleem van (zelf)stigma?  
'Het klinkt natuurlijk als een open deur maar het is be-
langrijk dat je erover in gesprek blijft. Dat je concrete tips 
blijft geven en die ook blijft bespreken. Hoe meer men-
sen zich hard willen maken voor dit thema, hoe beter. 
Een paar belangrijke ambassadeurs om het thema op 
de kaart te blijven zetten is mijns inziens echt belangrijk.'

‘Hoe meer mensen zich  
hard maken voor  

destigmatisering, hoe beter’
 
Heb je daar een voorbeeld van?
'Eén van de respondenten uit mijn afstudeeronderzoek 
was een psychologe die zelf in behandeling was bij de 
BasisGGZ. Zij (Anita Hübner, red.) heeft een boek ge-
schreven ‘Vertel ik het wel of vertel ik het niet?’ waarin 
mijn toolkit ook genoemd wordt. Je zou dit boek kunnen 
zien als een soort voorloper op de HOP training. Samen 
met Anita heb ik recent twee presentaties over deskun-
digheidsbevordering gegeven bij de BasisGGZ en de 
FACT-teams West. Je ziet dat mensen het echt leuk en 
interessant vinden om daar naartoe te komen. Haar ver-
haal inspireert.'

Wat zou Arkin kunnen doen?
'Organisatiebreed zou er misschien nog meer een vast 
aanbod kunnen zijn om met elkaar in gesprek te gaan 

over destigmatisering. Dit terwijl er natuurlijk al heel veel 
gebeurt om op directe en indirecte wijze (zelf)stigmati-
sering aan te pakken. De HOP* en de WRAP** zijn hier 
mooie voorbeelden van. 

'Ik denk dat iedere hulpverlener wel weet dat (zelf)stig-
matisering bestaat. Maar het blijft erg moeilijk om het 
concreet te maken. Er mag ook buiten de GGZ best meer 
aandacht komen voor hoe dit aangepakt kan worden. Dit 
zal wel met beleid moeten gebeuren. Daarbij is het wel 
belangrijk dat het niet een soort blame the victim wordt. 
Want dat werkt averechts. Zelfstigma blijft tenslotte iets 
wat van buitenaf naar binnen is gekomen. Zeker nu Sa-
men Sterk Zonder Stigma als stichting verdwijnt, zullen 
we ons als hulpverleners hard moeten blijven maken het 
thema met elkaar op de kaart te blijven zetten!' ▄

 
Als cliënt van Arkin kun je voor meer informatie over de 
HOP en de WRAP terecht bij Pit&Co:  www.pit-co.nl

*Honest, Open & Proud (HOP) is een training die mensen 
met een psychische aandoening in hun eigen kracht laat ko-
men en zelfstigma kan verminderen. Zie elders in dit nummer. 
 
**WRAP staat voor: Wellness Recovery Action Plan en komt 
uit Amerika. Het is een herstelmethode die je helpt om weer 
grip te krijgen op je leven, als dat door ingrijpende gebeurtenis-
sen is ontregeld.  Je kunt het alleen doen, met andere peers, 
met een herstelcoach of in een groep.

Maatschappelijk herstel  
van clienten met schizofrenie

Foto: Koen Bosschert
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interview interview

Arkin-Psychiater Astrid Vellinga over 
stigma binnen FACT, over vooroorde-
len binnen de psychiatrie en over een 
herstelgerichte benadering van de zorg. 
Opgetekend door Naomi de Rooy.

Astrid Vellinga is bij Arkin psychiater in FACT-team 
Oud-West, plaatsvervangend Geneesheer-Directeur en 
voorzitter van de kwaliteitscommissie ethiek. Naast het 
doen en begeleiden van onderzoek over onderwerpen 
als verplichte zorg, wilsbekwaamheid en herstel geeft ze 
ook les aan psychiaters in opleiding. Hierbij de highlights 
uit een openhartig gesprek met een betrokken behande-
laar, over de ervaringen die ze met name binnen FACT 
heeft opgedaan rondom stigma. Een onderwerp waar ze 
aandacht voor heeft, maar dat niet haar specialisme is. 
Het gesprek ging niet alleen over stigma, maar ook over 
vooroordelen in bredere zin binnen de psychiatrie en 
vooral over een herstelgerichte benadering van de zorg.

“Eigenlijk ga je het meer over stigma hebben en erover 
reflecteren wanneer dit onderwerp bewust aandacht 
krijgt. Binnen mijn FACT-team komt het onderwerp stig-
ma regelmatig aan bod. Zo kregen we een training hier-
over van Kim Helmus en ook Dolf Holland (zie elders in 
dit blad, red.) geeft aandacht aan dit onderwerp. Ook zijn 
ervaringsdeskundigen in de FACT-teams alert op (zelf)
stigma. Dat houdt je als team en behandelaar scherp.

I am mad
Zo raakte ik een tijd geleden, net na een training over 
stigma, in gesprek met een patiënt die interesse had in 
vrijwilligerswerk in een verzorgingshuis. Maar ja, ze durf-
de niet op gesprek te gaan want ze was immers een zelf-
verklaarde gek (‘I am mad’ waren haar letterlijke woor-
den). Dit raakte mij. Zelfstigma hield haar tegen, terwijl 
ik als behandelaar iemand voor me zag die weliswaar 
een diagnose van een psychiatrische ziekte had, maar 
wel stabiel was en in mijn ogen prima in staat om aan 
het werk te gaan. Dit zie ik als mijn rol: vanuit het streven 
naar herstel, kijken naar wat wél mogelijk is. 

Daarnaast kan angst voor het oordeel van de ander heel 
belemmerend zijn in het dagelijks leven. Sommige van 
mijn patiënten durven het openbaar vervoer niet in, om-
dat ze bang zijn dat omstanders aan hun uiterlijk kunnen 
zien dat ze een psychiatrische diagnose hebben. Ook 
merk ik dat patiënten, wellicht mede door hun eerdere 
ervaringen, vooroordelen hebben over individuele be-
handelaars. Ik kwam een patiënt tegen die weigerde met 

mij in gesprek te gaan omdat hij ervan overtuigd was dat 
ik hem medicatie zou opdringen en hem zou laten opne-
men als hij de medicijnen weigerde.

Soms belemmert je eigen verwachtingspatroon ook je 
herstel. Een patiënt deelde jaren geleden zijn inzicht met 
mij dat hij zichzelf heeft moeten aanleren om niet vast 
te blijven zitten in zijn rol als patiënt. Daarvóór was zijn 
houding: de dokter moet het maar zeggen. Terwijl hij nu 
inzag dat je als cliënt pas gaat groeien als je zelf verant-
woordelijkheid neemt voor je behandeling en herstel. 

‘Sommige patiënten vrezen 
dat mensen in het openbaar 

vervoer zien dat ze een 
diagnose hebben.’

Maar 10% tijd kwijt aan crisis 
Ik denk dat ik 80, 90% van mijn tijd bezig ben om 
samen met de patiënt zijn of haar kwaliteit van leven te 
verbeteren. Daar hoort bij dat we samen zoeken naar 
de laagste dosering medicatie die nodig is en naar 
(het herstel van) waardevolle relaties en naar werk of 
zinvolle dagbesteding. Hoewel de buitenwereld veel 
nadruk legt op crisis ben ik daar maar 10% van mijn tijd 
aan kwijt. Ook kwam ik er recent achter dat één op de 
vijf van de patiënten bij FACT teams onvrijwillig of met 
een machtiging onder behandeling zijn. De overige 80% 
is vrijwillig in behandeling bij FACT-teams.  
Je moet als behandelaar dus oppassen dat je geen 
verkokerde visie krijgt over je patiënten. Zelf ga ik uit 
van hoop, een open en onbevooroordeelde blik en van 
een herstelgerichte benadering. Dat is belangrijk, want 
je houding als behandelaar is bepalend voor het succes 
van de behandelrelatie en de behandeling. Soms verlie-
zen behandelaren de hoop en de bereidheid te blijven 
investeren in een bepaalde patiënt, of denken ze dat het 
maximaal haalbare is bereikt. Door een second opinion, 
of een blik van een fris paar ogen, kan er dan weer 
lucht ontstaan. Dat is ook een reden waarom cliënten 
van het FACT-team uitgenodigd worden om in het team 
hun herstelverhaal te delen. Als een behandelteam zelf 

merkt dat mensen nieuwe perspectieven krijgen en een 
waardevol leven kunnen opbouwen, dan geeft dat de 
moed en de motivatie om te blijven investeren in een 
goede behandeling. En om dat vooral samen met de 
patiënt te doen.”

Vooroordelen in de buitenwereld zijn reëel
De meeste moreel beraden die binnen Arkin worden 
gehouden hangen samen met gedwongen zorg en de 
zoektocht naar enerzijds het geven van goede en toerei-
kende zorg, en anderzijds de autonomie van een patiënt. 
Maar soms blijkt dat stigma ook een rol speelt. Eén mo-
reel beraad ging over een behandelaar die een dilemma 
ervaarde omdat er in haar ogen duidelijk sprake was van 
een diagnose, maar de cliënt wilde pertinent van geen 
enkele diagnose weten. Dat maakte het lastig om tot 
enige overeenstemming te komen voor wat betreft de 
behandeling. Het erkennen van een diagnose was voor 
de cliënt eenvoudigweg té stigmatiserend. Begrijpelijk, 
want vooroordelen in de buitenwereld zijn reëel en kun-
nen belemmerend werken. Maar een behandelaar kan 
natuurlijk niet lijdzaam toezien dat iemand onder- of on-
behandeld blijft. 

In hoeverre een diagnose helpend of belemmerend is, 
verschilt van persoon tot persoon. Sommige mensen 
willen, mede uit angst gestigmatiseerd te worden, geen 
diagnose of hebben in de loop van hun leven zo veel 
verschillende diagnoses gehad dat ze alle vertrouwen 
verloren zijn en iedere diagnose weigeren. Anderen, die 
zich herkennen in de diagnose, zijn er juist blij mee, want 
het verklaart hun gedrag, ze voelen zich minder alleen 
en ze kunnen tools krijgen of ontwikkelen om beter te 
leven met hun beperkingen. Dus er is niet één waarheid.

We proberen bij het FACT om bij de intake vooral open 
het gesprek aan te gaan met patiënten. En kritisch te 
blijven kijken naar een gestelde diagnose; in ieder geval 
open te staan voor een herziening daarvan, mocht dat 
nodig zijn. En in iedere fase te blijven afstemmen met de 
patiënt. Een niet-oordelende houding maakt dat je als be-
handelaar de ogen en oren openhoudt voor andere mo-
gelijkheden, of het nu gaat om diagnose of om herstel.” ▄

Ervaringen vanuit behandelperspectief

Foto: Koen Bosschert
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ervaringsverhaalervaringsverhaal

Ik knoopte nauwe banden aan met contactpersonen van 
uitzendbureaus. Ongeveer aan een derde van de klant-
managers heb ik verteld dat ik TBS had. Met een van de 
klantmanagers heb ik mijn hele verhaal gedeeld. Tot mijn 
verbazing kon ik bij deze persoon rekenen op respect en 
begrip. We gingen samen op zoek naar hoe ik de gaten in 
mijn CV kon invullen. Dit contact heb ik als heel waarde-
vol ervaren en dit heeft mij gemotiveerd om door te gaan 
op het ingeslagen pad.

Of, hoe en wanneer mijn verhaal te delen bleef een wor-
steling. Toen ik eenmaal vrijheden had zocht ik aanslui-
ting bij een groep studenten, leeftijdsgenoten, die nabij de 
kliniek op de campus woonden. Ik ging weleens naar hun 
feestjes of dronk wat met ze. Jongeren zijn vaak open en 
accepteerden mijn opname in de kliniek als een gegeven. 
Toch hield ik hier meer kennissen dan vrienden aan over.

‘Ik kwam steeds verder van  
het delict af te staan.  
Mijn omgeving niet.’

 
Het beeld van mijn delict bleef
Mijn familie zag ik in die laatste fase in de kliniek af en toe. 
Bij een aantal familieleden bleef het beeld van het delict 
en de persoon die ik was toen ik het delict pleegde over-
heersen. Het bleek een lastige opgave om mijn omgeving 
te overtuigen dat ik nieuwe inzichten had, gegroeid was 
en dat de behandeling effect had gesorteerd. Dat ik in 
feite een heel ander iemand was dan de persoon die het 
delict gepleegd had. 

Hoe verder ik in de behandeling kwam, hoe verder ik van 
het delict af kwam te staan. Maar dat gold niet voor mijn 
omgeving. De verslaggeving op televisie over TBS was 
natuurlijk ook ongunstig voor het algemene beeld. Terwijl 
onderzoek uitwijst dat TBS-behandeling veelal juist heel 
effectief is. Maar de uitzonderlijke gevallen waarin zaken 
mislopen halen het nieuws en kleuren het beeld dat de 
maatschappij heeft - dat het vooral om onverbeterlijke, 
gevaarlijke mensen gaat.

Persoonlijke presentatie
In het kader van cognitieve gedragstherapie (CGT) heb ik 
een presentatie voorbereid en gegeven over wie ik was 
en wat de behandeling voor mij had gedaan. Nadat ik 
deze presentatie voor de groep in de kliniek en een aan-
tal behandelaren gegeven had, heb ik deze in verkorte 
vorm aan mijn familie gepresenteerd. Een behandelaar 
stond mij bij, beantwoordde hun vragen en bevestigde 
mijn vooruitgang. Deze presentatie heeft veel duidelijk 
gemaakt en hielp mij om de klinische periode af te sluiten. 

Uiteindelijk ben ik tien jaar na het delict zelfstandig gaan 
wonen. Ik heb sinds de eindfase van mijn verblijf in de kli-
niek vrijwilligerswerk gedaan. Ondanks vele sollicitaties 
is het mij niet gelukt om een betaalde baan te vinden. Ik 
ben wel een vrij actief persoon. Naast mijn vrijwilligers-
werk help ik anderen graag een handje, zoals buren, 
vrienden en kennissen. Ook heb ik veel nieuwe relaties 
en vriendschappen opgebouwd in de buitenwereld. Op dit 
moment ben ik niet meer actief bezig om betaald werk te 
zoeken, het heeft niet meer mijn hoogste prioriteit. Waar 
ik vooral naar streef is kwaliteit van leven en de juiste ba-
lans vinden. 

‘Mijn relatie bleek niet tegen 
de waarheid bestand’

Wat nog weerbarstiger dan werk zoeken blijkt, is het op-
bouwen van een liefdesrelatie. Eigenlijk liggen de per-
soon die ik op mijn 21ste was en het delict heel ver in mijn 
verleden. Het zegt niets meer over wie ik nu bent. Ik wilde 
het eigenlijk – ook uit zelfbescherming om herbeleving 
te voorkomen – niet meer over de TBS periode hebben, 
dus verzweeg ik het verleden uit angst om mijn geliefde 
kwijt te raken. Maar uiteindelijk droeg ik dan een geheim 
dat een grote last werd; en je wilt geen geheimen hebben 
voor iemand van wie je houdt. Uiteindelijk heb ik toch een 
deel van het verhaal verteld omdat ik een muur om me 
heen had die weliswaar niet gezien, maar wel gevoeld 
werd. De relatie bleek hier helaas niet tegen bestand.

Wanneer is het een goed moment om te vertellen wat 
je hebt meegemaakt? Het is nooit een goed moment. 
TBS en een eventuele psychische kwetsbaarheid blijven 
moeilijke onderwerpen om te bespreken. Soms kan een 
reactie eerst verwijdering en daarna toenadering teweeg-
brengen. Het kan ook net andersom gaan: een eerste 
warme reactie kan later uitmonden in afstandelijkheid. Je 
weet niet van tevoren hoe een onthulling gaat uitpakken. 
Je neemt altijd een risico. Wat je wel kan doen is de regie 
behouden en daarbij baten en lasten afwegen. Voor mij 
is de beleving anders dan voor een ander. Ik heb alles al 
lang geleden verwerkt, de ander moet het nog een plek 
zien te geven. Je weet nooit precies wat de ander heeft 
meegemaakt en hoe die zal reageren. En soms hebben 
mensen die het voor het eerst horen vooral tijd nodig om 
het beter te begrijpen.

Mijn ervaringen in de psychiatrie en daarbij als ex-TBS’er 
zullen de rest van mijn leven voor verrassingen zorgen 
als het gaat om het sluiten van nieuwe vriendschappen of 
(liefdes)relaties. Ik kan mijn verleden niet veranderen. Ik 
kan alleen laten zien wie ik nu ben.  ▄

* (naam bekend bij de redactie)

Dit is het verhaal van X*, een cliënt 
met ervaringen binnen de forensische 
psychiatrie. ‘De uitzonderlijke gevallen 
waarin zaken mislopen met ex-TBS’ers 
halen het nieuws. Die schetsen het 
beeld dat het gaat om onverbeterlijke, 
gevaarlijke mensen.’

Ik kwam voor het eerst in contact met de psychiatrie toen 
ik een geweldsdelict gepleegd had. Ik was nog vrij jong, 
net 21, en ik had veel meegemaakt. Dit was naar mijn 
eigen inzicht de reden dat ik in een neerwaartse spiraal 
terechtkwam die uitmondde in het delict. Al tijdens het 
voorarrest werd de inschatting gemaakt dat ik ontoere-
keningsvatbaar was geweest. Zo werd ik, na veroorde-
ling en twee jaar voorarrest, in een forensische kliniek 
opgenomen die gespecialiseerd was in schizofrenie; dat 
was op dat moment mijn diagnose. Het was een hele op-
luchting om te worden opgenomen in een FPK. Er waren 
geen tralies en ik kreeg een warm en prettig welkom van 
vriendelijke mensen. Een heel verschil met het huis van 
bewaring. Ik mocht bijvoorbeeld meer contact met mijn 
familie hebben, ik kon zelf nieuwe kleding kopen – dat 
was noodzakelijk vanwege de gewichtstoename door de 
medicatie – en ik kreeg ook in bredere zin de mogelijk-
heid om weer mijn eigen zaken te regelen.

Binnen de muren van de kliniek begon een lang proces 
van herstel. Dat ging gepaard met vallen en opstaan. Uit-
eindelijk ben ik na een aantal jaren in de kliniek via een 
aanleunwoning aan zelfstandige woonruimte gekomen. 

Zoektocht naar betaald werk
Een onderdeel van het laatste deel van mijn opnametra-
ject bestond uit het zoeken van werk of vrijwilligerswerk. 
Eigenlijk was dat de eerste keer dat ik buiten mijn familie 
of mijn medecliënten in de kliniek te maken kreeg met de 
vraag wat ik wel of niet over mezelf zou vertellen. Ik had 
heel veel zin om aan het arbeidsproces deel te nemen, 
maar in die tijd was net de ernstige economische wereld-
crisis begonnen. Voorafgaand aan mijn zoektocht naar 
betaald werk heb ik meerdere gesprekken gevoerd met 
mijn trajectbegeleider over wat ik wel of niet zou delen 
over mijn TBS. In eerste instantie twijfelden mijn behan-
delaren of ik überhaupt op zoek moest gaan naar betaal-
de arbeid. Ze stelden dat ik maar tevreden moest zijn met 
vrijwilligerswerk. 

Ik wist dat het verzwijgen van mijn TBS zou kunnen lei-
den tot ontslag, al mocht dit wettelijk niet. Dus eigenlijk 
was het geen goed idee om mijn mond erover te houden, 
tenzij het geen belemmering vormde voor het werk. Wel 
was het altijd mijn plicht om te delen dat ik in een kli-
niek zat en dat mijn verlof ingetrokken kon worden. In dat 
geval zou ik mijn werkverplichtingen immers niet kunnen  
nakomen. 

Het stigma op TBS

Foto: iStock
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briefgesprek

Een andere 
kijk op  
psychose

Een psychose kost veel, maar kan ook 
veel opleveren. Dit laten de drie hoofd-
personen in de film Blue Monday zien. 
Een van hen, Jerry, vond zijn biologi-
sche vader. ‘Zonder psychose was dat 
nooit gebeurd.’ Lydia van der Weide 
sprak met hem.  

 
Jerry Allon (38) was altijd al bang voor oorlog. In 2009, 
kort nadat zijn vriendin hem verliet, dreigde zijn angst 
realiteit te worden. De oorlog stond op uitbreken; hij wist 
het, hij voelde het, hij las het in de ogen van de mensen 
op straat. Een machthebbende familie zou bommen op 
de polen gooien, overstromingen veroorzaken, de aarde 
vernietigen. “Ik weet het, het klinkt waanzinnig. Maar op 
dat moment was het wel míjn werkelijkheid,” vertelt Jerry. 
Hij is een van de hoofdpersonen van Blue Monday. De 
film - van regisseur Ingrid Kamerling, bekend van In het 
hoofd van mijn zusje - toont dat een psychose, hoe heftig 
ook, uiteindelijk ook positieve kanten kan hebben.

Jerry werd opgenomen. “Het ziekenhuis voelde veilig, de 
oorlog kon me daar niet raken. Maar ik kreeg nog hefti-
gere wanen. Over mijn vader. De man wiens achternaam 
ik droeg maar nooit ontmoet had, dat was mijn echte va-
der niet, ik wist het plotseling heel erg zeker.”  

Na twee weken kwam Jerry terug in de normale wereld. 
Maar die was allesbehalve nog normaal. “Ik was alles 
kwijt. Mijn vriendin was al weg en nu verloor ik ook nog 
mijn identiteit. Mijn autonomie. Mijn veelbelovende toe-
komst. De psychose had gewoekerd als een bosbrand. 
En ik zat wanhopig op de smeulende puinhopen. Maar 
mijn moeder zei toen al: ‘Na een bosbrand ontstaat de 
vruchtbaarste bodem.” 

Zijn moeder kreeg gelijk: tegenwoordig timmert Jerry 
opnieuw aan de weg. Hij is zelfstandig docent in zorg-
onderwijs, bij verschillende hogescholen, universiteiten 
en opleidingsinstituten. Daarnaast geeft hij lezingen als 
ervaringsdeskundige. “Ik wil mensen graag vertellen en 
laten zien dat je, ook met een aanleg tot psychose, heel 
normaal kunt zijn.” Jerry verzet zich tegen de gedachte 
dat een psychose alleen negatief zou zijn. “Ik ben ervan 
overtuigd dat een psychose uiting geeft aan wat je on-
derbewust dwarszit. En daar moet je mee aan de slag.”

En dat was ook de taak van Jerry. “Toen ik mijn leven 
weer had opgebouwd, dacht ik: hoe zit het nu eigenlijk 
met mijn vader? In mijn puberteit had ik gehoord dat de 
man die mijn vader zou zijn, groene ogen had. ‘Wat gek,’ 
dacht ik toen, ‘mijn moeder had blauwe ogen, ik bruine. 
Hoe kan dat?’ Maar ik liet het los en was er jarenlang niet 
mee bezig, geen moment. Tot mijn psychose.”

In 2014 bracht een DNA-test duidelijkheid. De uitslag 
was helder: de man met die groene ogen was níet zijn 
biologische vader. Helaas kon Jerry de naam van zijn 
echte vader niet achterhalen. Tot hij zich na een tweede 
psychose, waarin opnieuw alles om zijn vader draaide, 
aanmeldde bij een DNA-databank.” 

De film Blue Monday volgt Jerry bij zijn zoektocht. En 
toont hoe hij steeds een stapje verder komt. Een hoopvol 
telefoontje. Een skype-gesprek. De allereerste hartelijke 
woorden tussen vader en zoon. Twee onbekenden. Nog 
wel. “Ik ben nu net terug uit Mexico. Daar heb ik vier we-
ken rondgereisd met mijn vader en zijn zoon; mijn broer. 
Het was fantastisch. Mijn vader heeft me werkelijk met 
open armen in zijn leven ontvangen. Wat een geluk, ik 
heb er geen woorden voor. Ik sluit niet uit dat ik nog eens 
een psychose krijg. Maar één ding weet ik zeker: deze 
oude wond is geheeld.”  ▄ 

Blue Monday pleit voor een andere kijk op psychose-
gevoeligheid. De film toont wat er omgaat in het hoofd 
van mensen met een psychose. De drie hoofdperso-
nen uit de film komen door hun aandoening terecht in 
een uiterst verwarde wereld. Toch heeft een psychose 
voor hen ook positieve kanten. Jerry Allon vond zijn 
biologische vader en bouwde een fantastische band 
met hem op. Zonder psychose was dat nooit gebeurd. 

Blue Monday van regisseur Ingrid Kamerling is op het 
VOD-platform van het Nederlands FilmFestival te zien 
en ook terug te kijken op televisie. Zoek op 2Doc:  
Blue Monday, 1 november bij KRO-NCRV op NPO 2.

Foto: Jerry Allon

Jerry Allon, schreef speciaal voor  
TeGek! een brief aan zichzelf,  
een paar dagen na de premiere.  

Met dank aan Anne* regende het afgelopen donder-
dag meldingen op je telefoon. Want de krant schreef 
over je. Over je bijzondere verhaal en de première 
van de film, waardoor je drie jaar samen met Ingrid, 
Joyce en Chester naar deze dag toegeleefd hebt. Ja, 
het gaf je een ongewoon goed gevoel, voelde je, net 
zoals je rekening hield met het feit dat dit met jouw 
kwetsbaarheid ook iets was waarvoor je waakzaam 
moest zijn. Gelukkig heb je anders dan anders op in-

tense dagen nooit de behoefte gevoeld een categorie 
vijf woordenorkaan te ontketenen. Dat was een goed 
teken, wist je. De volgende ochtend zat je achter je 
laptop, terwijl je opkeek naar de top van de boom in 
de tuin van je buur, naar het gebroken zonlicht waar-
in schimmen van flora je gedachten kaapten. Op je 
scherm las je dat pijn door het familiesysteem reist tot 
iemand bereid is om het te voelen. En daarmee het 
pad vrij maakt voor komende generaties. Deze rake 
quote was zeker niet van jezelf, om er maar even mee 
voor de draad te komen. Je kon je wel inleven in de 
waarde van dit perspectief, want het zet jou en hen 
die de geestelijke pijn voelen wel in een ander daglicht 
dan het zoeklicht dat de maatschappij op ‘gekken’ of 
‘gestoorden’ zet. En zolang het tegendeel niet weten-
schappelijk bewezen was, viel het ook niet uit te slui-
ten, besloot je. Je hebt jezelf ook afgevraagd waarom 
het algoritme van de social media je juist deze tekst 
serveerde, één dag nadat je de brandstof voor veel 
van jouw pijn en verdriet over het grote scherm had 
gegoten. Glimlachend realiseerde je jezelf niet veel 
later dat je dat misschien toch echt liever niet wilde 
weten. Want in zulke diepe sloten liggen haaien op de 
loer, met tanden van paranoia die veel minder van jou 
overlaten dan van Freek Lucky Vonk I. 

Ongeveer tien jaar geleden was jij de ongelukkige en 
lag je op dat bed, geestelijk aan stukken gereten, sta-
biliserend onder de warme vleugels van moeke UMC. 

De hitte van een vlammenwerper sloeg 
over je heen toen je riep: liever dood dan 
schizofreen. Een schreeuw van angst 
waarvoor je je nu schaamt, bekende je 
daarna altijd meteen. Want labels zijn 
voor kleding en koeien, en daarin had jij 
denk ik ook gelijk. Er bleef na die quote 
echter wel een vraag over, en het ant-
woord daarop was misschien wat minder 
fijn. De vraag bleef: waarom deze vijf-
tien minuten van shine op een blauwe 
donderdag in september? Nog sneller 
dan Anne* promoveert het antwoord uit 
haar gedachte. Ze zou zeggen: ‘Omdat ik 
je zeggen wil: jochie, omdat je vergaan 
bent van de pijn, en de tijd daar is om er 
licht op te laten schijnen.  ▄ 

* Anne Marsman promoveert 3 november met 
haar proefschrift “Beyond dis-ease and dis-or-
der”. Daarom is dit stukje aan haar noeste ar-
beid opgedragen. Anne, gefeliciteerd en dank 
je wel voor je ontzettend waardevolle werk! 

"
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Niet terzake doende

tekst en beeld: Olga de la Fontaine - www.olgadelafontaine.nl

Mijn bril was stuk, dus ik ging naar de opticien. Ik pro-
beerde nog garantie te krijgen bij Pearle, want twee keer 
zo’n duur montuur stuk in krap twee en half jaar is wel 
wat veel. Maar de bedrijfsmanager liet weten dat ik mijn 
bril niet goed op- en afzet. Je moet beide handen gebrui-
ken. Ik had er al rekening mee gehouden: in Coronatijd 
krijg je niets voor niets.

Ik liep over naar Hans Anders, zo’n duur montuur wil ik 
nooit weer. Mijn ogen werden opgemeten en de opto-
metrist stuurde me door naar de oogarts, hij vond mijn 
hoornvlies te dun en mijn oogboldruk laag, wat kan lei-
den tot netvliesloslating. Een rotaandoening, wijlen mijn 
schoonmoeder is er drie keer aan geopereerd.

Ik kwam thuis, maakte een afspraak met het ziekenhuis 
en belde de huisarts voor een verwijsbrief. Die zat een 
dag later in mijn mailbox. Ik printte hem uit en vroeg me 
af wat er nou eigenlijk in een verwijsbrief staat. Ik nam 
hem ter hand en begon te lezen. Meteen werd mijn oog 
getrokken naar twee woorden, beide in hoofdletters:

PSYCHOTISCHE STOORNIS 
En het gebruik van mijn medicijnen, ook in hoofdletters: 
TEMAZEPAM 
CLOZAPINE 
PAROXETINE

Nu weet ik het zeker, twee jaar eerder was ik alsnog 
naar de KNO arts geweest, omdat ik meer wist over mijn 
hoofdklachten: als ik beweeg wordt het erger.

De KNO arts en ik schudden handen. Ik zei wat ik man-

keerde, hij keek op de computer en een paar minuten 
later stond ik alweer buiten. Na het lezen van de verwijs-
brief begreep ik nu precies waarom het consult maar een 
paar minuten duurde. 

Ik heb het er niet bij laten zitten: Gisteren belde ik met 
de huisarts over iets anders en bracht terloops mijn ir-
ritatie ter sprake. ‘Is het nodig dat ‘psychotische stoornis’ 
in hoofdletters in de verwijsbrief staat?  Sowieso nodig in 
een verwijsbrief voor de oogarts?’

Tjonge jonge, wat was ik beleefd.

‘Oh nou’, zei de dokter, ‘ik zie het, nee dat kan niet, dat ben 
ik helemaal met u eens, ik zal het meteen veranderen.’

Kat in het bakkie!

Iets anders. Onlangs zat ik met mijn vormgeversmaatje 
op een terras. Ik liet twee keer het woord ‘spastisch’ val-
len, als bijvoeglijk naamwoord. Ik hoorde het mezelf zeg-
gen en nee, dat is niet okee.

Ik weet nog hoe ik Jinek verguisde toen zij het woord 
‘schizofrenie’ niet relevant gebruikte. 

Hetzelfde deed ik. Een ernstige ziekte opvoeren, niet in 
de context van die ziekte, maar als een populaire uitdruk-
king, die werkelijk nergens op slaat, en voor de mens, 
getroffen door deze ziekte, enorm kwetsend.

Godzijdank kom ik er zelf achter, het is een ernstiger bla-
mage als iemand je er opmerkzaam moet maken.


