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VOORWOORD

Een flink kettingslot

Herstel is een boel werk, dat wordt duidelijk bij het lezen
van dit blad. De indrukwekkende levensverhalen spreken
voor zich. Er is een hoop om aan te pakken. Herstel binnen de GGZ betekent meestal niet alleen dat er tussen
de oren gewerkt moet worden. Kijkend naar hoe complex
aandoeningen zijn, moet je concluderen dat daar wel het
zwaartepunt ligt. Neem een aandoening als DIS, met al
zijn verschijningsvormen en behandelingen, waarin we
in dit nummer veel aandacht besteden.
Maar wanneer een aandoening gepaard gaat met lichamelijke klachten, moet je ook daarmee aan de bak en als
er in je sociale netwerk problemen zijn, zul je ook moeten
proberen om die uit de weg te ruimen. Het werken aan
al die losse eindjes op psychisch, lichamelijk en sociaal
vlak is heel intensief, maar maakt het herstel uiteindelijk
duurzamer.
Ik vergelijk het graag met een stadsfiets in Amsterdam.
Die zet je op slot met het slotje onder het zadel, maar
als je slim bent gebruik je ook nog een flink kettingslot
om hem ergens aan vast te zetten, bijvoorbeeld aan een
brug. Die ketting staat voor alle maatregelen die je naast
je gewone behandeling in de GGZ kunt treffen. De brug
staat in dit geval voor de plaatsen waar hulp bij het treffen van die maatregelen te krijgen is. Ik denk daarbij ten
eerste aan naastbetrokkenen. Ik dank mijn herstel voor
een heel groot deel aan mijn familie, maar er zijn ook
andere netwerken waar je op kunt bouwen.
Geweldige organisaties zoals de Regenboog staan klaar
met een scala aan programma’s. Of je nu hulp nodig hebt
bij herstel na een verslaving, je buren wil leren kennen of
kampt met eenzaamheid: de informele zorg in Amsterdam staat voor je klaar.

Als er naast je psychische herstel ook lichamelijk herstel
gewenst is, schroom dan niet om dit gewoon met je huisarts te bespreken. Benoem je lichamelijke klachten, zelf
de kleinste pijntjes, en ga er mee aan de slag. Blijf ook
altijd alert op de bijwerkingen van je medicatie: zie het
artikel over Tapering.
Wees niet bang een hypochonder gevonden te worden,
herstel draait om jou! Bedenk dat uiteindelijk elk los eindje waar je niets mee doet kan uitgroeien tot een probleem
dat je herstel terugzet in de tijd. Iedereen wiens fiets wel
eens is gestolen, daar vanaf die brug, weet dat dit was
op het moment dat je er net even niet je kettingslot om
had gelegd.
Chris Maagd
Voorzitter Cliëntenraad Arkin
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even voorstellen

Cliëntenraad Arkin kreeg in 2017
een voorzitterswisseling; in het kader van zittingstermijnen is afscheid
genomen van Naomi de Rooy. Zij
heeft de nieuwe voorzitter Chris de
Maagd ingewerkt en is daarna als
ondersteuner verder gegaan binnen
het ondersteuningsteam van de Cliëntenraad. Wie is de nieuwe voorzitter, waar ligt zijn passie en wat is zijn
insteek? Een interview door Maaike
Riemersma.

Wat trok jou in de functie van voorzitter?
“Een bepaald moment was hiervoor bepalend. In november 2016 was ik een half jaar lid van de Cliëntenraad en
vond het raadswerk boeiende materie. Ik ging met andere leden naar een landelijk symposium dat ging over verslaving. Daar raakte ik erg door geïnspireerd. Ineens zag
ik het directe belang en de invloed van de Cliëntenraad
op nieuwe ontwikkelingen. Het was alsof het kwartje viel.
Toen de vacature voor voorzitter vrijkwam en ik daarvoor
werd gepolst, heb ik de sprong gewaagd. En hier sta ik
aan de overkant, niet meer als cliënt, in een voor mij totaal nieuwe wereld met zijn eigen mores en terminologie.
Ik kwam uit de internationale ICT consultancy-wereld
aan de Zuidas, waar ik acht jaar gewerkt heb voordat het
met mij mis ging. De Zuidas en de GGZ zijn compleet
verschillende werelden.”
Waar liggen die verschillen?
“De Zuidas staat voor een hoop geld en status terwijl ik in
de GGZ veel passie zie. Ik ben daar nog lerend in maar
ik heb wel het gevoel hier nooit uitgeleerd te raken. Dat
had ik op de Zuidas wel; als je daar de trucjes kent dan
kom je een heel eind. In de GGZ en de verslavingszorg
zijn heel veel boeiende ontwikkelingen zoals de FACT,
RACT, ROM, Herstel en eigen regie, Jeugd enzovoort.
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even voorstellen

Chris Maagd
"
de nieuwe voorzitter van Clientenraad
Arkin
Over vier jaar zullen er weer heel andere ontwikkelingen
zijn, dat gaat continu door. Dat wil ik leren kennen, daar
ligt mijn nieuwsgierigheid. Vergelijk het met de voetbalcompetitie; op het eerste oog snap je er niets van, tot je
erin duikt. Dan wordt het vanzelf spannend.”
Hoe kwam die GGZ-wereld initieel op je over?
“Ik dacht eerst wel… hoeveel kan een mens vergaderen?
Totdat ik er dieper in dook en ook van al die vergaderingen het nut inzag.”
Vraagt het om een andere opstelling?
“Het is veel meer een mensenbaan. Zowel bij de vrijwilligers/raadsleden als bij de medewerkers moet je werken
vanuit een open houding. Dat was mij vreemd. Er zijn
ook heel veel interacties met heel bijzondere mensen. Ik
moest me dus leren open stellen, dat was best spannend.”
Er is speciaal gekozen voor een voorzitten met
ervaringskennis. Hoe is dat voor jou?
“Ik vind het een positieve insteek. Ik heb zelf goede ervaringen gehad tijdens mijn behandeling en dat maakte
mij nieuwsgierig naar de processen en bewaking van
de kwaliteit van zorg. Hoe dat te behouden? Dat was
mijn drijfveer om vrijwilliger bij de cliëntenraad te worden. Vanuit het cliëntenperspectief kijk je anders naar de
zorg, unieker dan als medewerker, als naastbetrokkene
of als buitenstaander. Dat is mijn uitgangspunt als voorzitter. Vooral het unieke en het menselijke vind ik van
belang in een behandeling. Die insteek zie je terug in de
Cliëntenraad. Dat maakt het tot een kennisbolwerk.”
Is dat de meerwaarde van een cliëntenraad?
“Die unieke blik en ervaring van binnenuit maakt een cliëntenraad onmisbaar. Het maakt dat je de belangen kunt
behartigen van de meer dan 35.000 cliënten die Arkin
in behandeling heeft. Naar welk onderwerp je ook kijkt,
van huisvesting tot behandelduur. De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is daarbij als
kader van belang, het geeft handvatten. Maar het gaat
er vooral om hoe we de bestuurders en het management
scherp kunnen houden. Deze Cliëntenraad is heel erg op
de inhoud en pro-actief en daarmee een kwaliteitsinstituut. We kunnen goed prioriteren en agenderen; daarbij
denk ik bijvoorbeeld aan het Herstel, rookbeleid, de Rom

en de SIS. Wij zetten taboeonderwerpen op de agenda
en kunnen daarmee zaken openbreken.”
Roken is een van jouw stokpaardjes, wat heb je
ermee of tegen?
“Ik weet uit eigen ervaring hoe groot het risico is om te
gaan roken als je in de GGZ/verslavingszorg beland én
hoe moeilijk het is om te stoppen op zo’n moment. Doordat wij als Cliëntenraad participeerden in een werkgroep
Roken van de Jellinek en wij ook als raad zelf een werkgroep rond dit onderwerp hebben opgezet om het breder
te trekken dan één merk, heb ik veel geleerd. Ik heb nieuwe inzichten opgedaan. Vooral dat tabaksproducten veel
gevaarlijker zijn dan ik dacht. Het zijn hightech producten waarin miljarden geïnvesteerd wordt om mensen zo
verslaafd mogelijk te maken. Als individu heb je eigenlijk
geen kans om er zonder hulp vanaf te komen. Zelf heb ik
het met ondersteuning van de POH (Praktijk Ondersteuner Huisarts) gedaan; ik heb een ‘Stoppen met Roken
Programma’ gevolgd. Dat hielp. Het roken binnen de GGZ
is echt een taboe in GGZ land. Hoe zwaarder de problemen, hoe hardnekkiger ze zijn. Alsof je iemand alles
ontneemt. Het lijkt bijna een identiteitskwestie. Sigaretten
worden ook gebruikt als lokkertje, bijvoorbeeld bij zorgmijders. De sigaret is daar een bindmiddel. Wellicht goed
bedoeld, maar nieuwe inzichten leren dat je hierdoor mogelijk een pilletje meer moet slikken dan je anders zou
moeten. Dus we moeten naar bewustwording en voorlichting toe, en af van het vals romantische beeld. Niet
opleggen maar helpen met stoppen want het blijft een
eigen keuze. Maar wij als Cliëntenraad Arkin streven naar
een rookvrij Arkin. Door middel van voorlichting, alternatieven, scholing voor en met medewerkers en cliënten.
Er moet voor medewerkers net zoveel hulp zijn als voor
cliënten.”
Is Arkin in 2020 rookvrij?
“Ja, met uitzondering van de crisisafdelingen.”
Een ander stokpaardje van jou is een gezonde leefstijl. Hoe zie jij dit in het kader van Herstel?
“Herstel is een persoonlijk verhaal. Toen ik merkte dat
het bij mij mis ging, kreeg ik de hulp op een dienblaadje aangereikt. Het ging goed en er was een klik met
de behandelaren. Zij hielpen me met het werken aan
Magazine van de Cliëntenraad Arkin •
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vervolg ‘even voorstellen’

discussie

– vervolg interview vorige bladzijde –
een gezonde geest. Maar ik moest zelf zorgen voor de
‘hardware’: mijn lijf. Ik woog 120 kg, had geen conditie
en slechte bloedwaarden. Het streven was een gezonde geest in een gezond lichaam. Het was in het begin
vreselijk om met zo’n zwaar lijf te gaan hardlopen. Het
ging letterlijk stapje voor stapje. Ik weet nog wat voor
mijlpaal het was toen ik na een paar maanden een hele
ronde Vondelpark kon lopen. Ik leefde als een geobsedeerde topsporter; ik sloeg een beetje door, daar attendeerde mijn behandelaar me op. Maar het was wel
nodig om in mijn kracht te komen. Het was ook een
goede tegenkracht voor de pittige behandeling; wanneer je fysiek sterker bent dan kun je het beter behappen. Ook slaap je veel beter als je veel beweegt. Mijn
programma zat strak in elkaar: ‘s ochtends zwemmen,
‘s avonds hardlopen en tussendoor fietsen, therapieën
en gezond en lekker eten. Dat dertien maanden lang.”
Wanneer voelde je dat je hersteld was?
“Na dertien maanden was er ineens het besef dat ik er
beter aan toe was dan ooit. Ik had weer grip op mijn leven, alles was in balans, ineens klopte alles. Mijn hele
zijn. Ook praktisch was alles weer op orde, met betrekking tot wonen.
Herstel is fine tunen en aan de juiste knoppen draaien.
Je durft dan weer meer, krijgt zelfvertrouwen en dat betaalt zich uit. Bijvoorbeeld omdat je weer gevraagd wordt
door je omgeving om mee te doen aan dingen. Dat zelfvertrouwen wordt versterkt door een gezonde leefstijl,
waarbij ook eten een grote rol speelt. Dan heb ik het niet
over diëten of glutenvrij; het gaat over opletten met vet,
zout, suiker. Veel groente en fruit eten, en gezonde keuzes maken. Dat hoeft niet duur te zijn en kan ook bij de
Lidl of de Dirk van den Broek. Alles draait om bewuste
keuzes maken en eten met mate.
Eten voor mij is een feestje. Ik eet nu ook nog eenmaal
per week een patatje op de Ten Kate markt of ik neem
een koekje bij de koffie. Wat ook kan helpen is gratis advies vragen bij de diëtiste. Mensen weten vaak niet dat
dit gewoon vergoed wordt. Mij heeft dat geholpen bij het
ontwikkelen van een gezonde leefstijl.
Beweging en gezonde voeding zijn belangrijke onderdelen voor de hardware in het herstelproces. Ik heb veel
geluk gehad bij mijn herstelproces want ik was jong en
kon mijn lijf dus nog veranderen. Ook had ik een steunende familie. Maar wat ook belangrijk is, is dat je naast
je beperkingen ook je kansen ziet en de lat niet te laag
legt. Ook moet je de impact van complimenten niet onderschatten. Al deze inzichten neem ik mee in mijn werk
als voorzitter als het gaat om visieontwikkeling op herstel
en op gezonde leefstijl.”
6 •
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Zorgverzekeraars willen de
gegevens uit de ROM gebruiken
om verschillende aanbieders van
GGZ-zorg met elkaar te
vergelijken. Cliëntenraad Arkin is
daar, net zoals veel professionals,
geen voorstander van. Peter van
der Kort, Coachondersteuner Cliëntenraad
Arkin en beleidsmedewerker bestuur, legt uit waarom.

discussie

Gerommel met de ROM
(als Benchmark instrument)
Het zal niemand ontgaan zijn dat er veel discussie is geweest over de Routine Outcome Monitoring (ROM), de
methodiek in de GGZ waarbij metingen gedaan worden
van de toestand van de cliënten met het oog op evaluatie
en bijsturing van de behandeling. Het ging niet zozeer
over het invullen van de vragenlijsten, want iedereen is
er voor dat behandelaars en cliënten ROM-uitkomsten
gebruiken om samen het behandeltraject te verbeteren.
Ook de Cliëntenraad Arkin staat daar achter.
Maar Zorgverzekeraars willen de gegevens uit de ROM
gebruiken om verschillende aanbieders van GGZ-zorg
met elkaar te vergelijken. Cliëntenraad Arkin is het met
veel professionals eens dat de ROM daarvoor niet geschikt is. Daarnaast was er discussie over de privacy
van cliënten. Die was volgens de groep Stop Benchmark
ROM (bestaande uit (ex-)cliënten en behandelaars) onvoldoende gewaarborgd. Gegevens van cliënten konden
gekoppeld worden aan vragenlijsten die cliënten hadden
ingevuld. Zorgverzekeraars zouden op die manier inzicht
kunnen krijgen in de persoonsgegevens van cliënten,
verbonden aan hun diagnose en behandelresultaten.
De Cliëntenraad is met de Raad van Bestuur van Arkin
overeengekomen dat het doorsturen van de uitkomsten
van de vragenlijsten stopgezet zou worden. De NVvP en
GGZ Nederland hebben bepaald dat de ROM-gegevens
voorlopig niet doorgestuurd moeten worden naar de instantie die de cijfers verzamelt, Stichting Benchmark
GGZ (SBG). Deze stichting is op aandringen van de
Zorgverzekeraars in het leven geroepen. In de Raad van
Toezicht hadden de Zorgverzekeraars ook zitting, naast
MIND/LPGGZ (de landelijke belangenvereniging voor cliënten in de GGZ), het NVvP (Nederlandse Vereniging
voor Psychiatrie) en nog enkele andere.

spraak gezegd dat de verbeteringen die de SBG heeft
doorgevoerd er waarschijnlijk voor kunnen zorgen dat de
persoonsgegevens niet kunnen worden achterhaald. In
zijn uitspraak heeft de rechter níet gezegd dat alles nu in
orde is, aangezien hij heeft bepaald dat hij geen definitieve uitspraak kan doen over de effectiviteit van de maatregelen van het SBG. Daar is een langere gerechtelijke
procedure voor nodig. De groep Stop Benchmark ROM
wil daarom een zogeheten bodemprocedure aanspannen om hierover duidelijkheid te krijgen. De rechter heeft
verder geen uitspraak gedaan over de gegevens die de
SBG heeft binnengekregen vóór de verbeteringen die zij
gemaakt hebben.
Er is dus nog onenigheid over de vraag of cliënten hun
expliciete toestemming moeten geven voor het doorsturen van hun ROM-gegevens naar de SBG. De cliëntenbewegingen in ons land stellen dat het vragen om toestemming een verplichting is en Cliëntenraad Arkin sluit
zich daar helemaal bij aan. GGZ Nederland vindt dat die
expliciete toestemming niet nodig is, maar wel ‘chic’ zou
zijn. Zorgverzekeraars Nederland vindt de toestemming
onnodig en stelt dat instellingen na de uitspraak van de
rechter ROM-gegevens kunnen toesturen. Sommige instellingen zijn dezelfde mening toegedaan, vooral omdat
zij bang zijn dat cliënten hun toestemming niet zullen verlenen voor het doorsturen van hun ROM gegevens naar
de SBG. Wat dus er voor zou zorgen dat zij niet kunnen
voldoen aan de verplichting van aanleveren van tenminste 50% ROM-cijfers, een verplichting die onder boete is
opgelegd door de Zorgverzekeraars.
De rechter heeft geen uitspraak gedaan over de rechtmatigheid van het verkrijgen van gegevens vóórdat het
SBG de verbeteringen had aangebracht.

Weerstand bij de Stichting Benchmarking GGZ (SBG)
tegen deze bezwaren en verbetervoorstellen heeft er
toe geleid dat de groep Stop Benchmark ROM heeft gedreigd met een kort geding. Hierdoor zijn door de SBG
een aantal verbeteringen in het verwerken van de persoonsgegevens aangebracht, waardoor deze volgens
het SBG niet meer te achterhalen zouden zijn. Toch is
het kortgeding doorgezet. De rechter heeft in zijn uitMagazine van de Cliëntenraad Arkin •
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Over Dissociatieve Identiteits
Interview met Barbara Jedding
Kun je iets over jezelf vertellen, en over hoe je
behandelaar bent geworden?
“Ik ben in 1980 als student psychologie vanuit Duitsland
naar Amsterdam gekomen. Ik ben mijn carrière begonnen als psychotherapeut voor kinderen en later voor
volwassenen met onder andere eetstoornissen. Tijdens
behandelingen kwam ik mensen tegen waar meer mee
aan de hand was, als gevolg van ernstig jeugdtrauma’s
en mishandeling; mensen met een Dissociatieve Identiteitsstoornis. Ik raakte daardoor geboeid en ging er
gaandeweg steeds meer over lezen. Ook bezocht ik er
congressen over en liet mezelf bijscholen, met behulp
van cursussen en supervisie.”

Naomi de Rooy interviewt Barbara
Jedding, behandelaar van mensen
met Dissociatieve Identiteitsstoornis
bij het Sinaï Centrum.
“Onbehandeld is een dissociatieve
stoornis een sluipmoordenaar. Het is
kwalijk dat er een schrijnend tekort
is ontstaan aan bekwame hulpverleners. Er is werk aan de winkel, ook
binnen Arkin, om iets te doen voor
het behoud en uitbreiding van
behandelaanbod voor deze zeer
kwetsbare groep.”
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“Een Dissociatieve Identiteitsstoornis kenmerkt zich
doordat een individu verschillende bewustzijnstoestanden kent, die zelfstandige identiteiten hebben. In de
therapie werk je met alle identiteiten; hierin kwam mijn
kennis van systeemtherapie (het werken met gezinnen)
mij goed van pas. Als behandelaar van mensen met
complexe problematiek zijn drie zaken belangrijk: vakbekwaamheid, het vermogen – het lef, zo je wilt – niet terug
te deinzen voor moeilijke uitdagingen in een complexe
behandeling en compassie met de ernstige beschadigde
mensen.”
Hoe ontstaat een dissociatieve stoornis en wat is
het precies?
“De gangbare opvatting, die ik uit ervaring deel, is dat
een dissociatieve stoornis ontstaat in de vroege jeugd
door zeer uitzonderlijke gebeurtenissen en omstandigheden. Meestal gaat het om fysieke en/of seksuele mishandeling en/of ernstige onvoorspelbaarheid in de thuissituatie. Maar het kan ook veroorzaakt worden als je in je
vroege jeugd wordt uitgeleverd aan ingewikkelde, ingrijpende stationaire behandelingen voor een ernstige ziekte, waarbij het contact met de veilige thuishaven wordt
verstoord, omdat ouders niet bij het kind kunnen blijven
om het te troosten of veiligheid te bieden. Hierdoor treedt
er een verstoring op in de ontwikkeling van de persoonlijkheidsvorming, waardoor de ik-persoon fragmenteert.”

interview

stoornissen
“Dit klinkt vrij abstract, dus laat ik dat verhelderen met
een voorbeeld. Stel, een driejarig meisje wordt door haar
stiefvader regelmatig seksueel misbruikt en de moeder is
niet in staat om dit te herkennen en haar te beschermen.
Dan kan de persoonlijkheid zich opsplitsen. Bijvoorbeeld
in één deel dat het misbruik ondergaat; een tweede deel
dat ‘normaal’ en zo braaf mogelijk probeert te zijn; een
ander deel, dat zichzelf beoordeelt en straft, in de hoop
dat de zelfbestraffing die van de dader vóór zal zijn en
zo de werkelijke straf of verschrikking te ontlopen; en
dan nog een soort poortwachter, die de kwetsbaarheid
verhult en onderdrukt voor de buitenwereld. Veelal is er
één persoonlijkheid die zich manifesteert aan de buitenwereld als zijnde de hoofdpersoon. Als het misbruik lang
voortduurt en er komen andere trauma’s bovenop, zoals
zwaar gepest worden op school of de dood van de moeder, dan kunnen zich nieuwe identiteiten ontwikkelen om
ook die trauma’s te verdragen. Dit zijn allemaal strategieën om te overleven in een gevaarlijke omgeving. Een afgesplitst deel kan de gedaante aannemen van een kind,
een puber, of een leeftijdloze volwassene, vrouwelijk of
mannelijk. Elk deel heeft een eigen identiteit. Afhankelijk
van welk deel op de voorgrond treedt kan dit een bewustzijnsverlies betekenen voor de andere delen. Daarom kunnen mensen thuis kleding aantreffen waarvan ze
niet begrijpen hoe die in de kast is komen te hangen, of
zich plotseling op een plek zijn zonder te weten hoe ze
daar zijn gekomen.

‘Door de grilligheid van
omstandigheden en
verschijningsvormen is de
behandeling van dissociatieve
stoornis complex.’
Door de grilligheid van omstandigheden en verschijningsvormen is de behandeling van dissociatieve stoornis complex. Toch is het mogelijk om de stoornis succesvol te behandelen. Je hebt, zoals bij alle complexe
stoornissen, mensen die goed genezen, terwijl bij ande-

ren het een chronisch probleem blijft. Behandeling kan
bij de laatste groep echter wel leiden tot een betere kwaliteit van leven.
Hoe ziet de behandeling van mensen met
dissociatieve stoornis eruit?
“Grofweg onderscheiden zich drie fases. De eerste is
om samen de cliënt te helpen onderkennen wat hij heeft,
onder meer door psycho-educatie. Psycho-educatie
heeft als doel de cliënt inzicht te geven in wat de stoornis inhoudt. Het gaat er in de fase daarna met name om
dat de cliënt contact krijgt met alle delen die hij of zij in
zich draagt, ervaart wat hij heeft, en leert communiceren
met de delen. Sommige delen bieden daar weerstand
tegen; ze willen helemaal niet bewust ontdekt worden
en zijn bang voor de buitenwereld. Die buitenwereld is
immers lang bedreigend geweest. Vergelijk het met wonen in een woongroep. Je bent tot elkaar veroordeeld,
dus de beste manier om leefbaar samen te wonen is om
elkaar te leren kennen en begrijpen, zodat je op termijn
afspraken kunt maken over het bestieren van de woning.
Afgestemde samenwerking kost immers minder energie
dan strijd. Doel tijdens de therapie is echter dat er een
parallel bewustzijn ontstaat waardoor het mogelijk wordt
om samen de binnen- en buitenwereld te beleven.”
“Als dit min of meer gelukt is – wat bij een aantal zeer
beschadigde mensen al het hoogst haalbare is – komt
fase twee van de behandeling. Die bestaat uit traumaverwerking. De trauma’s zijn beleefd door de afgesplitste
delen. Die moeten aan het woord komen. Tegelijk moet
de ‘hoofdpersoon’ daarbij bewust aanwezig blijven. Het
delen van de trauma-ervaring is een deel van de verwerking maar is ook belangrijk om duidelijk te krijgen dat het
trauma zich in het verleden bevindt en geen bedreiging
meer vormt in het heden. Hoe meer onderscheiden trauma’s de cliënt heeft ervaren, hoe langer dit proces duurt.
Er moet bij ieder trauma gekeken worden welke delen
het trauma gezamenlijk zullen moeten onderkennen.
Wanneer dit lukt, dan zijn mensen eigenlijk al af van deze
pathologische stoornis en hebben zij veel meer energie
ter beschikking om hun leven te leiden.”
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vervolg interview
– vervolg interview vorige bladzijde –
“Het derde deel van de behandeling bestaat uit het aanleren van vaardigheden om mensen bijvoorbeeld in staat
te stellen een intieme relatie aan te gaan, om onderdeel
te worden van de wereld en zich daarin te durven bewegen en handhaven. Niet alle mensen hebben behoefte
aan dit derde deel van de behandeling, mogelijk omdat
zij hier al zelfstandig mee aan de slag zijn gegaan. Ook
is het mogelijk dat verschillende identiteiten spontaan of
ondersteund door de therapeut ‘samensmelten’, wat ook
wel ‘integratie’ wordt genoemd.”
“Onbehandeld is een dissociatieve stoornis een sluipmoordenaar. Op den duur is het handhaven van elkaar
bestrijdende innerlijke persoonlijkheden volstrekt uitputtend en niet vol te houden. Dit is vaak het moment dat
deze mensen, en dan in een zeer labiele conditie, hulp
gaan vragen. Mensen met dissociatieve stoornissen lopen risico op vereenzaming en er is geregeld sprake van
zelfbeschadiging, onder andere door middelenmisbruik.
Tevens bestaat het sterke vermoeden dat zelfdoding onder deze groep vaker voorkomt.”

aangenomen. Voor de weinige plekken die verspreid
door het land nog behandeling bieden, zijn er wachtlijsten van minimaal twee jaar. Hiermee laten we een groep
extreem kwetsbare mensen aan hun lot over. Terwijl zij
zo sterk baat zouden hebben bij een curatieve behandeling, die iemand in het beste geval daadwerkelijk kan
genezen, en in het ongunstigste geval hoe dan ook de lijdensdruk aanzienlijk kan verminderen. Laat staan dat we
onder de huidige omstandigheden kunnen werken aan
vroege signalering en preventie, hetgeen jonge slachtoffers een veel beter toekomstperspectief zou bieden.
Hierin zou samenwerking met Arkin Jeugd en Gezin zeer
welkom zijn. In de nieuwe zorgstandaard voor dissociatieve stoornissen, waar op dit moment aan wordt gewerkt, is er juist veel aandacht voor vroege signalering,
behandeling en scholing van hulpverleners. Al met al is
er dus werk aan de winkel, ook binnen Arkin, om iets te
doen voor het behoud en uitbreiding van behandelaanbod voor deze zeer kwetsbare groep.”

Hoe lang duurt een behandeltraject en op welke
manier wordt de behandeling van deze groep mensen bedreigd?
“Zoals je zult begrijpen gezien de bovengenoemde complexiteit, duurt een behandeling voor een dissociatieve
stoornis meerdere jaren; een of twee jaar is niet voldoende. De behandeling is intensief en vereist dat de cliënt
één behandelaar krijgt en als het enigszins mogelijk is
ook behoudt (en waar nodig één vaste psychiater). Immers, als je vertrouwen diepgaand beschadigd is, dan
kun je alleen geholpen worden als je één vertrouwde persoon hebt bij wie je in veiligheid kunt genezen. Dit moet
een bekwaam iemand zijn vanuit de gespecialiseerde
GGZ. Bij crisis of te veel acting-out gedrag moet het mogelijk zijn de zorg betrouwbaar te kunnen opschalen. Dit
maakt de behandeling duur, langdurig en niet te vangen
in strak afgebakende trajecten. De DBC-structuur zoals
deze door de zorgverzekeraar wordt gehanteerd, heeft
hier zeer nadelige effecten gehad op het aanbieden van
gepaste zorg.”
“GGZ-instellingen zijn deze vorm van zorg in de afgelopen jaren steeds meer gaan afstoten ten behoeve van
een meer voorspelbaar budget. Dit leidt ertoe dat de expertise bij behandelaren verdwijnt en dat er geen nieuwe
psychologen worden opgeleid voor deze aandoening.
Hierdoor is al een schrijnend tekort aan bekwame hulpverleners ontstaan (landelijk en ook binnen Arkin). In
heel Noord-Holland wordt deze behandeling niet meer
geboden en ook binnen het Sinaï – waar het behandelen
van complexe trauma’s een specialisme is – worden momenteel geen nieuwe cliënten met deze stoornis meer
10 •
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Tekening: Danny Steggerda

verslag

Minisymposium Dossier Dissociatie
Op 12 oktober 2017 organiseerden
Cliëntenraad Arkin en Cliëntenraad
Sinaï Centrum in het Polanentheater
een minisymposium over dissociatie.
Emile Verstege schreef een verslag.
Nel Draijer (psycholoog) en Carmen Espinosa (ervaringsdeskundige) hielden boeiende presentaties bij het
minisymposium over dissociatie. Daarna kwam een levendige discussie op gang over kwaliteitsverbetering in
Arkin voor de zorg voor mensen met een dissociatieve
stoornis (DIS). Hier de belangrijkste aanbevelingen uit
deze discussie.
Versterken van de screening bij de ‘voordeur’
Er is veel te winnen met DIS-deskundigen in het team
dat begindiagnoses stelt bij de aanmelding van cliënten.
Veel ervaringsverhalen vertellen over jarenlange zoektochten langs verschillende diagnoses en zorginstellingen, voordat DIS wordt herkend en behandeld. DIS is
een complexe ziekte en door de verschillende uitingsvormen heel lastig te herkennen. DIS wordt daardoor
vaak over het hoofd gezien. Het toevoegen van twee à
drie DIS-deskundige behandelaars aan het team voor
Aanmelding en Advies maakt een heel groot verschil. Zij
hoeven niet 24/7 aanwezig te zijn maar moeten worden
geraadpleegd in geval van twijfel bij de diagnosestelling.
Bovendien zal hun aanwezigheid in het team ook de
alertheid op DIS vergroten.
Scholing en versterking van interne samenwerking
Het fundament van het Arkin-concern is dat de verschillende merken (Sinaï Centrum, Jellinek, Mentrum, et cetera) hun expertise delen en onderling samenwerken. In
de behandeling van cliënten met DIS kan hier nog veel
verbeteren. Het Sinaï Centrum in Amstelveen behandelt
op dit moment 17 mensen met DIS en geldt ‘officieus’ als
het expertisecentrum maar het Sinaï benadrukt dat training van behandelaars en delen van expertises superbelangrijk is. Niet alleen om DIS te herkennen maar ook
om in hun eigen merk mensen met DIS te behandelen. Al
dan niet met ondersteuning vanuit het Sinaï. Vervolgens
profiteert het Sinaï ook van de kennis van anderen, bijvoorbeeld op het gebied van verslavingszorg.
In geval van ziekten is er een soort natuurlijk neiging om
- liefst - landelijke experisecentra op te zetten. In geval
van DIS moet dit worden afgeraden omdat het reizen

deze cliënten heel zwaar valt. Voor Arkin ligt er wel een
kans om hét centrum te worden voor DIS waar behandelaars naar toe kunnen. Waar zij (24/7) advies en ondersteuning kunnen krijgen en trainingen kunnen volgen.
Continuïteit in de behandelrelatie
Voor alle cliënten geldt dit natuurlijk, maar voor mensen
met DIS in het bijzonder. Wisselingen van behandelaar
zijn ingrijpend. DIS is succesvol behandelbaar, maar het
vergt nauwgezetheid van cliënt en behandelaar en het
vergt vooral tijd (vier à vijf jaar).
Bed op recept
Veel cliënten met DIS doen aan zelfbeschadiging of kennen periodes van onverwachte terugval of schijnbaar
ernstige lichamelijke klachten. Het zogenaamde Bed op
Recept geeft deze cliënt een heel grote steun in de rug
omdat ze erop kunnen vertrouwen dat ze worden opgevangen en beschermd als zij dat nodig achten. Bovendien voorkomt het Bed op Recept andere zorgkosten
zoals ambulancevervoer, opnames op de Spoedeisende
Hulp en/of stedelijke crisisopvang.
Zorgverzekeraar moet verantwoordelijkheid nemen
Verzekeraars houden van kortdurende zorg en zijn zeker
niet dol op meerjarige zorgkosten. Maar behandeling van
DIS vereist nu eenmaal hoog specialistische zorg over
een continue traject. En dat kost geld. Terecht dat verzekeraars op hun beurt eisen dat hun klanten dan ook de
hoogst haalbare kwaliteit van zorg krijgen. De alledaagse praktijk leert dat zorgverzekeraars heel gevoelig zijn
voor (media)aandacht. Voor de ‘gewone man’ liggen hier
kansen, omdat we kunnen bellen, schrijven en openlijke
oproepen kunnen doen aan onze eigen zorgverzekeraar.
Inzichtelijk maken van knelpunten en kosten/baten
met behulp van Patiënten Reizen
Aandoeningen die niet op de juiste manier worden behandeld leiden niet alleen tot veel menselijk leed maar
verspillen daarnaast ook nog eens veel geld. Niet alleen
in de zorg maar ook in andere delen van de maatschappij. Ook op terreinen die direct in het oog springen. Om
nieuwe inzichten te krijgen kan de patiëntenbeweging
helpen door te helpen bij het maken en analyseren van
zogenaamde Patiënten Reizen (beter bekend als patient
journeys). Dat kost tijd en geld, maar het helpt ons en
zorgaanbieders bij de zorgverzekeraars te beargumenteren waarom het beter is om nú te investeren, zodat
voorkomen kan worden dat er straks nog meer kosten
zullen zijn.
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De Patient Journey van Carmen
Niet alleen de behandeling van mensen met dissociatieve identiteitsstoornis staat onder druk, maar ook
mensen met een andere vorm van
dissociatieve stoornis moeten veel
moeite doen om hun problemen herkend te krijgen en daarvoor te worden behandeld. Carmen Espinosa
(49) tekende haar eigen verhaal op.
Zoals de titel Patient Journey al zegt, gaat dit artikel over
de reis die ik in de Geestelijke Gezondheidszorg heb
moeten maken om uiteindelijk de juiste behandeling te
krijgen. Daarnaast zegt de titel ook dat het gepaard ging
met veel geduld en uithoudingsvermogen.
Op mijn vijftiende ben ik, nadat ik heel erg gepest was op
diverse scholen, in contact gekomen met de kinderpsychiatrie. Ik durfde niet meer naar school terwijl ik wel van
leren hield. Toen ik achttien was werd ik voor het eerst
opgenomen in een avond- en nachtkliniek. Ik was toen
erg depressief. De oorzaak van mijn depressie is lang
onderbelicht geweest. De tweede generatie oorlogspro12 •
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blematiek - ik heb een Joodse achtergrond - en vroege
traumatisering in de kindertijd bleken de oorzaak te zijn
van mijn symptomen.
Eetstoornissen en zelfbeschadiging
Zo begon ik al op mijn vierde levensjaar mijzelf pijn te
doen. Ik beet in mijn handen, schopte tegen mijn eigen
benen aan en sloeg mijzelf. Dit gebeurde wanneer mijn
moeder mij psychologisch mishandelde. Mijn vader was
vaak afwezig, vanwege werk in het buitenland. Daarnaast leefde hij voortdurend in de tijd van 1940 tot 1945.
Onze familie is vermoord in Auschwitz en Sobibor. Kortom, mijn vader kon mij niet beschermen. Naarmate ik
ouder werd, werd mijn problematiek ernstiger. Ik ontwikkelde eetstoornissen en begon mijzelf steeds agressiever te beschadigen. Van krassen werd het snijden. Ook
verbrandde ik mij ernstig. Ik ben diverse malen geopereerd in het brandwondencentrum te Beverwijk.
Na een lichamelijk onderzoek in het ziekenhuis toen ik
in de twintig was, begonnen de dissociatieve klachten.
Ik had veel last van herbelevingen, nachtmerries, vermijdingsgedrag, conversieachtige klachten (ofwel lichamelijke klachten gerelateerd aan de psyche) en voelde
ik me een televisie waar de afstandsbediening van kwijt

ervaringsverhaal

was. Ik schakelde ongecontroleerd van het ene kanaal
naar het andere. In tegenstelling tot mensen met een
Dissociatieve Identiteitsstoornis (DIS, zie interview Barbara Jedding elders in dit blad, red.) treedt het trauma
bij mensen met een Dissociatieve Stoornis Niet Anders
Omschreven (DSNAO) op vanaf, en niet vóór, het vierde
levensjaar. Daardoor treedt er een minder ernstige stoornis in de ontwikkeling van de persoonlijkheid op. Of zoals
Psychotraumatologist Onno van het Hart het bij DSNAO
beschrijft, beschikte ik over één Ogenschijnlijk Normale Persoonlijkheid maar wel over meerdere Emotionele
Persoonlijkheden, en niet over meerdere ogenschijnlijk
normale persoonlijkheden (met elk weer meerdere emotionele persoonlijkheden), zoals bij DIS het geval is.
Beschadigd door de geneeskunde
De diagnose werd gesteld na een second opinion in het
Centrum Voor Intensieve Behandeling Atlantis, dat nu
Palier heet. De jaren daarvoor werd ik met name in de
jaren ‘90 versleten als iemand met een Borderline persoonlijkheid en werd ik ernstig beschadigd door de psychiatrie. Overigens werd de diagnose Borderline aan de
hand van klinische kijk vastgesteld zonder enige vorm
van het afnemen van vragenlijsten of een gestructureerd
interview. Ik liep in medisch jargon daarmee een iatrogeen trauma op. Dat betekent: beschadigd door de geneeskunde.
De diagnose dissociatieve stoornis werd voor het eerst
officieus vastgesteld in het Sinaï, toen nog gesitueerd
op de Saxen Weimarlaan. Bij Atlantis werd het officieel
vastgesteld na het afnemen van een SCID-D interview.
Ik heb ook een hele tijd gedacht dat ik een Posttraumatische Stressstoornis had maar Atlantis zei dat ik daar
teveel voor dissocieerde. De diagnose werd door het
voormalig SPDC-Oost niet erkend.

behandeling kreeg ik niet echt. Mijn behandelaren waren
bang dat ik te angstig zou worden en vervolgens mij zou
beschadigen. We exploreerden wel de Emotionele Persoonlijkheden die ik zelf ‘lagen’ noem. Daarnaast hielp
ik mijzelf door boeken te lezen van Berthold Gersons en
Onno van het Hart. Ook ging ik naar de lotgenotenvereniging Caleidoscoop maar daar vierde MPS/DIS nog
hoogtij. DSNAO kreeg niet echt een plek in de vereniging. Dit gold ook voor de depersonalisatiestoornis. Aangezien ik de Dissociatieve Identiteitsstoornis niet wilde
vervuilen ben ik weggegaan bij Caleidoscoop.
Nadat mijn psychotherapeuten met pensioen zijn gegaan, ben ik bij het FACT-Team terechtgekomen. Via het
FACT kwam ik bij het huidige Sinaï en volg ik eindelijk na
jaren wachten een officiële traumabehandeling. Ik volg
bij het Sinaï EMDR en exposure therapie, beide bedoeld
om trauma te verwerken.
Persoonlijke aanbevelingen
Door mijn persoonlijke ervaringen kan ik onderschrijven
dat het belangrijk is dat er landelijk een zorgstandaard
voor dissociatieve stoornissen gaat komen. Een zorgstandaard die beschrijft welke effectieve behandelingen
dienen te worden ingezet bij een bepaalde psychiatrische aandoening of stoornis. Deze standaard wordt op
dit moment ontwikkeld. Het is tevens belangrijk dat cliënten niet zo lang moeten wachten en een heel lange
weg moeten afleggen eer ze een traumabehandeling
krijgen. Daarnaast is het belangrijk dat zowel dissociatieve stoornissen goed gediagnosticeerd worden. Dat
geldt ook voor de Borderline persoonlijkheidsstoornis.
Vaak worden deze twee diagnoses samen gezien of met
elkaar verward. Bovendien zouden goede diagnostische
meetinstrumenten moeten worden gebruikt voor zowel
persoonlijkheidsstoornissen als voor dissociatieve stoornissen.

Erkenning – maar geen behandeling
In PuntP werd de diagnose wel erkend maar een traumaNoot van de redactie: Carmen is ondanks haar handicap jarenlang voorzitter geweest van de toenmalige
Cliëntenraad AMC-de Meren. Tevens is ze jarenlang
lid geweest van Cliëntenraad Arkin; ze is nog steeds
als vrijwilliger actief bij deze cliëntenraad. Daarnaast is
Carmen in 2017 toegetreden als lid van de Cliëntenraad
Sinaï Centrum. Last but not least heeft Carmen frequente bijdragen geleverd aan zowel TeGek! als aan diens
voorganger, Bolwerk.
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Nut en noodzaak
van het cultureel interview
Iris van de Lee en Anca Boeriu maakten een bijzondere reis naar Kameroen,
gefinancierd door Arkin. Zij deden daar onderzoek naar het cultureel interview in de praktijk. Maaike Riemersma sprak hen over hun ervaringen, wat zij
ervan geleerd hebben en wat de organisatie er mee kan doen.
In 2016 vertrokken Iris van de Lee en Anca Boeriu naar
Kameroen, in het kader van een zesweekse stage in een
algemeen ziekenhuis voor de opleiding HBO-V. Arkin
was bereid de reis te financieren indien er een opdracht
aan gekoppeld werd. Dat werd het cultureel interview. Dit
is een hulpmiddel dat bedoeld is om culturele aspecten in
het therapeutisch proces inzichtelijk te maken en informatie te verzamelen om tot een betere diagnose te komen.
In het verleden was het cultureel interview binnen Arkin
een structurele training. Maar met alle veranderingen binnen en buiten de organisatie is er tegenwoordig minder
aandacht voor. Tijd om het nieuw leven in te blazen!
Vanwaar een buitenlandse stage?
Anca heeft in het verleden gewerkt als projectmedewerker in de gezondheidszorg en mensenrechten voor het
IFHHRO (International Federation of Health and Human
Rights Organisations) in Georgië. Iris deed een toerismestudie en volgde een studie interculturele communicatie. Zij vonden elkaar in hun wederzijdse interesses en
expertises en begonnen te broeden op een plan. Toen
dat ook nog door Arkin gefinancierd bleek te kunnen
worden was het helemaal mooi!
Waarom Kameroen?
Voor onderzoek naar het cultureel interview in de dagelijkse praktijk was Kameroen een geschikt land omdat
er meer dan 160 etnische groeperingen zijn. Er is een
Mental Health Centre waar traditionele en moderne GGZ
gecombineerd wordt. Tegelijkertijd is psychiatrie een taboeonderwerp en hulpverlening vaak in handen van spirituele healers of nonnen.

‘Mensen in Kameroen
die in de war zijn,
worden gezien als bezeten’
14 •
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Wat troffen jullie aan?
Wij zagen een groot taboe rond psychische klachten dat
niet zelden en leidde tot heftige toestanden en nare verhalen. Mensen die in de war zijn worden gezien als bezeten, ze worden madmen of mierentellers genoemd. Dat
laatste is een benaming voor schizofrenie; de ogen gaan
dan heen en weer alsof ze mieren tellen. Een bipolaire
stoornis wordt de ziekte van de seizoenen genoemd; van
de regen en de wind. In het algemeen ziekenhuis werden
mensen ook vaak onder valse voorwendselen opgenomen, zoals mensen die rookten of een jointje opstaken.
Er waren in wezen slechts drie oplossingen voor psychische problemen: opsluiten, wegsturen of opnemen.
Bij lichte klachten deed de familie nog wel veel, zolang
de omgeving het maar niet kon zien. Tot tien jaar geleden werden mensen nog vastgeketend in dit op zich
moderne ziekenhuis. We zagen een psychotisch meisje
dat blaffend binnenkwam en dat aan handen en voeten
werd vastgebonden. Niemand wist wat er gedaan moest
worden, er was geen kennis, alleen veel angst. Er werd
zelfs lacherig gereageerd. Daarna werd de vrouw maar
weer naar een andere instelling gebracht.
Ook op andere plekken, ook in de algemene ziekenhuizen, was het vaak nog een heel andere situatie dan wij
gewend waren. Soms shockerend. Zo was er een moeder die net bevallen was door middel van een keizersnede. Haar kind had het niet overleefd. Dit werd haar niet
verteld. Het kind werd op een kast gelegd.
De communicatie met de patiënt of de familie en de autonomie van de patiënt bleek heel anders dan in Nederland. Wat wel bijzonder was, was dat de familie er altijd
bij was in het algemeen ziekenhuis. Zij deden ook een
hoop verpleegkundige handelingen zoals wassen en
eten geven. Groot nadeel was wel dat de familie alle beslissingen nam; de patiënt had niets in te brengen.

met andere ogen

‘Er is geen kennis, alleen
maar veel angst’
In het Menthal Health Centre werden patiënten studenten
genoemd. Zij waren daar om te leren, net zoals de medewerkers die weer van de patiënten leerden. De medewerkers zagen zichzelf als mediators tussen familie en patiënt.
Leerzaam en mooi vonden wij de holistische aanpak. Het
samen de dag beginnen door te dansen; iedereen deed
dan mee, ook de dokter. En ‘s middags ter afsluiting een
potje voetbal. Bewegen en lol maken zonder hiërarchie,
voor de dertig patiënten en twee verpleegkundigen. Behandeling bestond uit een vorm van psycho-educatie.
Qua medicatie moest men het doen met haldol en lorazepam. Er waren kippen, geiten, schapen en een moestuin, muziek, een naaiatelier, gespreksgroepen en veel
kruidenbehandelingen. De behandeling was afgelopen
als de familie de patiënt weer terug wilde.
Welke rol had het cultureel interview?
De geïnterviewde medewerkers begrepen eigenlijk niet
waarom cultuur zo’n issue was. Vragen over verschillen
tussen culturen vonden ze ook moeilijk te beantwoorden. Het waren meer doeners, mensen van de praktijk.
Wel was er aandacht voor een divers personeelsbeleid
en voor de verschillende talen die door de verschillende
stammen werden gesproken. De studenten/cliënten gaven aan dat ze het heel fijn vond om te vertellen over hun
levensverhalen en dat er geluisterd werd.
Wat leerden jullie ervan voor je werk hier?
Het belang van het levensverhaal, het luisteren naar mensen. Als je dat naast de diagnose legt krijg je een context
waar binnen je de problematiek kunt plaatsen. Dan kun je
beter aansluiten op de behoeften die er zijn. Wij denken

dat het goed zou zijn als het cultureel interview standaard
bij elke intake afgenomen zou worden. Bij iedereen, ongeacht de achtergrond. De verkorte versie van Simon
Groen zou toegepast kunnen worden. Daarvoor hebben
we een mooie waaier als eindproduct ontwikkeld: dat is
een hulpmiddel om het cultureel interview te gebruiken.
Staat Arkin daar open voor?
Op alle locaties waar we het besproken hebben werd
heel enthousiast gereageerd en iedereen wil graag met
het cultureel interview werken. Maar dat tot gewoonte te
maken is lastiger. Maar er is ook goed nieuws want de
training ‘Cultuursensitief werken’ staat al in het leerportaal van het scholingscentrum van Arkin. De waaier zal bij
de training gebruikt worden en is ook apart te bestellen.
Wat heeft het jullie uiteindelijk gebracht?
Anca: Ik heb geleerd om mijn creativiteit te gebruiken en
het besef gekregen dat wij in Nederland alles hebben en
een beetje lui zijn geworden in ons werk. In Kameroen
zijn de middelen heel beperkt. Daardoor leer je om zaken zelf op te lossen in plaats van te zeuren of de afdeling Facilitair te bellen. Ook heb ik geleerd dat er niet veel
mis kan gaan, dat je moet vertrouwen in de goed afloop.
En gezamenlijkheid; dat is ook heel belangrijk. De gospels en het zingen waren heel verbindend en helend.
Iris: Dat culturele verschillen soms heel vervelend waren, soms stuitend zelfs, maar soms ook heel mooi. De
saamhorigheid en het verbinden heeft een diepe indruk
gemaakt. Het is een heel goede remedie tegen de eenzaamheid waar zoveel mensen in Nederland mee worstelen (zie waaier cultureel interview, red.)
Wil je het gehele reisverslag van Anca en Iris lezen? Benader dan de redactie. Meer informatie over het culturele
interview: https://cultureelinterview.nl.
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Tapering nu eindelijk in aantocht?
In het voorgaande nummer pleitten we voor het weghalen van de drempels
die zijn opgeworpen tegen het gebruik van ‘taperingstrips’. Dé mogelijkheid
om medicatie op een veel verfijnder maat toe te snijden. Peter van der Kort
en Nico de Louw vertellen hoe de stand van zaken nu is.

Met ‘taperingstrips’ kan de gebruiker in kleinere stapjes
afbouwen, iets wat velen heel graag zouden willen, zonder de onttrekkingsverschijnselen die vaak bij afbouw
via de standaarddosering optreden. Ook opschaling van
medicatie kan via het broodnodige onderlinge overleg
tussen voorschrijver en cliënt in kleinere stapjes met een
preciezer afgepaste dosering dan gebruikelijk.
We maakten melding van het feit dat de invoering niet
alleen uitbleef, maar ook geen gehoor vond bij de minister. Een slechte zaak als we ons realiseren dat de gezondheidsrisico’s bij langdurige medicatie verminderen
bij een preciezer medicijngebruik. Rond de jaarwisseling
(2016-2017) sprak onze Raad van Bestuur uit bereid te
zijn te verkennen of er in Amsterdam een pilot met taperingstrips gestart kon worden.
Geen gehoor
De pleitbezorgers vonden in 2016 geen gehoor. De deuren naar de verzekeraar bleven gesloten. Eind maart
2017 kwam daar verandering in. Voor het eerst kon tapering op landelijk niveau besproken worden op basis
van een doorwrocht document ‘Ontwikkeling en rationaliteit van taperingstrips,’ met vele bijlagen bijeengebracht
door Peter Groot van het User Research Centrum bij de
Universiteit van Maastricht. Behalve Peter Groot brak
‘medestrijder’ Jim van Os een lans voor tapering en zij
kregen bijval van vertegenwoordigers van Mind/LPGGZ
en onze Cliëntenraad, maar zeer zeker ook uit de beroepsgroepen van apothekers, huisartsen en psychiatrie.
De verzekeraars stelden dat bij het voorschrijven van taperingstrips per definitie gekeken werd of het niet goedkoper kon door een even effectief alternatief. Het Zor-
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ginstituut benadrukte het belang dat beroepsgroepen en
verzekeraars het eens zouden moeten worden en wilde
dat afwachten. Uiteindelijk werd men het toen eens dat
nader onderzoek gewenst is en dat dit in de loop van
2017 zou worden uitgezet.
In september werd er door het Zorginstituut een zogeheten ‘duidingsbijeenkomst’ belegd waarvoor de pleitbezorgers van het beschikbaar maken van taperingstrips
Groot en Van Os merkwaardigerwijs niet waren uitgenodigd. Zij moesten het net als wij doen met het verslag
achteraf. Daarin staat te lezen dat nu is afgesproken
dat de betrokken beroepsverenigingen en de koepel van
GGZ-belangenorganisaties te weten “KNMP, MIND/LPGGZ, het NHG en de NVvP komen met een consensusvoorstel voor een praktische handleiding met handvatten
voor de afbouw van antidepressiva”. Daar is dus het
wachten nu op, alvorens verdere stappen in dit moeizame
proces overwogen zullen worden door het Zorginstituut.
Discussie in de media
Uit het voorgaande komt naar voren dat de betrokken
partijen – cliënten, beroepsverenigingen, verzekeraars,
overheid en wetenschappers – in een naar binnen gekeerde discussie verkeren. Daar lijkt in de tweede helft
van het jaar verandering te komen. FTM (Follow the
money) laat op 23 juni in het artikel ‘Onduidelijke regelgeving antidepressiva geeft zorgverzekeraars vrij spel’
zien dat de gebruikers zijn overgeleverd aan de goede
wil van de verzekeraars en daarbij veelal bot vangen.
Antidepressiva zijn, in tegenstelling tot tien jaar geleden,
goedkoop geworden waardoor het beschikbaar stellen
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Thematiek/Inhoud
van taperingstrips duur lijkt. Zouden de strips evenwel
in grotere getale dan nu beschikbaar komen dan zal de
prijs navenant zakken. In september wijdt de NRC aandacht aan het onderwerp. Begin oktober vroeg de Volkskrant nóg nadrukkelijker om maatschappelijke aandacht
voor de drempels die in de weg blijven liggen voor de circa 200.000 mensen die van hun antidepressiva af willen
komen en hoe de standaarddoseringen daarbij niet het
goede antwoord op zijn, maar veeleer in de weg staan.
Wij hopen dat in 2018 de cliënten die hun antidepressiva zorgvuldig en zonder de in de Volkskrant uitgemeten
problemen willen afbouwen het broodnodige steuntje in
de rug krijgen door voor hen die dat willen en behoeven
de taperingstrips beschikbaar te stellen.

‘Tijdens dit schilderij was ik gefascineerd door een
toestand die naar voren komt in het boek Een man
die slaapt van Georges Perec. Deze man besluit
te stoppen ‘mee te doen’ met de maatschappij, en
komt gedurende enige tijd terecht in een slaap/
waaktoestand. Vanzelf wordt dit een alternatieve
realiteit.’
Ank Daamen
Quote:
‘De samenkomst van je oog en het kussen roept
een berg in het leven, een vrij flauwe helling, een
kwadrant of eerder een cirkelboog die zich van de
achtergrond losmaakt en donkerder is dan de rest
van de ruimte. Aan die berg hoef je geen aan dacht
te schenken, die is normaal. Voorlopig wordt je
geest in beslag genomen door een opgave die je
waarschijnlijk niet volbrengen hebt maar die je niet
nauwkeurig omschrijven kunt.’
Uit: Een man die slaapt door Georges Perec.

Als cliëntenraad doen wij geen uitspraak over de methodiek van het ‘getapered’ afbouwen/opbouwen of instellen van de precieze – juiste – dosering van medicatie. In
onze ogen zal het voor een cliënt niet veel uitmaken of
het via - voorgedoseerde - taperingstrips gaat, of via een
zeer precies afgemeten drankje, of apart door een apotheker bereide tabletten. Als de cliënt maar op een goede manier, zonder onttrekkingsverschijnselen, kan afbouwen tot de laagst mogelijke effectieve dosis (de beste
werking van het medicijn met de minste bijwerkingen),
kan opbouwen tot die op zijn of haar maat toegesneden
dosis (dus afgepast op de milligram), óf kan afbouwen tot
nul. En dat is wat voor de verzekeraar de richtsnoer zou
moeten zijn.
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Hoe overleef ik... Mijn jeugd?
Over de problematiek
van KOPP-kinderen
Annette da Graça (51) heeft onder
andere als vicevoorzitter van Cliëntenraad Arkin het aandachtsgebied
en het Arkin-merk Jeugd en Gezin
onder haar hoede. Haar interesse
hiervoor hangt mede samen met
haar levensverhaal. Annette geeft
ons een inkijk in haar veelbewogen
leven en in haar drijfveren. Naomi
de Rooy tekende het op.
“Ik ben de dochter van een Kaapverdische vader en
een Fries-Groningse moeder. In Kaapverdië was het
opvoedadvies: wie niet horen wil, moet voelen – en
dus kreeg mijn vader als kind slaag met de riem. Dit
soort opvoedkundige patronen komen vaker voor in
landen met een slavernijverleden. Kaapverdië was hier
als doorvoerhaven voor slaven geen uitzondering in.
Mijn moeder kwam voort uit de verbintenis tussen de
zoon van een rijke Friese herenboer en een Gronings
dienstmeisje. Om schande binnen de familie te voorkomen is mijn opa verbannen en onterfd. In de oorlog
werd mijn opa ziek; mijn oma zocht heil bij een andere
man en op één kind na werden de kinderen, waaronder mijn moeder, ondergebracht in kindertehuizen. In
één klap was mijn moeder dus alle veiligheid kwijt.
Ze is uiteindelijk opgevangen door een directrice van
een internaat die haar pleegmoeder werd, mijn oma.
Jeugd in Poortugaal
Mijn ouders hebben elkaar ontmoet in Rotterdam en
gingen na hun huwelijk wonen in Poortugaal, waar
mijn vader werkte als timmerman en mijn moeder als
verpleegster. In Poortugaal was mijn vader de eerste
donkere man, maar het feit dat hij uit een Portugese
kolonie kwam in een dorp dat genoemd is naar dat
land gaf hem een zekere status. Het gebied bij Rotterdam is tussen de twaalfde en dertiende eeuw ingedijkt
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door Portugese kruisvaarders en daardoor naar de Portugezen vernoemd. Hij werd daar als eerste Portugees in
de twintigste eeuw door de plaatselijke fanfare onthaald,
waarin hij later trompet speelde. Ik voelde mij trots op mijn
vader, die als zeevaarder naar Nederland was gekomen.
De jeugdervaringen van mijn ouders klonken door in hun
ouderschap. Ik ben de eerstgeborene. Tot aan de geboorte van het tweede kind ging het nog relatief goed.
Wel heb ik verhalen gehoord dat ik als baby bij andere familie heb gewoond maar wat er toentertijd precies
met mijn moeder aan de hand was zal ik nooit te weten
komen. Maar mijn moeder kreeg psychische problemen.
Haar steeds extremer wordende stemmingswisselingen
reageerde ze af op haar kinderen, waarbij ik werd mishandeld. Mijn moeder worstelde zichtbaar met zichzelf
door wat ze deed. Na een pak slaag volgde meestal haar
tranen. Ik vond dat als kind zo verdrietig voor mijn moeder. De klappen en de bloedneuzen deden er voor mij
op dat moment niet toe. Ik had pijn om haar verdriet. Wel
voelde ik mij vaak schuldig.
Magisch denken
Mijn overlevingsmechanisme was mijn fantasie. Ik praatte met bomen, met sterren, met mijn kat. De verbinding
met de natuur was voor mij een bron van troost en een
vluchthaven voor de onvoorspelbare buien van mijn
moeder. Ik ervaar het als mijn redding dat ik positief ben
ingesteld en de zon toch altijd ergens zie schijnen. Desondanks deed ik wat een kind eigen is, namelijk het zelf
interpreteren van het gedrag van mijn moeder en mijn
eigen gedrag daarop aan te passen. Als mijn moeder
een goede dag had, kwam het omdat ik de dag ervoor
slaag had gehad. In mijn fantasie vroeg ik aan de sterren om mijn moeder een God te geven. Het was mij om
het even welke god dat zou zijn. Het dorp was verdeeld
in katholiek en zwaar gereformeerd. Toen mijn moeder
vervolgens Jehova’s getuige werd, had ik het gevoel dat
mijn wens was uitgekomen. Dat was een gevolg van mijn
magisch denken, verrassend. Ik was toen bijna zeven
jaar. Dat weet ik nog goed omdat de enige pech bij dit
magische wonder zich vlak voor mijn verjaardag afspeelde. Ik kreeg de opdracht om alle kinderen uit mijn klas
te vertellen dat mijn feestje niet doorging en ze dus niet
konden komen. Sommige kinderen waren boos, omdat ik
het niet uitleggen kon. Vanaf die tijd was mijn christelijke
basisschooltje niet langer een veilig haventje. Een jaar
later zat ik op de openbare school van het dorp.
Misselijkmakende gewichtsloosheid
Door de aandacht die mijn moeder kreeg van de Jehova’s getuigen nam de lichamelijke mishandeling af, maar
ik had vaak last van hoofdpijn. Mijn moeder gaf mij met
regelmaat twee Saridons per keer. Als kind van zeven,
acht jaar is dat teveel. Ik kreeg last van hallucinaties, die
ik als kind niet kon verwoorden. Deze periode herinner ik

mij als verdoofd in misselijkmakende gewichtsloosheid.
De geloofsgemeenschap steunde mijn moeder, in de
zorgen die ze om mij had. Niemand leek zich af te vragen
waarom en waardoor ik ziek was.
Mijn vader werkte van ’s ochtends tot ’s avonds laat. Er
was nooit tekort aan eten, kleding of fysieke levensbehoeften, maar er was wel vaak ruzie. De spanningen zijn
nooit voorbij gegaan. Op mijn vijftiende nam ik mij voor
om op mijn achttiende het ouderlijk huis te verlaten, wat
ik ook prompt deed. Mijn vader en moeder zijn net als
mijn Friese en Groningse opa en oma aan een romantisch Romeo en Julietachtig liefdesavontuur begonnen.
De gigantische rugzak uit het verleden, ieder voor zich,
leek op dat moment vederlicht. Natuurlijk waren zij van
plan de meest fantastische ouders te worden! Nergens,
werkelijk nergens is er sprake geweest van kwade opzet.
Daarvan ben ik overtuigd.

‘Nergens, werkelijk nergens
is er sprake geweest van
kwade opzet’
Kinderen van Ouders met Psychische Problematiek
In de psychiatrie spreekt men van KOPP, ofwel Kinderen van Ouders met Psychische Problematiek. Een van
de eigenschappen van KOPP-kinderen is dat het kind
zorg draagt voor de ouders in plaats van andersom. Het
komt veelvuldig voor dat KOPP-kinderen zelf psychische
problemen ontwikkelen. Mijn moeder kon het moederschap niet aan, waardoor veel taken mij ten deel vielen.
De wanhoop over de situatie dreef mijn vader soms tot
de riem, het veilige, het oude patroon uit zijn kindertijd.
Nadat ik volwassen was heb ik met mijn vader over deze
periode gesproken, met name over het slaan. Ik heb hem
toen voor het eerst zien huilen en hij betuigde oprechte
spijt. Dit heeft ons enorm veel goed gedaan. We konden
het goede van onze relatie voortzetten; al het andere
deed er voor mij niet meer toe. Ik moest blijkbaar horen
dat hij dit ook niet had gewild en dat hij er spijt van had.
Ik heb daarna vele malen geprobeerd ook een dergelijk gesprek met mijn moeder te hebben. Maar ze kan
het stuk uit haar jeugd niet loskoppelen van het moederschap. Waarschijnlijk is ze te beschadigd. Mijn moeder
bleef alleen maar praten over wat háár was overkomen
in haar jeugd, en kon mijn kant van het verhaal eigenlijk nooit in zich opnemen of er op reageren. Ik blijf haar
verleden verdrietig vinden. Maar het wijst mij ook op de
lege ruimte, die nooit gevuld zal worden. Waar de relatie
met mijn vader tot wasdom gekomen is, is dat bij mijn
moeder nooit gebeurd. Ik bleef het zorgzame kind met
een volwassen verantwoordelijkheid, mijn moeder het
behoeftige kind. De hoop dat het eens anders zal zijn,
heeft in de loop der jaren zoveel energie gekost dat ik uit
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zelfbehoud, en later ook om mijn eigen kinderen te beschermen, uiteindelijk heb besloten het contact met mijn
moeder te verbreken. Ik heb haar wel verteld dat ik van
haar hield, maar dat ik het contact omwille van mijn gezin en mijzelf niet in stand kon houden. Het is misschien
triest, maar op afstand kan en durf ik van haar te houden.

‘Het komt veelvuldig voor dat
KOPP-kinderen zelf psychische problemen ontwikkelen’
Niet de moeder die ik wilde zijn
Toen ik zelf moeder werd heb ik mij voorgenomen mijn
kinderen nooit te slaan. Dat was het meest tastbare.
Maar mijn verleden belette mij om de moeder te zijn die
ik het liefst wilde zijn. Hoewel ik ze nooit lichamelijk heb
mishandeld, hebben mijn kinderen te lijden gehad onder
mijn psychische klachten. Die onder andere bestonden
uit onverwerkt trauma, persoonlijkheidsproblemen en een
vechtscheiding. Lang heb ik me in mijn jeugd staande
kunnen houden dankzij de liefde en aandacht die ik kreeg
van mijn intellectuele en kunstzinnige pleeg-oma uit Amsterdam, die mij meenam naar concerten en musea. Ik
heb tot haar dood op haar kunnen rekenen. Jaren na haar
dood stortte ik in, toen mijn toenmalige relatie patronen
uit mijn jeugd triggerde. Ik had het gevoel, net als vroeger
als kind thuis, het nooit goed genoeg te doen, en verviel
in vluchtgedrag. De paradox was dat ik uit angst voor mijn
verleden uiteindelijk schadelijk werd als moeder in het heden. Na vele omzwervingen en pogingen om op eigen
houtje het benodigde inzicht te krijgen ben ik uiteindelijk
geholpen door de antroposofische verslavingszorg en
GGZ. Daarna heb ik bij Jellinek een dialectische gedragstherapie voor emotieregulatie problematiek gevolgd, waar
ik mijn triggers heb leren er- en herkennen. Vervolgens
doorliep ik een traumabehandeling bij het Sinaï Centrum,
zowel individueel als in een lotgenotengroep. Later volgde ik nog bij PuntP systeemtherapie met als doel handvatten te krijgen om uit de strijd te stappen. Een van mijn
overlevingsmechanismes was om alles zo veel mogelijk
te beheersen; vooral mijzelf. De therapie leerde mij dat
alleen het aanvaarden van sommige dingen je verder kan
helpen. Hoe verdraag je gevoelens en houd je het leefbaar voor jezelf, zodanig dat je kunt zorgen voor jezelf en
je kinderen? En: wat voor impact heeft jouw gedrag op je
kind? Want je wilt vooral een moeder zijn.
Vanuit het systeemgericht werken leer je de belangen
van onder andere je kind onderkennen en dat je kind zo
min mogelijk moet lijden onder jóuw druk. Je stapt zelf
uit de strijd met je ex-partner. Dat waar je geen invloed
op hebt, verdraag je. Dat maakt het leven voor jezelf en
daardoor voor je kinderen leefbaar. Het heeft mij meer
dan drie aaneensluitende jaren therapie gekost om de
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scheuren vanuit mijn verleden met ruw cement en kostbaar goud aan elkaar te lijmen. Maar ik sta nu in mijn
kracht, ik durf honderd procent moeder te zijn. En mijn
kinderen kunnen en mogen kind zijn.
Hierom betrokken bij Jeugd en Gezin
Mijn levensverhaal geeft aan waarom ik betrokken ben
bij onder andere Jeugd en Gezin. Als ouder gun ik ieder kind een mooi leven. Iedereen neemt patronen over
van zijn ouders, zowel de goede als de destructieve.
Ook ik heb destructieve patronen herhaald, zonder dat
te zien. Maar een ommekeer kan mogelijk zijn; de relatie tussen ouder en kind is te herstellen; uitzonderingen
daargelaten. Het preventie-aanbod van Arkin in de vorm
van KOPP en KVO (Kinderen van Verslaafde Ouders)
groepen geeft kinderen de mogelijkheid om in hun eigen
woorden, puur, hun verhaal te doen. Het eerlijke verhaal
van het kind geeft de ouders vervolgens de handvatten
om te werken aan hun relatie met hun kind. Het is niet
de rol of de taak van het kind om de relatie te veranderen. Het zit in hun aard dat kinderen hun ouders in bescherming nemen; professionals kunnen het werkelijke
verhaal ontsluiten. Ik heb als kind nooit de handvatten
gekregen om mijn verhaal te verwoorden, maar dat kan
tegenwoordig wel. Overigens zijn er ook groepen voor
volwassenen die KOPP of KVO kinderen zijn geweest.
Er werkt een ervaringswerker bij Mentrum, Yessica de
Vries, die zich daar voor inzet.
Cliëntenraad Arkin vindt het belangrijk dat álle partijen
die betrokken zijn bij het welzijn van het kind, van Ouder
en Kind Teams tot met name Jeugdbescherming, gecoördineerd zorg leveren aan het kind en het gezin. Ik vind
het een gemis dat Jeugdbescherming op dit moment,
naar mijn mening, nog niet optimaal de medezeggenschap volgens de WMCZ -jeugd hanteert, ondanks de
bereidheid en de openheid om die medezeggenschap
vorm te geven. Ik vind dat het belangrijk is dat jeugdhulp
en jeugdbescherming, vanuit cliëntperspectief, op elkaar
afgestemd zijn. Het geven van inzicht, advies en goede
begeleiding kan alleen maar door te luisteren naar de
werkelijke behoeftes van kinderen en gezinnen vanuit
een breed kader. Persoonlijk heb ik dat gemist bij dit instituut. Zo heb ik bij Jeugdbescherming nooit gehoor gekregen voor mijn wens om mijn kinderen aan te melden
voor KOPP-groepen.
Daarnaast vind ik het van wezenlijk belang dat bij de intake van elke vorm van zorg binnen Arkin de kindcheck
wordt gedaan en informatie wordt gegeven over ondersteuning vanuit een systeemgerichte aanpak. De behandeling van psychische problemen bij volwassenen heeft
zijn weerslag op het kind. Lang niet alle ouders zijn op
de hoogte van het aanbod voor KOPP/KVO kinderen
of zijn zich bewust hoezeer hun gedrag van invloed is
op hun kinderen. Meer aandacht hiervoor vind ik onont-

levensverhaal | dagboek
beerlijk. Want het tijdig en juist ondersteunen van KOPP/
KVO-kinderen kan voorkomen dat zij later zelf psychische problemen krijgen en/of in herhaling vallen. Vandaar dat ik pleit voor preventieve aanpak, juist om vicieuze cirkels te doorbreken

Tot slot gun ik ieder (beschadigd) kind een held. Mijn
pleeg-oma was zo’n heldin: zij gaf mij aandacht, en liet
mij mooie kanten van het leven zien. Want uiteindelijk zijn
de juiste aandacht, gehoord worden en geborgenheid
mogen ervaren, de tools die de wil sterken tot de mogelijkheid om de ketenen van het verleden te verbreken.

Tekening: Danny Steggerda
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Poppetjes
leren leven met borderline
Twee dagboekfragmenten uit het boek ‘Poppetjes, leren
leven met borderline’ en een introductie hierop van auteur Lieve de Rooij.
Volgens het van Dale woordenboek, betekent ‘herstel’
genezing, terugkeer naar een vroegere (goede) toestand.
Maar als je te maken krijgt met een psychiatrische ziekte, in hoeverre is bij herstel dan sprake van genezing?
En hoe gaat dat terugkeren naar een vroegere (goede)
toestand dan? Er zijn vele antwoorden op deze vragen.
In ‘Poppetjes, leren leven met borderline’ heeft Lieve de
Rooij haar antwoorden op deze vragen verweven in een
dagboekverhaal over de tweeëntwintigjarige Bernadette.
In dit boek communiceert Bernadette met haar zes poppetjes. Zo noemt ze de stemmen in haar hoofd, waar ze
al sinds haar kindertijd mee praat. Dankzij Moeti, Meneer de rechter, Kleintje, Morzel, Heks en Zonnetje is ze
nooit eenzaam. Het is na al die jaren nog steeds een verrassing voor haar, wie van de zes zich laat horen, of er
een ander volgt, of ze lief zijn of mopperen en wanneer
ze weer stil zijn.
In dialogen met de poppetjes schrijft Bernadette over
haar verblijf in Psychiatrisch Ziekenhuis Zonlicht en
over haar herstelproces. We lezen hoe ze zich in twaalf
maanden ontwikkelt van iemand die haar leven laat bepalen door de poppetjes in haar hoofd en overleeft met
behulp van een fantasiewereld, tot iemand die meewerkt
met de behandeling en leeft in de realiteit. Ze schrijft in
directe en beeldende taal hoe zij de vergeten trauma’s
uit haar jeugd onder ogen ziet en de meedogenloosheid
van de poppetjes weerstaat.
Lieve de Rooij (1963) heeft dit (half autobiografische)
boek voor jong en oud geschreven, om de kennis over
en het begrip voor mensen met borderline te vergroten.
Als voorproefje, een dag uit de eerste en laatste maand
van het boek.
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14 januari:
Gevangen voel ik me bij tijden, gevangen in het gekken
huis.
“Bernadette, je weet goed dat Zonlicht geen gekkenhuis
is. Het is een psychiatrisch ziekenhuis.”
Kan wel zijn, Meneer de rechter, maar het is geen vrij
willige levensvorm. Waarvoor ben ik op aarde?
“In ieder geval niet om jezelf letterlijk en figuurlijk de
grond in te boren, liefje.”
Ik voel me zo alleen, Moeti, niemand begrijpt me en mijn
hele lijf doet zeer.
“Het is je eigen schuld dat je hier moet wonen, mens.
Jij moest zo nodig twee suïcidepogingen overleven”
Wat ben jij gemeen, Heks. Laat me met rust.
“Droog je tranen en ga hulp vragen aan de verpleging,
liefje.”
Zoals gewoonlijk zijn die in geen velden of wegen te be
kennen als ik ze nodig heb. Och laat ook maar, vaak komt
er toch niet veel zinnigs uit. Voordeel is wel dat ze niet
veel doorvragen tijdens mijn praatkwartiertje en dat ze
het al een paar keer vergeten zijn.
Ik vraag wel hulp aan Ben vanmiddag bij creatieve
therapie, hij heeft tenminste tijd en aandacht voor mij.
Daar ben ik alleen en mag ík bepalen wat er gebeurt. Wil ik
tekenen? Dan doet hij mee. Wil ik kleien? Dan doet hij mee.
Wil ik theedrinken of wandelen? Dan doet hij mee. En we
praten en praten: over het nieuws, over het geloof, over de
afdeling en soms over mij. Steeds meer over mij. Dat gaat
eigenlijk vanzelf omdat hij zo rustig en lief is.
Zou hij iets van me willen? Nee, daar is hij te oud voor, hij
is eenenzestig. Hoewel, opa is nog ouder en die doet alleen
aardig tegen mij als hij iets van mij wil: boodschappen
halen, stofzuigen, de afwas, strijken. Nee, Ben is niet zo,
het is zijn werk.
“Mens, ik ben er als je steun nodig hebt, je moet niemand vertrouwen. Ook Ben niet, het is een wolf in
schaapskleren.”
Ik ben al niet meer verdrietig nu ik met jullie heb gepraat.
Hoef ik geen hulp te vragen. Kan ik weer met Ben discus
siëren over de politiek. Hij is erg links en het is leuk om
hem een beetje uit te dagen. Ik leer veel van onze ge
sprekken over mens en maatschappij zoals hij het noemt.

gedicht

De onbekende Psalm

4 december:
Gedurende mijn verblijf in Psychiatrisch Ziekenhuis
Zonlicht heb ik veel mensen gezien en veel narigheid
gehoord. Er zitten hier over het algemeen meer vrouwen
dan mannen, de meeste zijn tussen de vijfentwintig en
veertig jaar oud. Meestal ben ik de jongste. Wat betreft
opleidingsniveau zie je grote verschillen. In het begin
vond ik dat vreemd. Ik dacht vroeger altijd dat dit geen
plaats was voor knappe koppen. Maar veel verstand
hebben betekent dus niet dat je geen ziekte of problemen
kunt krijgen.
Mijn verbazing is hier weggevallen en mijn oordelen
zijn milder geworden. Gekte maakt geen onderscheid.
In dit ziekenhuis is iedereen gelijk en het is heerlijk dat
niemand een schijn of status hoeft op te houden. Jezelf
zijn is genoeg. Daar kan de maatschappij nog wat van
leren. Vanavond heeft een medebewoner een dialezing
over de walnoot gegeven, daar is hij op gepromoveerd.
Lachen. We kregen ijs met walnoten na afloop.
Dat je anders bent dan de rest wil niet zeggen dat je gek
bent.

Mijn ziel is dood,
mijn hart, nog kloppend,
uit mijn lijf gerukt.
In een oogwenk zonder
nog een spoor van gevoelen.
Rest alleen het verlangen,
verlangen naar troost,
naar een omhelzing,
naar de warmte van een ander.
Alleen nog Tommie en Rosie,
en de herinnering aan leven,
vroeger,
ooit.
Toevoeging na veertien jaar:
Dat vreselijke gevoel van verlatenheid
als Jezus aan ons kruis
Toch nieuw leven bracht JIJ me
nieuwe kansen, nieuwe toekomst
een nieuw Lied in de ontstane Stilte

Nieuwsgierig geworden naar de rest? Lees verder in:

Poppetjes
Leren leven met borderline
Lieve de Rooij
Uitgeverij Tobi Vroegh
ISBN: 978 90 78761 61 7

Vanuit de diepte roep ik tot U (Psalm 130)
Na een vreselijke psychose heb ik dit
gedicht gemaakt. Tommie en Rosie waren
toen mijn katten, die naar me keken alsof ik
uit de dood was opgestaan toen ik na een
aantal maanden weer thuis kwam.
Charlotte van Kampen
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lezing over seksualiteit

Seks in de knel
Over seks wordt maar weinig gesproken binnen de GGZ. Dat moet
juist wél, vindt de werkgroep Seksualiteit, Intimiteit en Sensualiteit van
Cliëntenraad Arkin. Hansje Cozijnsen
noemt de belangrijkste punten die tijdens een lezing over dat onderwerp
aan de orde kwamen.

Op 5 juli 2017 hield Renske Althuisius van GGZIngeest
een lezing over seksualiteit met als titel ‘Ruimte voor lust
geeft onrust’ en ‘Masturbatie maakt krankzinnig’ – oude
aannames die allang achterhaald zijn maar nog steeds
gebruikt worden als excuus het niet over seks te hebben binnen de GGZ. De lezing werd georganiseerd door
de werkgroep Seksualiteit, Intimiteit en Sensualiteit van
Cliëntenraad Arkin. Zij vonden dat deze onderwerpen te
weinig aandacht krijgen in de instellingen voor zowel 24uurs zorg als binnen de ambulante hulpverlening.
Mythes
Seksualiteit is vaak moeilijk bespreekbaar en dat komt
vooral omdat er nog allerlei mythes de ronde doen over
het bespreken van seksualiteit. De belangrijkste op een
rijtje:
1. Het is beter om geen slapende honden wakker
maken. De ervaring van Renske is dat dit onderwerp
altijd speelt bij iedereen, dus er niet over praten is
erger dan het wél bespreekbaar maken.
2. Praten over seks brengt cliënten in de war. In de
praktijk blijkt dat het zwijgen mensen meer in de war
brengt. Ze blijven rondlopen met vragen en aannames die met wat eenvoudige voorlichting kunnen
worden verholpen. Vaak hebben behandelaars zelf
moeite met het bespreken ervan en worden ze daar
ook niet voor opgeleid. Soms wordt op eigen initiatief
van studenten het onderwerp wel besproken.
3. Seks is geen primaire basisbehoefte. Dat is het
wel, net zoals eten en drinken.
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4. Seks is voor veel cliënten niet weggelegd, dus
het is pijnlijk om daarover te beginnen. Dit is inderdaad een punt. Voor sommigen is het niet weggelegd, maar de emoties van frustratie en verdriet die
daardoor worden opgeroepen hebben ook aandacht
nodig.
5. Seks is een privézaak. Dat is wel zo, maar iedereen
heeft iets met seksualiteit, het gaat ons allemaal aan.
Juist omdat het iedereen raakt is het een onderwerp
waar je zorgvuldig mee om moet gaan, maar juist
wel over moet praten.
6. Masturbatie is een slap aftreksel van seks, niet
volwaardig, zielig en mogelijk zondig. Dat is niet
waar. Soloseks kan heel troostrijk zijn en heel behulpzaam zijn in het reguleren van spanning.
7. Reguliere hulpverleners zijn niet opgeleid om
het over seks te hebben. Dit klopt vaak, maar dat
is nog geen reden om het niet te gaan aankaarten.
Je moet er mee oefenen en hulp bij krijgen, en die
hulp is er ook.
8. Gezonde seks heb je met een ander mens, dus
niet met een dier, voorwerp of fantasie. Deze
laatste dingen komen heel veel voor, maar mensen
schamen zich ervoor. Door informatie kun je veel
schaamte en schuldgevoel weghalen. Het werkt taboeverminderend als je er iets over kunt uitleggen.
9. Mannen voelen zich meer vertrouwd en min-

lezing over seksualiteit

der onzeker over hun eigen geslachtsdelen dan
vrouwen. Dat is niet zo. Ook mannen zijn hierover
onzeker. En onzekerheid bemoeilijkt de beleving van
seksualiteit.
Afdelingservaringen van Renske
Omdat er steeds vaker gemixte afdelingen zijn gebeurt
er onderling heel veel. Er wordt veel aan seks gedaan;
stiekeme, vrijwillige seks maar ook vrouwen die zich
prostitueren. Het is daarom belangrijk dat er een afdelingsbeleid is op het gebied van seksualiteit. Wat kan
wel en wat kan niet? Seks kan op een afdeling ook als
machtsmiddel gebruikt worden. Er zijn confrontaties
door onder meer uitdagende kleding, of porno. Vroeger
werden mannen en vrouwen gescheiden, dat gebeurt
steeds minder. Ook worden vrouwelijke behandelaren
soms verbaal lastig gevallen.
Ervaringen seksuologisch spreekuur
• Seksualiteit is vaak geen onderdeel van het behandelplan en komt ook niet aan bod in het rijtje randvoorwaarden zoals relaties, financiën enzovoort.
Toch speelt het vaak een rol en zou het goed zijn dat
het onderdeel wordt van de standaard vragenlijst.
• Er is vaak een verminderd verlangen of juist een verhoogd verlangen. Vaak zijn dit bijwerkingen van de
medicatie of is het inherent aan de aandoening.
• Bijwerkingen van medicijnen op het gebied van seksualiteit worden niet besproken bij de psychiater.
Simpele voorlichting kan al veel verhelderen.
• Negatieve seksuele ervaringen in het verleden kunnen nog steeds een rol spelen in de beleving van
seksualiteit en ook van invloed zijn op de bereidheid
om erover te praten. Vaak komen die negatieve herinneringen terug na een heftige gebeurtenis. Daarom is het goed als daarnaar gevraagd wordt, zodat
de behandelaar op de hoogte is hiervan. Dan gaat
het er niet eens om dat die gebeurtenis uit en te na
moet worden besproken; er kan ook al volstaan worden met het bespreken van hoe iemand seks nu zou
willen en wat daarvoor nodig is.
• Vaak is er gebrek aan kennis, vaardigheden en voorlichting. Veel mensen zijn onvoldoende voorgelicht
en hebben door hun ziekte in de puberteit bijvoorbeeld ook niet kunnen experimenteren. Ook blijkt uit
onderzoek dat jongeren steeds later met seks beginnen en dat preutsheid ‘weer terug’ is. Vaak weten
jongeren gewoon niet genoeg. Als je bijvoorbeeld
veel porno kijkt denk je dat die seksbeleving standaard is, terwijl dat niet zo is. Daarnaast is vaak niet
bekend wat het verschil is tussen seksualiteit en intimiteit.
• Er is veel onzekerheid en schaamte. We hebben in
onze huidige maatschappij zoveel normen en waarden over hoe je eruit moet zien, maar ook hoe seks
zou moeten zijn.

•

•
•

Vragen over seksuele oriëntatie, kinderwens en
partnerwens. Zeker als je dat in je puberteit niet hebt
kunnen uitzoeken blijven veel vragen liggen. Veel cliënten willen erover praten maar durven niet. Dit is in
te halen door voorlichting en aandacht. Vragen over
seks is ook een teken van herstel. Als cliënten erover
willen praten, is er leven!
Vragen over bijwerkingen van medicijnen, SOA en
anticonceptie.
Seksverslaving, ontremming. Dat komt voor als het
een probleem gaat worden. Het heeft te maken met
coping; de cliënt gebruikt seks om iets anders niet te
hoeven voelen.

Beleid
Er zal beleid moeten worden afgestemd op verschillende niveaus. Op afdelingsniveau moet er aandacht zijn
voor seksuele behoeften en functioneren. Er moet een
seksuologisch spreekuur zijn op iedere locatie (dat is nu
geschrapt) en seksualiteit moet een vast onderdeel van
het behandelplan worden. Op instellingsniveau moet er
beleid komen op het onderwerp seksualiteit en intimiteit
en er dienen er diverse modules omtrent dit onderwerp
geïnstalleerd worden.
Seksualiteit bespreekbaar maken
Waarom is dit onderwerp bespreekbaar maken niet gemakkelijk? Er is gêne, bij zowel de behandelaar als de
cliënt. En dan zijn er de al eerder genoemde mythes.
Maar het is belangrijk om je goed bewust te zijn van het
seksuele leerproces dat wordt gevormd door een biologisch en psychologisch proces, en de ouderboodschap.
Het vergt bewustwording van zowel behandelaar als
cliënt over normen en waarden. En je dan beseffen dat
anderen anders denken en je dus ook niet dingen voor
anderen moet invullen. Om dat te bereiken zal er eerst
gepraat moeten worden. Tijdens behandelingen, maar
ook binnen opleidingen en in teamgesprekken.
En nu?
Er is afgesproken dat Arkin samen met HVO Querido en
GGZ Ingeest gaat nadenken over het inkopen van een
gezamenlijke training. Het gangbare idee is dat het het
meest effectief is om te beginnen met het trainen van de
behandelaren.
Durf jij met mij?
Na de lezing Seks in de knel’ heeft Arkin besloten zich
aan te sluiten bij de zorginstanties die de contactsite
durfjijmet.nl mogelijk maken. Dit is een site waarop
mensen met een psychische aandoening een maatje
of een partner kunnen vinden. De site is nu toegankelijk voor alle clienten van alle merken van Arkin. Lees
meer over durfjijmetmij.nl in het NRC-artikel: www.nrc.
nl/nieuws/2017/09/10/psychische-problemen-geen-bezwaar-12929878-a1572902.
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herstelproject

Een herstelbureau in 2018
Een van de speerpunten van het
Herstelproject van de Cliëntenraad
is het helpen realiseren van een
Herstelbureau waar ervaringswerkers zich ten dienste kunnen stellen
aan alle Arkin-cliënten. In 2018 zal dit
werkelijkheid worden. Nico de Louw
vertelt.
Het Herstelbureau streeft ernaar cliënten die dat willen
een steuntje in de rug te geven, bijvoorbeeld door middel
van de bestaande WRAP-cursus. Daarnaast zullen ze
nieuwe vormen van ondersteuning ontwikkelen. Het Herstelbureau als aanvulling op het bestaande hulpaanbod
is op zich niet nieuw. Het is bij veel instellingen in ons
land al een gewaardeerde praktijk. Reden voor het Platform Ervaringswerkers om in 2015 aan de slag te gaan
met het ontwikkelen van een visie om de ratio van zo’n
Herstelbureau binnen Arkin te onderbouwen.
Deze visie is eind 2015 besproken met de Raad van Bestuur, die steun toezegde in de vorm van het beschikbaar
stellen van Saskia Bakker als projectleider om een en ander nader te concretiseren. Aldus kon het Herstelbureau
steeds scherper contouren krijgen en als basis dienen
voor een presentatie van ervaringswerkers Amna Haji
en Emiel Hagenaars in het voorjaar 2017. Na een eerste
presentatie bij de Cliëntenraad kreeg de keten van chronische merken vervolgens een inleiding van wat de ervaringswerkers te bieden hebben en hoe dat – naast het
gebruikelijke werk – door middel van een Herstelbureau
nog een extra kwaliteitsslag zou kunnen maken. Aan het
einde van het voorjaar 2017 maakten de curatieve merken nader kennis met de achtergrond en de belofte van
het beoogde Herstelbureau. Dit was een noodzakelijke
tussenstap. De grote waardering die beide presentatoren kregen heeft tot een stroomversnelling geleid die in
het najaar van 2017 zijn beslag gaat krijgen.
Er is een duidelijke projectstructuur: een kernteam van
vier personen gaat fungeren als trekker. Dit kwartet
komt wekelijks bij elkaar en bestaat uit de voornoemde
twee ervaringswerkers, Saskia Bakker en ‘Binker’ (kwaliteitsmedewerker) Kim Kappen vanuit het ZOK-bureau.
Als eindverantwoordelijke en gedelegeerd door de Raad
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van Bestuur is Machteld Ploeg in september aan dit viertal toegevoegd. Op het programma van het kernteam
staat onder meer het bezoeken van vier bestaande Herstelbureaus om zich de ‘do’s and don’ts’ inzake de implementatie eigen te maken: Herstelwerkplaats Noord-Holland Noord, GGZ Breburg/Fameus, GGZ Eindhoven en
tot slot GGZ Drenthe zullen worden bezocht. Het kernteam, deels in vaste samenstelling maar ook altijd met
‘nieuw bloed’, zullen naast nuttige en diverse informatie,
vooral veel inspiratie mee terugbrengen om op de ingeslagen weg door te gaan, om zo de lang gekoesterde
‘stip op de horizon’ daadwerkelijk te kunnen bereiken.
Het Kernteam zal verder de volgende gremia over de
voortgang informeren. Allereerst de Projectgroep waarin
Grietsje Visser en Inger De Mooij plaats hebben namens
respectievelijk de curatieve en chronische merken, Mariken de Koning, een communicatiemedewerker én vertegenwoordigers van het team Geestelijke Verzorgers,
de Cliëntenraad en de Naastbetrokkenenraad. Dan is
uiteraard het Platform Ervaringswerkers en de door haar
ingestelde werkgroep ook een adres om de voortgang
in beeld te brengen. Uiteindelijk is het de bedoeling om
op korte termijn een plan op tafel te hebben waarin te lezen zal zijn hoe het Herstelbureau zijn werk gaat uitvoeren, wat het concrete aanbod is, welke verwachtingen
er zijn inzake de concrete resultaten en welke kosten er
gemaakt zullen moeten worden. Deels zal een en ander
budgetneutraal kunnen geschieden en wellicht kunnen
kosten verder beperkt worden door locatiekosten laag te
houden. Dit is nog een onderwerp van nadere aandacht.
Als Raad zijn wij zeer verheugd dat Arkin het streven
naar een Herstelbureau zo terwille is! Wij verwachten dat
het Herstelbureau in 2018 werkelijkheid zal worden en
toekomstige gebruikers een vruchtbare impuls zal geven
op de weg naar herstel.

herstelproject

Herstelproject 'de Samentuin'
De opening van ‘de Samentuin’ in de
zomer van vorig jaar was een groot
succes. Ria van Kampen blikt terug
en vertelt over dit project.
Het is al even geleden maar iedereen denkt er nog altijd met plezier aan terug: de opening door Marjan Holla van ‘de Samentuin’ van Reigersbos, op 15 juni 2016.
14 adoptiekippen (Barnevelder) en het kippenhok waren
gearriveerd. De kippen waren toen nog jong, maar na
zo’n acht maanden zijn ze eieren gaan leggen.
De Samentuin is een Herstelproject: dat houdt in dat cliënten gaan samenwerken met de buurt, dus met de maatschappij. De Cliëntenraad zag al vanaf het begin dat dit
een goed project was en heeft meteen geld gedoneerd.
Alle cliënten werken mee, die van de aanleunwoningen,
van de zwaaiwoningen, ambulante cliënten en natuurlijk
de cliënten van de Open- en Gesloten afdeling. Men verzorgt de kippen en de kippen geven op hun beurt eieren.
Als je zo’n kip adopteert krijgt je ongeveer 4 á 5 eieren
per week. De buurt kan een adoptiekip nemen en krijgt
daarmee ook eieren. Sommige medewerkers én cliënten
hebben ook al een adoptiekip. Er zijn in ‘de Samentuin’
ook planten, groente, kruiden en fruitbomen. Die worden
verzorgd voor de buurt en met de opbrengsten wordt gekookt op de afdeling en in de ‘Blokhut’. Zo wordt er onder
andere soep van gemaakt.

Die ‘Blokhut’, is er gekomen met behulp van een sponsorloop. Je kunt er zitten, schuilen en er is een kookgelegenheid.
De mensen van de gesloten afdeling gaan tegenwoordig naar de ‘Blokhut’ voor creatieve therapie en dat is
een hele vooruitgang. Het zijn echt wel de zware in zichzelf gekeerde cliënten die daar komen, die niet in het
Roads-traject passen. In de ‘Blokhut’ komen ze dan toch
tot een zekere bloei.
Er zijn nu ook konijnen om te knuffelen en er komen
mooie siereendjes in een geul met water.
Verder is er contact met de Kinderboerderij. Daar werken
verschillende cliënten. Een van deze cliënten was erg introvert en teruggetrokken en hij beschadigde zichzelf.
Door het werk op de kinderboerderij is hij weer helemaal
opgeknapt.
Daan is de vrijwilliger/ondersteuner die samen met Marjan Holla de ‘Samentuin’ heeft opgezet. Hij werkt er vele
uren in. Ook de cliënten pakken het serieus aan: Er zijn
er inmiddels al drie die een certificaat gekregen hebben
voor de training kippenverzorger. Er komen nog meer
kippentrainingen en mettertijd ook konijnentrainingen. In
het weekend en 's avonds zijn er een paar vaste medewerkers, die de kippen verzorgen.
Het project loopt nog steeds en is een groot succes.
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Emotie en ratio
Nooit uitte ik mijn emoties. Tegen niemand. Angst, jaloezie, boosheid of verdriet: mijn kwetsbare zelf had ik toegedekt met een masker van stoerheid, dat niemand mij af kon
nemen. Behalve Psychose. Haar lukte het wel.
Toen zij kwam, in 1986, veranderde ik van een meisje van
vierentwintig met een sterke persoonlijkheid, in een hoopje
ellende. Tenminste, die eerste uren dat ik me had overgegeven. Ik wist dat het nu de beurt aan iemand anders was
om voor mij te zorgen. Ik lag opgerold als een balletje in een
hoekje van het politiebureau, maakte intuïtief duidelijk zichtbaar dat ik het niet meer alleen kon.
We zijn dertig jaar verder. Na twee opnames sloot ik in
1990 de deur van de kliniek achter me en vanaf dat moment
doe ik het weer zelf. Sindsdien ‘ben ik bij’ met mijn emoties.
Mijn ratio en mijn emotie lopen parallel, synchroon met elkaar.
Toen mijn moeder stierf was er een enkele traan. Zeventien was ik, toen al een emotioneel wrak, maar ik wist nog
jarenlang op mijn ratio te teren. Niemand die het zag. Ik was
me echter steeds bewust van de goot die open en bloot lag
te blinken en me die me lokte om er in te gaan liggen. Uiteindelijk deed ik dat: dieper dan een psychose kon ik niet dalen.
Gek was ik, opgenomen in een psychiatrische kliniek. Het
was altijd mijn grootste vrees geweest, dat mijn wilskracht me
zou verlaten, en toen gebeurde het: mijn wil was niet meer
van mij. Mijn wil deed wat zij zelf wilde. En ik begreep er niets
meer van.
Ik kreeg medicijnen en knapte op. Ik ging een traject
in. Daar begon ik met puberen. Vanaf mijn dertiende had
ik voor mezelf moeten zorgen. Nu waren er opeens mensen
die me hielpen. Hulpverleners, met aandacht, speciaal voor
mij. Ik ontwikkelde me als een rebel en brak alle regels. Ik
kwam er mee weg – en blijf ze eeuwig dankbaar daarvoor.

Voor het eerst voelde ik me jong.
Alle shit en ellende is er uitgekomen tijdens mijn psychoses. Een huilebalk zal ik nooit worden, maar gebeurt er nu iets
vreselijks? Dan komen de tranen. Meteen. Echter, de maatschappij zit zo niet in elkaar. Daar zitten ze niet te wachten op
de grote negatieve emoties. Lachen mag. Liefst zo veel mogelijk. Verdriet hebben mag slechts beperkt. Ze wordt maar
een afzienbare tijd getolereerd. Jaloezie? Nee, liever niet.
Maar boosheid! Ik ben niet gauw boos, maar mocht het zo
zijn, dan ben ik het ook echt. En ik uit het aan de persoon die
me die boosheid gebracht heeft. En dat mag niet. Boos zijn
en dat ook laten blijken is niet gewensd in onze samenleving.
Toch zie je mensen boos worden. Op straat bijvoorbeeld
als er een verkeershandeling verkeerd wordt uitgevoerd.
Mensen kunnen ineens heftig staan te schreeuwen. Al hun
opgekropte, onderdrukte woede komt tot uiting in die ene
specifieke situatie.
Emoties moet je kunnen uiten. Slik je het alsmaar in, komt
er geheid een moment dat het eruit komt: psychoses, depressie, burn out. Het is niet gezond om de diepere emoties
niet te uiten. Vroeger of later keert het zich tegen je. Waarom
wordt ons dat dan niet geleerd?
Deze column lag al een tijdje op de plank, tot ik vanmor
gen een programma op AT5 zag over woede en agressie,
met spreker Jill Lobbestael, klinisch psycholoog. Zij legde uit
dat mensen boosheid meteen koppelen aan agressief gedrag. Terwijl dat bij minder dan 10% voorkomt. Zij pleitte er
voor om boosheid meer te gaan accepteren, want maat
schappelijk is dat nog een taboe. Kijk maar eens op
http://www.universiteitvannederland.nl/college/wanneer-leidtwoede-ook-echt-tot-agressief-gedrag/. En uit jezelf?!

tekst: Olga de la Fontaine, beeld: Bas Krommenhoek

