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Vooroordelen
Tattoos zijn ongekend populair in onze tijd. Een voetballer zonder
tattoo is als een gladiator met doodsangst: dat kan niet. Van
tribals en dragons tot aan het iets te bolle hoofdje van Yolanthe
op de zijkant van Wesley Sneijder: als voetballers uit vreugde hun
shirt optillen, valt er veel te bewonderen. Inmiddels heeft bijna
iedereen een tattoo, zo lijkt het wel. Het lichaam wordt steeds
meer een reclamezuil voor een persoonlijke boodschap: ‘ik hou
van jou’, ‘yolo’ of: ‘Let it be !’.
Een stigma was van oorsprong ook een merkteken op het lichaam aangebracht, niet met inkt,
maar met een gloeiend ijzer in de huid gebrand. Is een tattoo bedoeld om te laten zien dat de
drager hip en stoer is, een stigma was het teken dat de drager een slaaf was, en dat zijn leven
toebehoorde aan de slavenhouder. En daarmee kreeg het woord stigma een negatieve betekenis:
een figuurlijk brandmerk, een vooroordeel dat leeft bij een bepaalde bevolkingsgroep op grond
van één bepaald kenmerk van de drager .
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schrijven
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Lotgenoten telefoon 0900 - 5 123 456
E 0,10 per minuut
Dagelijks van 11.00 tot 21.00 uur
Deadline volgende uitgave
30 maart 2014
Kopij indien mogelijk per e-mail.
Vuistregels: gewoon artikel maximaal
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of reactie maximaal 400 woorden.
Indien mogelijk, zelf voorzien van een

We beoordelen mensen voortdurend op grond van één of enkele kenmerken, vooral op iemands
uiterlijk. In het sociale verkeer moeten we snel iemand kunnen inschatten: is dit iemand met wie
ik om wil gaan, of zaken wil doen, of aan wie ik mijn kind toevertrouw? Daar is niets mis mee.
Maar als het oordeel een vooroordeel wordt, en wordt toegepast op een hele bevolkingsgroep,
als dat vooroordeel berust op onwetendheid, en als zo’n vooroordeel niet uit te roeien valt, dan
spreken we van stigmatisering, en daar is wél heel veel mis mee. Stigmatisering leidt in veel
gevallen tot uitsluiting van hele groepen mensen.
Mensen met een bipolaire stoornis weten helaas maar al te goed wat stigmatisering betekent. Als
je aanbiedt om een dagje op de baby van je zus te passen, bedenkt zij een smoes om eronder uit
te komen. Je collega wil liever niet met jou meerijden in de auto. Mensen denken dat je wel weinig
humor zult hebben. Ze gaan voorzichtig met je om, want je bent snel emotioneel. Liever nog ontwijken ze je: ze denken dat je altijd maar doorgaat met praten, als je eenmaal aan het woord bent.
En laten we toegeven: er zijn onder bipolaire mensen gevaarlijke rijders. En mensen met weinig
gevoel voor humor. Maar die vind je net zo goed als bij mensen zonder bipolaire stoornis. En
dat praten zonder te stoppen geldt ook voor een paar van mijn ‘gezonde’ vriendinnen, althans
volgens mijn partner.
Stigmatisering: hoe ga je daarmee om? Hoe vechten we tegen de in onze huid aangebrachte
stigmata? Dat is het thema van deze PlusMinus, en voor de Landelijke Dag op 22 maart 2014 in
‘s-Hertogenbosch.
“Het is gemakkelijker een atoom te splitsen dan een vooroordeel weg te nemen,” zei Einstein.
En daarmee onderstreept hij het belang van dit thema.
Ik wens ons allen veel inspiratie.
Saskia Storimans, Voorzitter VMDB
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R e d a c t io n e e l

S t i g m a t is e r i n g
Het thema Stigmatisering zorgde ook dit keer weer voor diverse inzen
dingen van lezers. De variëteit van de ervaringsverhalen is groot en vaak
schrijnend, helaas.

Er is één ervaringsverhaal dat op een heel
opbeurende wijze verhaalt van het tegendeel en
alleen daarom al aandacht en lof - voor die werkgevers - verdient; ‘Met plezier naar mijn werk’.
Vanaf deze plaats kondig ik ook de start aan
van een vraagrubriek in dit magazine. In elke
PLUSminus willen we een of twee vragen uit de
praktijk van onze lezers behandelen. De vragen
dan wel inzichten of ervaringen over medicijnen, therapieën en/of leefstijl van lezers leggen
we voor aan professionals en we publiceren
dan zowel de vraag als het antwoord hierop.
Verder hebben we in dit nummer een aantal
artikelen die direct gerelateerd zijn aan het
thema. Zo is er een artikel over een groep
die in het verleden ook sterk gestigmatiseerd
werd, die zelfs tot begin jaren zeventig vorige
eeuw in de Diagnostical and Statistical Manual
of Mental Disorders (DSM) te vinden was:
homoseksuelen. Die groep heeft zich de
afgelopen decennia, in Nederland althans maar
ook elders in met name de ‘Westerse’ wereld,
behoorlijk weten te emanciperen. Aanverwante
stigmatiseringartikelen gaan over huisartsen,
kraambedpsychose, zelfstigmatisering en
kampen met overgewicht.
We hebben een reeks van recensies van voornamelijk boeken en een symposium. Daarnaast
besteden we aandacht aan wetenschappelijke
zaken, zoals het hersenbankonderzoek, het
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proefschrift van Jan van Zaane over bipolariteit
en alcoholgebruik, cognitieve problemen bij
mensen met een bipolaire stoornis en een
verslag over het meedoen met het Bipolar
Genetics Onderzoek.
Er is natuurlijk nog meer. We besteden
aandacht aan herstel op diverse manieren
en u kunt werkambassadeur worden. Er zijn
gedichten, er is regionieuws, een oproep
om werkambassadeur te worden en de Bipo
Saurus, maar ik vraag apart uw aandacht voor
de column van Siebe Haagsma in de Lotgenotenpagina. Ik werd er stil van...
Ton Stassen

V oo r a a n ko n di g i n g

Oproep PLUSminus zomer 2014

Communicatie,
De PLUSminus die in de
zomer uitkomt heeft als
thema ‘communicatie’.
We willen aandacht
besteden aan de communicatie die plaats
vindt in de driehoeksrelatie tussen patiënt
- behandelaar - naasten/
familie. Wat zijn de
ongeschreven regels in deze driehoek? Zijn er spelregels?

het zoet en het zuur...
Wellicht zijn er ook zaken die u iedereen afraad. Die u niet
(meer) doet, anders aanpakt. Daar willen we ook van weten.
Zeker als dat praktische tips zijn, die voor meer lezers relevant
kunnen zijn. kortom, we zijn geïnteresseerd in zowel het zoet
als het zuur van de communicatie in de driehoek Patiënt - Behandelaar - Naasten. De deadline is 30 maart 2014. Mail uw
ervaringsverhaal naar plusminus.vmdb@gmail.com dan bundelt
de redactie uw verhalen tot een interessant nieuw magazine
voor de komende zomer.

Beeldbank
We horen graag welke ervaringen u heeft op dit gebied, zowel
de goede, als de minder plezierige. Bijvoorbeeld de enorme loyaliteit van partners of vrienden, die ondanks de uitbarstingen en/
of langdurige ‘onhandelbaarheid’ van hun levensgezel of vriend
met een MDS, trouw blijven; door dik en dun steunen. Van zorgvuldige behandelaars met een eeuwig geduld die blijven zoeken
naar de juiste medicatie. Van kinderen die hun ouder bij de les
houden (of omgedraaid) en wijzen op de mooie kanten van het
leven. Van het tegendeel zijn helaas ook voorbeelden te geven,
zoals vechtscheidingen, klachten over verkeerde medicatie,
nodeloze of te lange opnames in gesloten afdelingen, of erger.
Aan welke zaken hebt u nu het meest gehad? Waar en bij wie
hebt u de meeste steun ondervonden? En waarom? Wat was nu
echt troostrijk voor u, in de periode dat er geen uitweg meer
leek? Welke adviezen hebt u voor de lezers van de PLUSminus?
En hoe communiceert u nu zelf met al deze ervaring? Bent u
voorzichtiger geworden in uw oordeel of gaat u nu juist meer op
uw intuïtie af? Is uw wijze van communiceren veranderd sinds u
bekend bent met de bipolaire stoornis?

Momenteel werkt de redactie veel met zgn stockfoto’s om de
PM van beeld te voorzien. Er zijn online databases waarvan we
die foto’s kopen. Liever bouwen wij daarom een eigen beeldbank op, gevuld door leden van de VMDB. Onze grote wens
is om veel meer te putten uit die beeldbank, zodat de PM nog
meer van ons allemaal wordt. Geen stockfoto’s meer, maar
rake afbeeldingen van jullie.
Stuur foto’s die met het thema te maken hebben naar / upload
naar: plusminus.vmdb@gmail.com, met als onderwerp: Beeldbank
Uploaden = toestemming om het beeld te gebruiken voor de
PLUSminus. De auteursrechten blijven uiteraard bij jou en je
naam wordt bij de foto geplaatst. Het is niet de bedoeling dat
wij gaan betalen voor de foto’s. Je doet het voor de eer. Uploaden is echter geen garantie voor plaatsing.

Technische eisen:
resolutie: 250-300 dpi
formaat: .jpg
afmeting: minimaal 213 x 152 mm, groter mag altijd
ovv: naam

LANDELIJKE BIJEENKOMSTEN IN 2013/2014
zaterdag 22 maart 2014

Stigmatisering

zaterdag 21 juni 2014		

Communicatie

zaterdag 20 september 2014

Creativiteit

Rijnstraat 497, te ‘s-Hertogenbosch

zaterdag 13 december 2014

Opgelet! De eerste landelijke Bijeenkomst van de VMDB vindt op 22 maart in ‘s-Hertogenbosch (Wijkcentrum De Stolp, Rijnstraat 497,
te ‘s-Hertogenbosch). Indien u per trein en/of bus naar de landelijke dag reis: plan uw reis vooraf met OV9292 of de NS Reisplanner. In het weekeinde wordt namelijk vaak gewerkt aan het spoor. Bellen kan ook: 0900-9292 (€ 0,70 p/m, max € 14,-). De busreis vanaf station ‘s-Hertogenbosch
Centraal duurt ongeveer 25 minuten en met de OV-Fiets fietst u in minder dan een kwartier naar De Stolp van af station ‘s-Hertogenbosch Centraal.
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gebruik, therapie-effecten en/of leefstijlkwesties waarvan we denken dat die voor onze lezers ook
interessant zijn. We willen deze inzichten echter niet zonder de onderbouwing van een professional
plaatsen. We zijn dan ook op zoek gegaan naar een psychiater die dergelijke vragen voor ons wil
beantwoorden. Professor Jim van Os, hoofd van de afdeling psychiatrie in het Maastricht UMC+,
heeft toegezegd ons hierin te assisteren. Het is de bedoeling in elke PLUSminus een à twee
kwesties te bespreken. De redactie selecteert daarbij de vragen of kwesties.
We starten in deze uitgave met een kwestie die wij interessant vinden om met u te delen:

Menopauze
Aan alle bipolaire vrouwen op middelbare leeftijd die al / of niet
/ of niet meer / in de overgang zijn:
Ik ben al drie jaar in de overgang en ik heb één van de beste
psychiaters van Nederland op dit gebied. Ik ben, ondanks
goede medicijnen en goede doseringen, toch de afgelopen drie
jaar NIET stabiel geweest. Mijn psychiater werd er wanhopig
van want hij wist geen oplossing meer. Het koste mij gigantisch
veel energie en ook nog een hele, hele leuke baan. Enkele
maanden geleden vertelde een medepatiënt mij, dat mijn
instabiliteit waarschijnlijk komt door hormoonstormen. Ik moest
het maar eens met mijn gynaecoloog bespreken. Ik ben daar
geweest en die bevestigde het: de oorzaak waren hormonen en
de oplossing heel simpel: een anticonceptiepil met lage dosering, een zogenaamd “starterspilletje”. Ik ben dat gaan proberen
en ik ben nu al vier maanden helemaal stabiel, zelfs met zware
privétoestanden. De psychiaters in Nederland weten dit niet!
De broer van mijn gynaecoloog was ook psychiater en die was
ook niet op de hoogte. Zegt het voort, zegt het voort, want zo’n
simpele oplossing kan zoveel leed voorkomen. En de disciplines
gynaecologie en psychiatrie werken niet samen!
Yvonne Langen

V r a a g

&

a n t woo r d

Als redactie zien of ontvangen we wel eens vragen, tips of opmerkingen die gaan over medicijn

Antwoord: van Os
Yvonne stipt een zeer belangrijk thema aan. Pas recent is
men de interactie tussen menopauze en bipolaire stoornis
wat uitgebreider gaan bestuderen. In een recent onderzoek
volgde Wendy Marsh en haar collega’s gedurende 20 maanden
een groep van ongeveer 750 vrouwen die ofwel nog voor de
menopauze waren (pre-menopauze), in de overgang waren
(peri-menopauze), of de menopauze achter zich hadden gelaten
(post-menopauze) (Marsh et al., 2012). Uit het onderzoek bleek
dat naarmate vrouwen de verschillende fasen van de reproductieve cyclus doorlopen (van pre-menopauze naar peri-menopauze naar post-menopauze), de stemming steeds ongunstiger
gaat variëren, met meer kans op depressieve symptomen,
minder kans op stemmingsverbetering en meer kans op stemmingsverslechtering. De verschillen tussen vrouwen in de pre-,
peri- en post-menopauze waren niet heel erg groot, maar groot
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genoeg om betekenisvol te zijn, in de orde van 5%. Claudio
Soares en Valery Taylor deden een review van de literatuur over
het thema van menopauze en bipolaire stoornis, en concluderen
dat rond en na de menopauze er voor sommige – maar lang
niet alle – vrouwen met bipolaire stoornis een grotere kwetsbaarheid bestaat voor depressie, meer instabiliteit van de stemming, groter risico op een recidief manische of depressieve
episode en verminderde kwaliteit van leven (Soares & Taylor,
2007). We kunnen dus concluderen dat een klein gedeelte
van de vrouwen, in de periode rond en na de menopauze, een
verslechtering van het beloop van de bipolaire stoornis laat
zien. Het is dus belangrijk bij deze vrouwen de onderliggende
hormonale oorzaak van deze verslechtering te herkennen, en
eventueel gynaecologisch te behandelen. Klachten die samenhangen met de menopauze worden vaak niet herkend, mede
omdat er vaak een taboe bestaat om over de menopauze te
praten. Gezonde voeding kan belangrijk zijn – er is een aantal
app’s en websites die hierbij kunnen helpen, bijvoorbeeld het
menofood programma, samengesteld door een aantal Nederlandse vrouwen (www.menofood.com).
Jim van Os
Marsh, W.K., Ketter, T.A., Crawford, S.L., Johnson, J.V., KrollDesrosiers, A.R. & Rothschild, A.J. (2012) Progression of female
reproductive stages associated with bipolar illness exacerbation.
Bipolar Disord, 14, 515-526.
Soares, C.N. & Taylor, V. (2007) Effects and management of the
menopausal transition in women with depression and bipolar disorder. Journal of Clinical Psychiatry, 68 Suppl 9, 16-21.

Heeft u ook een stelling of vraag aan professor van Os,
mail uw vraag of kwestie naar plusminus.vmdb@gmail.com

S t i g m a t is e r i n g

‘Ziek, zwak en misselijk’
Ja, ik draag een ziekte bij me. MD vormt een onlosmakelijk onderdeel van
mijn leven, maar ik val er niet mee samen.
Nee, ik ben allesbehalve zwak, alhoewel ik dit ooit in de begintijd heb
gedacht. Ik kan me door mijn ziekte wel heel zwak voelen. Maar ik ben sterk,
omdat ik leer om te gaan met MD en steeds weer een stapje verder kom.
En ik ben zeker ‘niet misselijk!’
Onlangs vroeg ik aan een leidinggevende of
een collega-vrijwilliger die dag op het werk zou
komen, want ik had hem al even gemist. ‘Ziek,
zwak en misselijk,’ luidde het ongenuanceerde
en pijnlijke antwoord. Ik weet dat mijn collega
psychische klachten heeft en daardoor uit zelfbehoud soms moet verzuimen. Deze baas is beslist
de slechtste niet en misschien was het alleen
maar een onnadenkende kreet, maar toch!
‘We hebben allemaal wel eens een slechte dag.
Kom op, de zon schijnt, je hebt een huis en een
gezin, dat zou genoeg moeten zijn om je gelukkig te voelen.’ Met andere woorden doe niet zo
moeilijk, het komt door jezelf dat jij je zo voelt en
je stelt je aan. In de tijd dat ik zelf nog onwetend
en onzeker was, heb ik zeker het gevoel gehad
zelf schuldig te zijn aan mijn eigen ongeluk. De
ziekte is lastig te bevatten, de ziekte zit ergens
in mijn wezen, waardoor ik dacht dat ik zelf de
oorzaak was van hetgeen me overkwam.
‘Gebrek aan wilskracht.’ Het is inmiddels vele
jaren geleden dat een hulpverlener dit plompverloren tegen me zei. Een klap in mijn gezicht.
Juist mijn grote wilskracht en doorzettingsvermogen hadden mede geleid tot een enorme
burn-out en depressie.

De mensen in mijn directe omgeving die
bovenstaande opmerkingen maakten, hebben duidelijk last van vooroordelen. Vroeger
zorgden dergelijke opmerkingen ervoor dat ik
dichtklapte of geïrriteerd raakte en onmiddellijk
de verdediging koos. Tegenwoordig probeer ik
anders te reageren. Als ik daartoe de behoefte
voel, vraag ik aan de persoon wat hij met de
opmerking bedoelt en - als het mogelijk is vertel ik hoe de vork echt in de steel zit.
Tien jaar geleden kreeg ik te maken met
borstkanker. Ik had allesbehalve te klagen over
aandacht en steun uit mijn omgeving. Hoe anders was dit toen ik tijdens één van mijn dieptepunten werd opgenomen in een psychiatrische
kliniek. Mijn omgeving zweeg, enkele mensen
daargelaten. Op een ansichtkaart stonden de
goedbedoelde woorden ‘kom maar lekker bij.’
Ik overleefde, ieder dag. Ik was ‘blij’ als de
slaap me tijdelijk verloste van de zoveelste
eindeloos voortslepende dag.
Ik denk dat het ontwijkende gedrag van mijn
omgeving mede het gevolg is van stigmatisering. Mensen weten weinig van psychische
aandoeningen. Onbekend maakt onbemind.
Psychiatrische ziekten zijn eng en lastig.
Door het eenzijdige en overtrokken beeld, dat

bijvoorbeeld in vele films van psychiatrische
patiënten in klinieken wordt gegeven, kunnen
mensen het idee hebben dat het gaat om een
stelletje bijeengeraapte onbetrouwbare gekken.
In het dagelijkse leven is het lastig over MD te
praten. Ik heb altijd deze behoefte gehad, MD
vormt immers een wezenlijk onderdeel van wie
ik ben. Maar ook mijn behoefte de ziekte uit de
taboesfeer te halen speelt een rol.
Vroeger dacht ik dat mijn omgeving naar mijn
gezondheid zou vragen, maar dit gebeurde
maar weinig. Het onderwerp wordt als moeilijk
ervaren. Wetende dat een verwachting veelal
een uitgestelde teleurstelling is, pak ik het
tegenwoordig anders aan. Ik leg het onderwerp
zelf op tafel. Dit lukt me nu beter, omdat ik na
veel vallen en opstaan aardig heb geleerd om
met MD om te gaan. Als ik me te kwetsbaar voel
dan ga ik een dergelijk gesprek niet aan, althans
niet met mensen die niet mijn echte vrienden
zijn. Het is een kunst te weten wanneer ik het
bespreekbaar kan maken en wanneer ik dit beter
niet kan doen. Het is altijd een aftasten van de
situatie en van de mensen om me heen. Ik gooi
een balletje op en bekijk vervolgens hoe er wordt
gereageerd. Als geen echte interesse wordt
getoond dan laat ik het erbij. Soms zeg ik wel
dat ik het jammer vind dat in het gesprek geen
ruimte wordt gemaakt voor het onderwerp.
Ik als persoon val niet samen met mijn MD, ik
ben zoveel meer. Ik ben een mens die van vele
kanten belicht kan worden. Dit geldt voor al
mijn lotgenoten. We hebben te maken met MD
in ons leven. Maar zoals voor ieder mens geldt,
is een ieder van ons uniek.
Josien Gerritsen
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Mijn CV: voor altijd ziek!?
“Tring, tring,” mijn werkgever belt. Ik kan waarschijnlijk bij
een van mijn vorige klanten aan de slag, joepie! Het is op een
andere afdeling dan de afdeling waar ik hiervoor heb gezeten,
maar ik heb er meteen zin in! Mijn CV is in ieder geval
aangeboden en er is een zeer grote kans dat ik binnenkort
daar aan de slag kan.
Het bedrijf waar ik werk zet haar mensen in bij een groot aantal
verschillende klanten en ik vind het altijd leuk om weer eens bij
een andere organisatie in de keuken te mogen kijken.

Mijn toestand van destijds is gaan
gonzen binnen de organisatie
Een uur later word ik teruggebeld: “Sorry, je bent het niet
geworden. De klant heeft besloten om je CV niet in overweging
te nemen”. Vreemd, want normaal gaat die beslissing niet zo
snel. Ik besluit om naar de achterliggende reden te vragen. Het
antwoord is kort en slaat bij mij in als een bom: ‘ziekte’.
Voor een moment voel ik me verslagen en ook vol onbegrip. Het
is nu zeker twee jaar geleden dat ik daar ben weggegaan. Weliswaar omdat ik ziek was geworden, maar dat betekent niet dat je
altijd ziek bent of dat je een bepaald soort werk niet meer aankan.
Mijn werkgever zelf bleek het ook maar vreemd te vinden en
hij neemt contact op met de referenties die ik had opgegeven
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in mijn CV. Met deze mensen heb ik nog steeds goed (zakelijk)
contact. Zij blijken niet geraadpleegd te zijn…
Verder verzekeren zij mijn werkgever zij dat zij mij opnieuw
zouden inhuren en een positieve referentie hadden afgegeven.
Mijn werkgever en ik begrijpen het nu helemaal niet meer. Hij kent
mij al heel lang zowel gezond als zeer ziek. Hij heeft mij ook weer
zien opkrabbelen en heeft alle bewijs dat ik goed werk aflever.
Waar gaat het dan wel mis, zou je denken? Nou, het antwoord is
simpel: de afdeling inkoop bij de klant - die een eerste schifting
doet van CV’s - heeft via via gehoord dat ik destijds ziek bij de
klant ben weggegaan en niet ben teruggekeerd. Daarop heeft
inkoop besloten mijn CV niet in overweging te nemen. Met andere woorden mijn toestand van destijds is gaan gonzen binnen
deze organisatie.
Mijn werkgever heeft inkoop vervolgens laten weten, dat hij dit
een zeer onprofessionele werkwijze vindt, hier uitermate ontevreden mee is en in de toekomst een professionelere benadering van deze klant verwacht.
Wat ben ik blij met de steun die ik van hem ontvang!
Want ondertussen word ik dus niet meer uitgenodigd op
gesprekken... (en dus word je eigenlijk afgewezen omdat je ziek
bent geweest of weer ziek zou kunnen worden, etcetera. Dat
voelt toch ongemakkelijk).
Onderaan de streep blijft er voor ons ‘soort’ dus nog steeds
voldoende reden om je ziekte ‘in de kast’ te houden en vooral:
je al in een vroeg stadium van je ziekte ziek te melden.
Elisabeth Verhoeff

Mijn dubbelleven met de bipolaire stoornis
Al vele jaren heb ik de diagnose bipolaire
stoornis. Door de jaren heen heb ik ook te
maken gehad met stigmatisering Mensen willen alleen maar ‘gezondheid’ en van je horen
dat je sterk bent. Liever niet met iemand
omgaan die opgenomen is geweest en
psychoses heeft gehad. In hun ogen zijn deze
mensen vaak ‘gek’.
Psychoses zijn moeilijk te bevatten. Ik heb
geleerd om een dubbelleven te leiden.

Mensen vragen niet hoe het is om bipolair te
zijn. Ze zien allen de buitenkant! Aan nieuwe
mensen vertel ik nooit over mijn stoornis
en alles wat ik heb meegemaakt. Mensen
zijn hard in hun oordeel. Een kennis van mij
vindt het moeilijk om met mensen met een
psychische stoornis om te gaan; zelf is ze
geestelijk gezond en leeft harmonieus. Mijn
ervaring heeft me geleerd dat als je te open
bent, je betutteling terugkrijgt. Dat is iets
waar ik moeite mee heb. Respect is dan

doorgaans ver te zoek. Ik weet uit ervaring
dat mensen graag willen dat je iets goeds
kunt doen, voor deze maatschappij, dat je
mee kunt doen, in plaats van ziek te zijn. Ik
ben christelijk opgevoed en geloof erin dat
God geen stigmatisering kent en ieder mens
neemt zoals hij of zij is! Dit geeft mij steun in
het dagelijks leven. Ik hoop hiermee anderen
tot steun te kunnen zijn.
Petra

Met plezier naar mijn werk!
Op papier was ik systeem analist. In de praktijk was ik voor de
helft werkzaam als calculator en voor de andere helft als programmeur, waarbij ik samen met een tweetal collega’s software
ontwikkelde om kosteninzicht en -reducties te realiseren voor
onze klanten en tevens de calculatie afdeling hiermee te ondersteunen. Binnen het bedrijf waarvoor ik werkzaam was, had ik
zo’n achttien collega’s.

De dag na mijn ‘betermelding’
was er gebak in de kantine
Toen ik, ongeveer een half jaar na mij eerste opname, in dienst
kwam bij mijn vorige werkgever, heb ik tijdens het sollicitatiegesprek aangegeven wat er met me aan de hand was en dat
ik niet kon zeggen of ik het werk aankon, maar het wel wilde
proberen. Deze kans is mij toen vrij direct geboden in de vorm
van een vast contract voor onbepaalde tijd. Het komende
half jaar daarop is het met sprongen vooruit gegaan met me,
mede vanwege de fijne collega’s, het afwisselende werk, de
regelmaat en structuur die dat met zich mee brengt en ook de
ontspanning die er is in de informele werksfeer en verschillende
activiteiten die de feestcommissie organiseerde.
Mijn werkgever was zo betrokken bij mijn situatie, dat hij me
tijdens mijn laatste opname twee keer is komen opzoeken op de
gesloten fase. Toen ik weer aan het werk mocht, beginnend met
drie uur in de week, mocht ik vanwege de medicatie nog geen
auto rijden. Dit ‘probleem’ werd opgelost door mijn werkgever,

die me persoonlijk kwam halen en na drie uurtjes werken, wat
toen eigenlijk nog meer ‘wennen’ was, weer terug bracht naar de
GGz instelling, zo’n 17 km verderop. De dag na mijn ‘betermelding’ was er gebak in de kantine en toen we daar aankwamen,
bleken ook mijn ouders als verrassing te zijn uitgenodigd om te
vieren dat ik weer lekker volle weken aan de slag kon.
Gelukkig is dit geen unieke situatie. Inmiddels ben ik van werkgever veranderd en bij mijn huidige werkgever heb ik eveneens
‘open kaart’ gespeeld en verteld van mijn bipolaire stoornis,
nadat ik door de eerste twee selectieronden was heen gekomen
en al een voorstel voor een contract had ontvangen. Ook mijn
huidige werkgever maakt er géén probleem van en ik ga met
plezier naar mijn werk.
J. Hollemans

winter 2013
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Stigma’s op de werkvloer,
een voorbeeld
Sinds mijn diagnose (1995) heb ik toch veel kunnen werken
tot op het moment dat ik in een TBS kliniek werkte en ik
zelf gevaarlijke bipolaire patiënten moest begeleiden terwijl
niemand wist dat ik zelf ook bipolair was. Na een heftig
incident meldde ik mij ziek en kwam ik uiteindelijk in de WIA.
Maar het kriebelde toch weer en toen ben ik in 2009 gaan solliciteren. Door een handigheidje had ik geen cv gat. En ik werd
aangenomen en wel bij Bureau Jeugdzorg als casemanager. Ik
startte vol goede moed. Mijn aandoening heb ik verzwegen.

Uiteindelijk heeft één leidinggevende gezegd dat hij het dan
maar zou doen. Ik kon beginnen met mijn baan. Ik moest
wel ten overstaan van iedereen in mijn team vertellen wat ik
had. Leuk zo’n binnenkomer. We hebben veel gespard mijn
baas en ik. Hij was vaak knorrig en ik wist niet waarom, ik
deed mijn werk okay. Tot hij mij iets vertelde wat ik nooit
zal vergeten. Hij moest me iets zeggen: zijn moeder was
bipolair maar weigerde ooit één pilletje te slikken waardoor
zij steeds voor ernstige problemen zorgde. Dat verklaarde
zijn knorrige opstelling.
Ondertussen ben ik bijna vijf jaar verder en werk ik er nog
steeds. Ik doe mijn ding, met veel plezier en de resultaten
zijn goed. Er is weinig verzuim. In mijn werk werken we met

‘Weet wel, bij ons werkt iemand met die bagage en die
functioneert ook goed’
ouders en kinderen die psychiatrische problematiek kunnen hebben. In het begin van mijn werk bij deze organisatie
kwam het wel eens voor dat collega’s ongenuanceerd over
cliënten praatten: weer zo’n borderliner! Weer zo’n autist! Ik
heb ze verteld dat ik dat soort brandmerkrij niet juist vond
en ik vertelde ze hoe dat op mij over kwam. Nu hoor ik het
veel minder. Ook het feit dat een moeder bijvoorbeeld bipolair
Al snel kwam dat het management ter ore. Er werd mij na een
is, is niet altijd meer een issue. Dan nog kun je een goede
week verteld dat ik met een psychiatrische aandoening dat werk moeder zijn. Mijn collega’s zeggen dat ook als ik er niet bij
niet kon doen. Toen ze hoorden wat ik had was dat al helemaal
ben: ‘weet wel, bij ons werkt iemand met die bagage en die
een ‘no go’. En dat ook nog met psychotische kwetsbaarheid.
functioneert ook goed’.
Ik werd op non actief gesteld. Ondertussen vernam ik dat een
Ik had gedacht dat stigma’s bij een sociaal geëngageerde
arbeidsjurist bij de organisatie was aangeschoven. Maar deze
organisatie niet zouden bestaan. Helaas bestaan deze er des
zei dat ze niet iemand konden ontslaan die zoiets had.
te meer. Gelukkig heb ik mezelf overwonnen door te persiDaarna werd ik gevraagd om te verschijnen voor het manage
steren dat ik het wel kon. En dat heeft gewerkt. Ik vraag me
mentteam en het hoofd personeelszaken. Er werd op mij ingenog steeds af wat ik liever zou hebben: dat mijn baas en mijn
praat. Hoe zou ik met die diagnose het werk bij die organisatie
collega’s HET weten of liever niet weten. Bij een volgende
kunnen doen. Ik zei ze dat het zeer goed mogelijk was als je
sollicitatie ga ik er weer hard over na denken.
maar een kans krijgt. Ze praatten op mij in, maar ik was standJoyce Kok
vastig. Uiteindelijk kwam het er op neer dat ze me juridisch
gezien een kans moesten bieden. Maar wie nam mij (etiketje
etiketje) in zijn team?
Ik was nog maar pas in dienst of ik was gegoogeld. Ik had een
paar jaar terug een boekje geschreven over de psychiatrie: over
de aan- en uitsluiting van psychiatrische patiënten. Men vroeg
op mijn nieuwe werk waarom ik dat boekje had geschreven en
ik vertelde dat ik dat als ervaringsdeskundige had gedaan. Ik
vond het moeilijk om op dat ogenblik te liegen.
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De blikken van de ander
Contract niet verlengd
Op mijn twintigste in 1995 kreeg ik mijn eerste psychose. Op
dat moment werkte ik pas een paar maanden als bejaardenverzorgende in het bejaardenhuis waar ik ten tijde van mijn
diplomering ook werkzaam was geweest. Tot die psychose
was ik een gewaardeerde collega, hetgeen de collega’s en de
bewoners ook lieten blijken. Terugblikkend zijn mijn gedachten
van afgunst op oude mensen ‘die nog maar even moeten’, te
verklaren. Ik was gewoon al jarenlang depressief! Vandaar al
die zelfmoordpogingen en een diep, diep ongelukkig voelen.
Ondanks die depressies bleef ik normaal functioneren met veel
begrip en liefde naar de bewoners van het bejaardenhuis toe.
Echter na de terugkeer, van mijn gedwongen opname vanwege
een psychose, werd mijn contract van zesendertig uur niet
verlengd, maar teruggebracht naar een contract van veertien
uur. Er werd tegen mij gezegd dat de druk van meer uren niet
goed voor mij zou zijn.

Op een andere kamer
Jaren later kreeg ik op mijn huidige werkplek mijn derde psychose. De collega waar ik destijds heel close mee was wilde
na mijn terugkomst niet meer bij mij op de kamer zitten. Ze
was naar aanleiding van mijn psychose namelijk naar haar leidinggevende gegaan en vertelde dat ze enorm was geschrokken en daar last van had. Als antwoord kreeg ze te horen dat
ze de hele situatie niet zo dichtbij moest laten komen. Voor
haar was dat reden genoeg om vanaf dat moment niet meer
met mij een kamer te willen delen. Ik heb mezelf vernederd
door te bedelen en smeken of ik alsjeblieft toch weer bij haar
op de kamer mocht, en zo een nieuwe start konden maken en
alles vergeten. Maar ze bleef onverbiddelijk. Ook kreeg ik van
diezelfde collega te horen dat ‘ik alles bij de directeur klaar
kreeg omdat hij gewoon medelijden met mij had’. Ondanks
dat heb ik de eer aan mezelf gehouden door haar later, na de
geboorte van haar eerste kind, een geboortekaartje te sturen.
Stiekem hoop ik dat ze nu, nu ze zelf moeder is, milder is en

meer (zelf)inzicht heeft gekregen en misschien toch anders
tegen me aankijkt, dan dat ze na die vreselijke ervaring op
kantoor deed.

Huidige werkplek
Ik werk meer dan elf jaar in een ziekenhuis en ben al twee
keer manisch en psychotisch hier opgenomen geweest. Ik heb
mezelf behoorlijk belachelijk gemaakt door de boel te gaan provoceren. Zo stapte ik toen onder andere in de rol van een oud
dementerend vrouwtje, door met een luier aan in een rolstoel,
schreeuwend door de hal van het ziekenhuis mij voort te laten
duwen door bezoekers van het ziekenhuis. Elke dag weer vraag
ik mij af of collegae mij nog herkennen als de gek die toen zo
door hal vloog… Die schaamte draag ik met me mee.

Genietende ex-man
Omdat mijn toestand zich bleef verergeren moest ik op een
gegeven moment (tijdens mijn laatste psychose) naar een psychiatrisch ziekenhuis in mijn omgeving. Daar werkte mijn ex-man
als medewerker technische dienst. Hij genoot intens van het feit
dat ik was opgenomen. Ik zie zijn grijns en glunderende ogen
nog zo voor me, toen ik hem daar tegen het lijf liep en ik tegen
hem zei dat hij de kamers zo mooi had gebouwd. Hij heeft mijn
ziekte-episode gebruikt door te stoken in mijn huidige relatie en
onze beide kinderen tegen mij op te zetten. Mijn oudste dochter
woont nu bij hem en is alleen nog om het andere weekend bij
mij. Ook mijn jongste dochter woonde zeven maanden bij mijn
ex, maar ze is gelukkig uit vrije wil naar me teruggekomen.
Kortom: Door de stigmatisering van mijn aandoening ben ik
mijn eerste baan en een kamergenote kwijtgeraakt. Vervolgens
bijna ook mijn vriend en de kinderen. En als cadeau kreeg ik een
grote zware zak gevuld met schaamtegevoelens die ik aan de
straatstenen niet kwijtraak…
Audrey Lahaije
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Wat als iemand niet geholpen wil worden?
Toen ik je zag, Isa Hoes
Uitgever: Artemis
ISBN: 978 90 4720 3148
Prijs: € 19,95

V O O R  U
GE L E Z EN
GE Z I EN

Isa Hoes leek in de schaduw te staan van haar man, Antonie
Kamerling. Zij was vooral de vrouw van, een beeld dat
versterkt leek te worden nadat haar man op 6 oktober 2010
zelfmoord pleegde. De media viel over haar heen, maar
ondertussen bleef zij achter met twee kinderen.
Drie jaar later laat ze zien hoe sterk ze is. Door een boek te
schrijven over haar leven met Antonie, en natuurlijk ook over
zijn dood. In het uitgeven van zo’n boek over haar man zit
natuurlijk het risico dat Isa nu nog meer als vrouw van wordt
gezien en zo zelf op de achtergrond beland. Maar met dat
beeld rekent ze al snel af. Het gaat niet alleen over Antonie,
maar ook over haar kwetsbaarheid en geluk met en zonder
hem.

GE H O O R D

Na een korte inleiding over hun levens start Toen ik je zag
waar ook het verhaal van Isa en Antonie begon: bij Goede

GE V O E L D
In deze rubriek
vindt u recensies
van zaken die
met de bipolaire
stoornis te
maken hebben.
Hebt u zelf een
recensie, stuur
die dan naar ons
redactieadres of
naar
plusminus.vmdb@
gmail.com

Als een ui die van haar rokken wordt ontdaan
Vallen als het heet is, Jelmer
Jepsen
Uitgever: Prometheus
ISBN: 978 90 4462 4700
Prijs: € 17,95

Morris reist met zijn moeder naar Corsica. Hij heeft haar vijftien jaar niet gezien of gesproken, omdat zij alle contact met
hem heeft verbroken. Nu reist Morris met haar naar Corsica,
om zijn stervende oma te bezoeken. Dit laatste afscheid is
een hachelijke gebeurtenis, want ook het contact tussen zijn
moeder en oma is al jaren verbroken geweest.
Het is een verhaal met een lach en een traan, waarbij de lezer
toeschouwer is van een beladen gezins- en familiegeschiedenis. Als een ui die van haar rokken wordt ontdaan is te lezen
hoe alles zover heeft kunnen komen. In een scherp tijdsbeeld
schetst de schrijver hoe door diverse decennia heen het lijden van één persoon het leven van anderen sterk beïnvloedt.
Hij laat daarbij in het midden welke psychische stoornis(sen)
een rol spelen. Het verhaal is zijdelings gebaseerd op Jespens eigen leven en het is daarom moedig dat hij niet alleen
de moeder maar ook zichzelf niet spaart.
De apotheose op Corsica, en de bijbehorende dialogen, kunnen soms rauw aankomen, maar is nergens schokkend of te
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tijden, slechte tijden. Ze worden verliefd, gaan samenwonen en doen wat ieder jong stel doet, ze genieten en
werken hard. Soms dreigt het verhaal hier te vervallen in
een opsomming van welke projecten ze hebben gedaan en
hoe succesvol het was
Wat de aandacht vasthoudt zijn de eerste tekenen dat het
niet goed gaat met Antonie. Hij is onzeker, maar geeft zich
voor driehonderd procent als hij enthousiast is. Vervolgens
stort hij in. Het is alles of niets. En zelfs bij de geboorte
van hun eerste kind kan hij niet echt gelukkig zijn. Isa
beschrijft tussen de regels door hoe ze achteraf pas door
had hoe het echt met hem gesteld was.
De tweede helft van het boek wordt duidelijk grimmiger.
Antonie zegt steeds vaker dat hij wil dat het allemaal over
is. Isa snapt het niet. Hoe kan je dat willen als je twee

prachtige kinderen hebt? Ze ziet steeds meer in dat hij professionele hulp nodig heeft. Maar haar man wil niet in therapie, hij
doet het wel op zijn eigen manier. Herkenbaar dat Isa achteraf
denkt: Had ik toen toch niet meer moeten doen, hem moeten
dwingen? Hadden haar kinderen dan nog een vader gehad?
Je kunt je inderdaad afvragen of met meer professionele hulp
de dingen anders waren gelopen, maar hoe help je iemand
die niet geholpen wil worden? Isa verdient respect met het verwoorden van deze vragen, zelfinzicht over de situatie zoals hij
was, haar machteloosheid. Het maakt haar menselijk, maar ook
ongelooflijk krachtig, want uiteindelijk respecteert ze de keuze
van haar man en durft ze open te zijn over Antonie’s ziekte. En
dat alleen maar om er misschien iemand ermee te helpen om
wel op tijd hulp te zoeken.
Janine Vink

beladen. De schrijver geeft blijk van een scherp observatievermogen en weet dit te koppelen aan een realistische en
humoristische schrijfstijl.
Een mooi boek dat uitnodigt om in één adem uit te lezen.
Herman Bolk
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Voor mensen die
Vervreemd van mezelf en mijn
omgeving, Ervaringsverhalen
over een postpartum
psychose, Anja Stevens en
Fleur Schreurs
Uitgever: Tobi Vroegh
Prijs: € 10,00

Uitdagend om Cognitieve Gedragstherapie in
Cognitieve gedragstherapie voor
Dummies, Rob Willson, Rhena Branch
Uitgever: Pearson Benelux
ISBN: 978 90 4302 9896
Prijs: € 28.95

Kent u ze? De DUMMIES boeken? Ondertussen is er een hele
reeks van gemaakt. Er wordt gebruik gemaakt van een herkenbare formule. Daarbij is de taal toegankelijk. De informatie
wordt in hapklare stukken gepresenteerd met een vleugje
humor. Bepaalde pictogrammen worden gebruikt bijvoorbeeld
om te melden of dat wat er in de tekst staat de moeite waard
is om te onthouden. De teksten zijn op een leuke manier
geïllustreerd met toepasselijke cartoons. Maar bovenal
bieden de boeken veel theoretische achtergronden en maken
het onderwerp toepasbaar in de praktijk.
Is cognitieve gedragstherapie toepasbaar door zelf aan de
slag te gaan met behulp van dit boek? Het gaat om ‘grote
onderwerpen’ als angst, verslaving, depressies, obsessies
en boosheid. De auteurs zijn beiden cognitieve gedragstherapeuten in het wereldberoemde Priority Hospital in Londen.
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behoefte hebben aan informatie
en die zich recentelijk hierop aan het oriënteren zijn. Dit
‘Vervreemd van mezelf en mijn omgeving’ is eind vorig jaar
verschenen. Het boek, geschreven door Anja Stevens, psychi- boekje zou kunnen prikkelen om meer over dit onderwerp
te gaan lezen. Het is een algemene introductie in het
ater, en Fleur Schreurs, toegepast psycholoog in opleiding.
onderwerp. Het boek leest makkelijk, bevat de nodige tips,
die echter wat mij betreft nogal voor de hand liggen. Mijn
Het doel van dit boek is informatie te bieden over post partum psychose aan de hand van twee korte ervaringsverhalen verwachtingen als lezer waren hooggestemd en die zijn
niet echt ingelost. Een uitgebreidere handreiking voor menvan vrouwen die dit zelf hebben meegemaakt om zo kennis,
sen die het ondergaan en hun omgeving, plus medische
erkenning en steun te bieden. De angsten die de vrouwen
onderbouwde tips over het ziektebeeld miste ik in deze uitdaarbij hebben gehad, het onbegrip dat ze voelden en het
gave. Met name tips gericht op een psychose ontbraken.
verkeren in een omgeving die niet begrijpt wat je meemaakt
komen aan bod in hun verhalen. Karin den Oudsten - een van
De voorbeeldverhalen in ‘Vervreemd van mezelf en mijn
de twee geïnterviewde personen - heeft haar eigen ervaring
omgeving’ zijn herkenbaar en met regelmaat ook in de
met dit ziektebeeld omgezet in iets constructiefs; ze is haar
PLUSminus te lezen. Het boek is voor € 10,- verkrijgbaar en
eigen bedrijf begonnen in advies op dit gebied.
kan besteld worden via scbs@dimence.nl
Het boek is geschikt voor mensen die behoefte hebben aan
informatie en ervaringsverhalen over post partum psychoses Audrey Lahaije

de praktijk te brengen
Ze schrijven zeer enthousiasmerend en stimulerend. Daarbij
onderkennen ze ook dat de problemen van de lezer dusdanig
kunnen zijn dat de lezer liever een professionele CTG-therapeut in wil schakelen. Aan het einde van het boek is er een
hoofdstuk aan gewijd.
Het boek biedt op een heldere, luchtige en uitgebreide wijze
informatie over wat CGT inhoudt. Het kernidee van CGT is
dat de manier waarop wij denken bepaalt hoe wij ons voelen.
Direct al in het eerste deel van het boek kunt u zelf actief
meedoen. En u wordt ingeleid in de uitgangspunten van CGT.
In het tweede deel kan u uw problemen bepalen en uw doelen
stellen. Dit boek biedt ideeën om alternatieve strategieën te
hanteren die ook op lange termijn werken.

Het boek biedt heel veel oefeningen. Met de daarbij horende
tips en belangrijke op- en aanmerkingen is het mogelijk dat
er gewenste veranderingen ontstaan. Voortdurend wordt u
als lezer uitgedaagd om CGT in de praktijk te brengen. Wilt
u uw angst aanpakken of wilt u uw depressies ophelderen en
ontzenuwen? Of wilt u uw negatief zelfbeeld de baas worden?
Dit boek biedt u voor deze en andere problemen allerlei handvatten en methodes om jaren vooruit te kunnen.
Er bestaat ook een werkboek CGT en als ik de inhouds
opgave vergelijk met dit boek zie ik vooral overeenkomsten.
Als u een compacter boek zou willen aanschaffen dan is dat
mogelijk met het boek: ‘De kleine Cognitieve gedragstherapie
voor DUMMIES’. Meer informatie over deze boeken vindt u op
www.dummies.nl
Lya van der Veen
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De Psychiatrie Ontleed(t)

Start hersendonorprogramma

24 oktober 2013 in de Rode Hoed

In de Oosterhuiszaal van De Rode Hoed werd tijdens een
symposium een middag lang voor een volle zaal uit de doeken
gedaan waarom en hoe de Nederlandse Hersenbank (NHB) in
contact wil komen met donoren die een psychiatrische ziekte
hebben, maar evenzeer met donoren die gezond zijn (om
vergelijkingen te kunnen maken).

• H
 iertoe is kunnen ’ kijken in het brein’ een zeer belangrijke
weg, de weg die onderzoekers verbindt met een hersen
donor, uiteraard ná het overlijden van de donor.
Uitvoerig (er waren zes sprekers) kwam aan de orde waarom
en wat men zoekt in de hersenen, en waar in de hersenen.
Voor welke psychiatrische ziektebeelden en hoe het materiaal
verkregen en bewaard wordt in de hersenbank. Uit de hele
wereld wordt materiaal aangevraagd, gematchd en verstrekt.
De NHB is toonaangevend in de wereld. Per jaar zijn de kosten
(momenteel) een miljoen euro.

Geschiedenis
Overigens werd hersenonderzoek ook al in het verre verleden
Overwegingen tot start van het programma
uitgevoerd: denk aan de Anatomische Les van Rembrandt, maar
Overwegingen die o.a. geleid hebben tot het ontwikkelen van dit ook Hippocrates heeft hersenonderzoek verricht. Kraepelin
programma:
deed hersenonderzoek na het overlijden van een patiënt. Maar
• Psychische ziekten zijn vooralsnog moeilijk te diagnosticeren. zijn bevindingen konden, toen in die tijd, niet bevestigd – want
Door microscopisch onderzoek (op het kleinste niveau) van
niet herhaald – worden. Het MRI-onderzoek is inmiddels van
de hersenen zou dit kunnen verbeteren.
groot belang om het microscopisch onderzoek richting te ge• Mensen met een psychische ziekte lijden vaak ernstig. Niet
ven. Er werd een film vertoond die duidelijk maakt hoe heilzaam
alleen door het stigma wat hen ten deel valt. Als oorzaken
een juiste diagnose/ behandeling kan zijn en hoe zeer mensen
ontrafeld kunnen worden zal wellicht ook een adequate
lijden door hun ziekte.
behandeling ingezet kunnen worden.
Cécile S.H.Aelberts-van de Ven

Brochure
De NHB-Psy heeft een verhelderende brochure uitgegeven:
“Hersenweefsel voor onderzoek”
Nederlandse Hersenbank/NHB-Psy
Meibergdreef 47
1105 BA Amsterdam
020 -566 54 99
info@nhb-psy.nl
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Overeind blijven als naastbetrokkene
Help, het wordt me teveel!
Edwin van Meekeren
Uitgeverij Boom
ISBN: 978 94 6105 7334
Prijs: € 16,50

Edwin van Meekeren is psychiater en hoofd behandelzaken bij Scelta, het expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek. Hij neemt je aan de hand, om stap
voor stap inzicht te krijgen in de mogelijkheden en de
onmogelijkheden om als naastbetrokkene ondersteuning te bieden in de wellicht nog onbekende wereld van
psychische stoornissen, ziektebeelden en behandelmogelijkheden. Het uitgangspunt is dat de belasting, voor
de naastbetrokkenen en overige mantelzorgers, beperkt
moet blijven.
In ‘Help, het wordt me teveel’ geeft van Meekeren een
korte uitleg over diverse psychische stoornissen en staat
hij stil bij oorzaken, diagnostiek en behandeling. Hij behandelt een aantal ervaringsverhalen en geeft vuistregels
om als naastbetrokkene overeind te blijven. Van Meekeren geeft daarnaast in het kort weer, hoe de geestelijke
gezondheidszorg in Nederland georganiseerd is.
Meer diepgang krijgt het boek als de schrijver vervolgens
ingaat op veel voorkomende psychische stoornissen, zoals
angststoornissen, bipolariteit, depressie, borderline en
schizofrenie. Dit doet hij op een heldere manier, zodat je
in korte tijd een globaal beeld krijgt van de stoornis waar
jouw dierbare last van heeft. Je krijgt als naastbetrokkene
tips en oefeningen om vaardigheden aan te leren, waardoor
je verstandig met elkaar om kunt gaan. Voor naastbetrokkenen is dit geen overbodige luxe, want als mantelzorger
werk je hard en heb je veel tact en geduld nodig.

Er verandert veel als iemand in je naaste omgeving een
psychische ziekte blijkt te hebben. Het is nogal wat als je
partner, zus, broer of kind of een andere dierbare persoon
een diagnose krijgt. Deze persoon heeft het één en ander
te verwerken, maar jijzelf ook. Dit boek is bedoeld voor iedereen die als naastbetrokkene informatie zoekt, steun wil
bieden en tegelijkertijd zelf gezond wil blijven. Je gaat als
naastbetrokkene noodgedwongen op zoek naar de balans
tussen enerzijds op eieren lopen en anderzijds je eigen
grenzen bepalen. Anders wordt het namelijk snel teveel!
Met dit boek krijg je in toegankelijke taal uitleg over
diverse psychische ziektebeelden en je kunt het als
wegbereider gebruiken voor deze zoektocht. Je krijgt
waardevolle tips hoe je steun kunt bieden aan je dierbare
en daarbij je eigen welzijn niet uit het oog verliest.

V O O R  U
GE L E Z EN
GE Z I EN
GE H O O R D
GE V O E L D
In deze rubriek
vindt u recensies
van zaken die
met de bipolaire
stoornis te
maken hebben.
Hebt u zelf een
recensie, stuur
die dan naar ons
redactieadres of
naar
plusminus.vmdb@
gmail.com

‘Help, het wordt me teveel’ bevat een lijst met adressen
van specifieke doelgroepenorganisaties en hulpverleningsinstanties. Daarnaast is een literatuurlijst toegevoegd,
voor wie zich verder wil verdiepen. Je treft daarnaast een
factsheet aan over mantelzorg en twee modelregelingen
die hulpverleners dienen te hanteren, namelijk ‘Betrokken
omgeving’ en ‘Criteria Familiebeleid’.
Het boek is geschikte kost voor naastbetrokkenen en
patiënten. Ook professionals kunnen er hun voordeel
mee doen. Met zoveel informatie en tips in een notendop
is ‘Help, het wordt me teveel’ te karakteriseren als een
juweeltje in zakformaat.
Herman Bolk
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De strijd van homo’s tegen
Er zijn in de geschiedenis diverse bevolkingsgroepen geweest
die tegen dezelfde stigmatiseringsproblematiek aanliepen als
patiënten met een psychische ziekte, zoals vrouwen, slaven en
homo’s. De emancipatie van laatstgenoemde groepen is redelijk
goed gelukt, maar hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen?

Kunnen mensen die vooroordelen ervaren vanwege hun psychische klachten iets leren van de emancipatiestrijd van andere
groepen? In dit artikel wordt de homo-emancipatie als voorbeeld
gegeven. Hoe ver zijn zij met hun emancipatie? Wat zijn de
verschillen tussen beide groepen en wat zijn daar de consequenties van om te komen tot een volledige emancipatie?
De emancipatie van mensen met psychische klachten en
psychiatrische patiënten is nog niet zover. Hoewel cliënten en
patiënten voor de wet gelijkwaardige burgers zijn, wordt dat
lang niet altijd zo gevoeld. Wat kan deze groep doen om volledig geaccepteerd te worden in de maatschappij?
Wanneer er in dit artikel de term ‘homoseksuelen’ wordt gebruikt, wordt de hele groep homo’s, lesbiennes, biseksuelen en
transgenders bedoeld.
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De geschiedenis van de homo-emancipatie in een
notendop.
Eerste fase: Strijd tegen wettelijke discriminatie en strafbaarstelling van homoseksualiteit
De bijbel	Veroordeelt homoseksuele handelingen.
13e eeuw	Doodstraf op sodomie in Europa.
1791	De doodstraf op sodomie wordt afgeschaft; homo
seksualiteit was geen religieuze zonde, maar een
lichamelijk ziekte of een psychische afwijking.
1811	Straffeloosheid wordt ingesteld in Nederland op
homoseksualiteit.
Magnus Hirschfeld richtte in 1897 in Berlijn wereld1897	
wijd de eerste homo-emancipatieorganisatie op; het
Wissenschaftlich-humanitäre Komitee (WhK).
1911	Homoseksuele contacten tussen volwassenen en
minderjarigen onder de 21 jaar werden strafbaar
gesteld met art. 248-bis
Jacob Schorer richtte het Nederlandsch Weten1912
schappelijk Humanitair Komitee (NWHK) op, een
organisatie die tegen de discriminerende antihomoseksuele wetten protesteerde en die zich inzette om
de mensen over homoseksualiteit te informeren.
1940	Het NWHK wordt opgeheven.
1940-’45	Deportatie homoseksuelen naar concentratiekampen.
1946	Oprichting “Cultuur en Ontspannings Centrum”,
afgekort C.O.C.

stigmatiseren
1947	Volgens een rapport zou 2,5 tot 10% van de bevolking homoseksueel zijn.
1971	Afschaffing art. 248-bis.
C.O.C. wijzigde haar naam in het openlijke “Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit C.O.C.”
1972	Coos Huijsen treedt als eerste Nederlandse politicus aan die openlijk homoseksueel is.
1973	Het C.O.C. krijgt rechtspersoonlijkheid en erkenning door de overheid.
Homo’s en lesbiennes worden toegelaten tot het
leger. Voorheen werden ze als psychisch instabiel,
dus ongeschikt verklaard. Homoseksualiteit als
psychische stoornis werd geschrapt uit het DSM.
1990	De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schrapt
homoseksualiteit officieel van de internationaal
gehanteerde lijst van ziekten, de International Classification of Diseases
Tweede fase: Strijd om het verkrijgen van gelijke rechten
1969	De politie viel in New York een homobar binnen,
waarna de homogemeenschap voor het eerst
heftig weerstand bood.
1977	Eerste homodemonstratie in Amsterdam.
1979	Eerste Roze Zaterdag.
Jaren ‘80	De AIDS epidemie betekende een terugslag voor
de homo-emancipatie.
1993	de Algemene Wet Gelijke Behandeling komt tot
stand, waarmee discriminatie van homoseksuelen
juridisch strafbaar werd
2001	Het eerste homohuwelijk ooit werd gesloten, in
Nederland.
Derde fase: realiseren van sociale acceptatie
Pim Fortuyn is de eerste rechtse politicus die
2000	
openlijk homo was en voor eigen rechten opkwam.
2002	De lobby van het C.O.C. zorgt ervoor dat voorlichting over homoseksualiteit verplicht wordt in het
onderwijsprogramma op middelbare scholen.
2008	Prinses Máxima steunt de homo-emancipatie.
2009	Nationale Coming-Outdag, ingevoerd door minister
Plasterk.
De drie fases van emancipatie die de homoseksuelen doorlopen
zijn interessant. Kort door de bocht geformuleerd is de stand
van zaken voor mensen met psychische stoornis dat zij zich
‘met één teen in de derde fase bevinden. De homoseksuelen
zijn kortomal een stuk verder in hun emacipatieproces.

Succesvol of beperkt
Er zijn grote verschillen tussen de homo-emancipatie en de
emancipatie van psychiatrische patiënten. Door de geschiedenis
heen zijn het de homoseksuelen zelf die vochten voor verbetering van hun omstandigheden. Ze hebben daarmee waarschijnlijk
succes gehad omdat veel homo’s die ‘uit de kast kwamen’
al maatschappelijk succesvol, blank en hoogopgeleid waren.
Verbetering van de omstandigheden voor de psychiatrische
groep is tot nu toe vooral tot stand gekomen door de inzet van
psychologen, leidinggevenden en familie en relatief weinig door
de patiënten zelf. Vanwege beperkingen hebben patiënten minder kans op het afronden van een opleiding en is werk krijgen en
houden vaak lastig. Daarbij komt dat gemiddeld genomen homoseksuelen de maatschappij geld opleveren; ze zijn niet beperkt
om te werken en maken bijvoorbeeld relatief zeer weinig gebruik
van kinderbijslag. Daarentegen kost de GGZ vooral geld.

Overlast
Uit onderzoek blijkt dat negentig procent van de Nederlanders
homoseksualiteit accepteert, maar tegelijkertijd walgt 42 % van
twee zoenende mannen. Homo’s zijn ok, zolang ze zich maar
als hetero’s gedragen. Elke stad of dorp heeft nog steeds zijn
‘dorpsgek’. In Deventer worden burgers bijvoorbeeld regelmatig
wakker gehouden door het geschreeuw van de zogenaamde
‘Oehoe-man’. Het mooie is dat buurtbewoners hem accepteren,
ondanks de overlast. Hij doet geen vlieg kwaad.

Hebben of zijn
Homoseksueel bén je. Dat inzicht heeft waarschijnlijk de publieke opinie gedraaid. Een psychiatrische ziekte héb je. Therapeutisch gezien een uitstekende uitspraak, maar het suggereert
wel dat een ziekte te genezen is. Dat een schop onder je kont
nodig is om ‘normaal’ te doen. Daarin lopen de psychiatrische
patiënten nog achter op homoseksuelen.

Uit de kast komen
De homobeweging laat zich natuurlijk het meest horen tijdens de
Roze Zaterdag met haar Gaypride. In Nederland is het een uitbundig, bijna geen controversieel feestje meer, terwijl in landen
in Oost-Europa nog steeds heel voorzichtig wordt omgesprongen
met dit soort uitingen. De homobeweginng gebruikt dergelijke
gelegenheden vooral nog om hun belangen onder de aandacht
te brengen en voorlichting te geven. De psychi(atri)sche groep
heeft zoiets niet. Het is waarschijnlijk niet zo’n goed idee om in
je eentje in een bootje verkleed door de grachten te varen.
Wanneer één werknemer in staking gaat, zal hij hoogstwaarschijnlijk ontslagen worden, maar een collectieve staking kan
niet ongezien blijven. Misschien is het nog niet eens zo’n ‘gek’
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idee om met zijn allen iets ‘geks’ te doen op hetzelfde moment,
op dezelfde plaats, als jaarlijks evenement.

Belangenvereniging
Een sterke belangenvereniging is heel belangrijk. De homogemeenschap heeft een sterke vereniging, het C.O.C.,
die de belangen van de hele groep, homo’s,
lesbiennes, biseksuelen en transgenders,
behartigt. De psychiatrie kent het Fonds
Psychische Gezondheid, dat de laatste
jaren van zich laat horen. Ook is Samen
Sterk Tegen Stigma opgericht, dat net als het
C.O.C. Artikel 1 van de grondwet in het hoogste vaandel
heeft staan.
Alle drie de organisaties behartigen de belangen van een grote
groep mensen, die in subgroepen te verdelen zijn (een aparte
patiëntenvereniging voor elk psychisch ziektebeeld).
Grotere organisaties hebben vaak ook meer geld voor landelijke
initiatieven.

Inleving
Wat vergeten wordt is dat de bandbreedte van de GGZ is
enorm is. Hoeveel mensen maken in hun leven niet een
depressie mee, of krijgen een burn-out? Naar
schatting gebruiken een miljoen (!) Nederlanders antidepressiva. Hoeveel mensen
hebben wel eens een paar sessies op de
bank bij een therapeut gehad? Al deze mensen hebben ongewild een kijkje in de keuken
mogen nemen van de chronische en psychische
patiënten. Als men zich dat realiseert, zou het (voor)oordeel
toch een stuk minder moeten zijn?

Boegbeeld
De homogemeenschap heeft aansprekende boegbeelden die
hun emancipatie steunen. Een mooi voorbeeld daarvan is prinses Máxima die veel invloed heeft en internationaal bekend. Er
is nog geen duidelijk boegbeeld voor de psychiatrische groep
opgestaan.
Dus... wie biedt zich aan? En helpt daarmee het stigma te doorbreken? Of gaan we dat gewoon met zijn allen doen?
Linda Garitsen

Zelfs de huis
Je verwacht het niet, maart zelfs huisartsen
stigmatiseren psychiatrische patiënten. Hoewel
de patiënten door hun psychiatrische stoornis
lichamelijk kwetsbaar zijn voor bijvoorbeeld
diabetes en hart- en vaatziekten, krijgen ze minder
vaak technisch-medisch onderzoek.
Stigmatisering van psychiatrische patiënten leidt tot slechtere
gezondheidszorg. Het aanpakken van deze stigmatisering kan
de gezondheidszorg voor deze groep verbeteren.
Stigmatiseren is iemand reduceren tot een persoon ‘met
wie iets mis is’. Vaak stigmatiseren psychiatrische patiënten
zichzelf, ze vinden zichzelf bijvoorbeeld verantwoordelijk voor
hun eigen aandoening en dat ze daarom geen recht hebben op
hulpverlening. Of ze willen geen psychiatrisch label en mijden de
psychiater en de psycholoog. Globaal kun je over stigmatisering
zeggen dat er sprake is van ontkenning, van vooroordelen en
van discriminatie.
Studenten die interesse hebben voor de psychiatrie, kunnen
door andere studenten worden gezien als vreemd, excentriek of
neurotisch. De eigen geneeskundefaculteit zou deze keuze niet
aanmoedigen. Studenten stigmatiseren dus niet alleen de psychiatrische patiënten, maar ook de psychiatrie in het algemeen.
De houding van de studenten werd gelukkig beter na een stage
of een opleiding. Persoonlijke ervaring door een stage of door
een patiënt in de familie, leidt tot meer empathisch vermogen.
Zowel patiënten als artsen hebben vooroordelen over de geestelijke gezondheidszorg en de daarvoor nodige medicijnen. Veel
patiënten raadplegen daarom geen arts. En als ze wel naar een
dokter gaan die stigmatiseert, herkent hij bepaalde lichamelijke
en psychiatrische ziektebeelden niet. Behandeling komt dan niet
of te laat en er wordt niet of te laat doorverwezen.
Gelukkig stigmatiseren niet alle huisartsen hun psychiatrisch
patiënten, er is ook grote toewijding in de eerste lijn. Toch
blijkt dat een krappe helft van de psychiatrische patiënten zich
gediscrimineerd voelt door hun huisarts. Ze voelen dat hij niet
echt luistert en ervaren dat hij hen graag doorverwijst naar een
collega. Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat, artsen hebben liever geen patiënten met schizofrenie omdat ze denken dat
deze mensen agressief zijn.
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arts stigmatiseert!
Huisartsen staan ook voor zichzelf niet open voor de Geestelijke Gezondheidszorg: ze erkennen vaak hun eigen psychische
problemen niet en ze praten niet over psychische problemen
met familie, vrienden of collega’s. Dat kan een verklaring zijn
voor het stigmatiseren van psychiatrische patiënten.
De huisarts speelt een belangrijke rol in de psychiatrie. Een
kwart van de mensen krijgt in zijn leven te maken met psychische
aandoeningen. En maar liefst 90 tot 95% van hen consulteren
alleen hun huisarts. Huisartsen vormen de toegangspoort tot de
gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, ze nemen de zorg
op zich als de patiënt op de wachtlijst staat, maar ook na de
afronding van therapie. Ook blijven ze de belangrijkste bewaker
van de lichamelijke gezondheid van de psychiatrische patiënt.
Psychiatrische patiënten komen vaak bij de huisartsen om een
herhaalrecept en zullen hun fysieke klachten niet spontaan
bespreken. Ook concentreren de huisartsen zich vaak op de
psychiatrische problemen en is er geen tijd over fysieke klachten en kwetsbaarheden.
Voor een optimale controle zijn er behalve tijd, een gestructureerde consulatie en een samenwerking met de psychiater nodig om in deze groep te investeren. Begeleiding van patiënten
met een chronische psychiatrische stoornis, is tijdrovend.
Medisch geschoolde mensen stigmatiseren psychiatrische
patiënten net zo goed als de maatschappij dat doet. Psychiaters en psychiatrisch verpleegkundigen zijn geen uitzondering.
Ze vinden patiënten zelf verantwoordelijk voor hun aandoening,
vooral als het om eetstoornissen en verslavingsproblematiek
gaat. Het stigma op iemand met schizofrenie is groter dan het
stigma op iemand met een ernstige depressie.
Het gevolg van stigmatisering is dat de arts allerlei symptomen
vaak te snel toeschrijft aan de psychiatrische aandoening en
daarom geen andere diagnostische middelen aanwendt. Dat
leidt tot onder-diagnostisering en onder-behandeling van somatische aandoeningen.
Psychiatrische patiënten behoren tot een somatisch zeer kwetsbare groepen. Ze roken vaak en ze zijn nogal eens veel te zwaar,
waardoor de een groter risico lopen op chronische bronchitis,
een te hoge bloeddruk en benauwdheid. Mensen met schizo
frenie overlijden twee keer zo vaak aan hart- en vaatziekten.

Huisartsen stigmatiseren psychiatrische patiënten, waarbij de
eigen vooroordelen misschien wel de meest belemmerende
factor zijn in een goede fysieke en psychische gezondheidszorg. Desondanks krijgen de huisartsen van de patiënten zelf
vertrouwen in de behandeling van hun problemen. Een goede
relatie met de arts ervaren patiënten als positief. Omdat de
huisarts veel vertrouwen geniet, krijgt hij een kans om psychiatrische patiënten op te vangen. Dat is een kans voor kwaliteits
verbetering die hij moet grijpen in plaats van zich te laten
hinderen door onervarenheid, organisatorische moeilijkheden en
stigmatisering.
Annette van der Vliet

Ook diabetes komt onder psychiatrische patiënten significant
vaker voor. Maar juist bij deze groep wordt de voetinspectie en de
bepaling van de HbA1C, een soort gemiddeld van de bloedsuiker
spiegel van de afgelopen weken, minder regelmatig verricht.

Bron: K. Adriaensen, G. Pieters, J. de Lepeleire. Stigmatisering van
psychiatrische patiënten door huisartsen en studenten geneeskunde: een literatuuronderzoek. Tijdschrift voor de Psychiatrie. 2011.
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Stigma: ongewenst maar
onvermijdelijk
In augustus 2002 werd ik voor de eerste keer opgenomen
in de GGZ en ik kreeg de diagnose: “manisch depressief”.
Betekende dit dat ik nu gek was? ”Rijp voor een inrichting”
zoals men dat in de volksmond zegt. Dat overkwam toch
alleen zwakke mensen, dat ging niet over mij ...
Maar het ging wel over mij. Zoals talloze mensen had ik ook deze
vooroordelen over mensen die met de psychiatrie in aanraking
komen. Inmiddels weet ik beter. Het was een lange strijd om tot
dit inzicht te komen. Ik heb meerdere opnames achter de rug,
ook langere opnames. Ik heb goede en minder goede ervaringen
opgedaan. Maar uiteindelijk veel geleerd over ‘mijn diagnose’
maar vooral over mijzelf. Het was en is vaak nog steeds een weg
vol uitdagingen. Vooral veel goede uitdagingen: Ik werk tegenwoordig als ervaringsdeskundig projectmedewerker voor een
geestelijke gezondheidszorginstelling die opereert in de markt
van beschermde woonvormen en ambulante begeleiding. Ook
daar krijg ik regelmatig te maken met stigma. Stigma komt men,
ik dus ook, overal tegen, zowel privé als zakelijk. Maar wat verstaan we onder stigma? Stigma’s zijn vooroordelen ten aanzien
van onze medemensen. Ik wil het nu beperken tot vooroordelen
met betrekking tot mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Er zijn op dit gebied vijf soorten stigma:
Publiek stigma: Vooroordelen van (een deel) van de
maatschappij.
Zelf stigma: deze vooroordelen kennen, geloven en die op
jezelf betrekken.
Etiketvermijding: hulp en openheid van zaken vermijden
over de kwetsbaarheid, vanwege de angst om een etiket
opgeplakt te krijgen.
Geanticipeerd stigma: Bijvoorbeeld niet naar feestjes/
sociale activiteiten gaan omdat je stigma verwacht.
Associatief stigma: Familie, partner, vrienden van de
mens met een psychische kwetsbaarheid worden geassocieerd met “de psychisch zieke”.

Mijn eigen ervaringen met stigma:
Het publiek stigma heb ik vaak meegemaakt. Mensen die ik
zag als ‘oude vrienden’ maakten opeens heel cynische opmerkingen: “Tja, het leven is hard, doe rustig aan jongen, en ik heb dan
gelukkig ook niet meegemaakt wat jij hebt meegemaakt.” Dit zijn
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vaak opmerkingen die gebaseerd zijn op onwetendheid. Immers
een groot deel van de bevolking heeft in meer of mindere mate
last van psychische problematiek. En als de geschiedenis ons
iets heeft bewezen op dit vlak, is dat dit niet persé een beperking hoeft te zijn om te functioneren in de maatschappij.
Zelfstigma is jaren mijn grootste vijand geweest. Ik kan niet
zeggen dat het nooit meer de kop op steekt maar ik ben er nu
wel erg alert op. Destijds geloofde ik dat ik zo zwak was dat
ik op allerlei manieren compensatiegedrag ging vertonen. Om
te bewijzen aan iedereen, maar uiteindelijk aan mijzelf, dat ik
niet zwak was. Dat uitte zich in minimaal zestig uur werken per
week, ik ging ongezonder leven en werd uiteindelijk weer ziek.
Hierdoor kreeg ik weer te maken met publiek stigma.
Doordat ik het etiket van psychisch kwetsbaar wilde vermijden
stopte ik talloze keren met mijn medicatie: ‘geen medicatie:
dus geen kwetsbaarheid’. Dit leidde tot akelige taferelen en dito
opnames. Vriendschappen werden verbroken door mijn ongeremde periodes, en mijn sociale contacten/ vrienden wilden niet
meer met mij geassocieerd worden (associatief stigma).
Mijn mening is dat de gevolgen van stigmatisering even schadelijk kunnen zijn als het hebben van een aandoening. Tijdens
een vreselijke episode in je leven krijg je geen medaille maar de
deksel op je neus! Persoonlijk heb ik het meeste geleden onder
zelfstigma.
Ik geloof dat we samen uiteindelijk het meest kunnen en moeten
doen aan publiek stigma, dat werkt namelijk door op de andere
stigma’s. Wees dus alert op je vooroordelen. Psychisch ziek zijn
is niet gelijk aan zwak zijn!
Yorgo Kounnas
Verwijzingen naar media:
• Krantenartikel Yorgo Kounnas: ‘Ik wens iedereen te gekke buren’,
Financieel Dagblad 10 augustus 2013.
• Interview L1 op YouTube: Mirtel Gommans - Goeiemiddag Limburg
L1 - Themadag Psychose
• Ervaringsverhaal Yorgo Kounnas
www.switchzin.nl/djv-yorgo-kounnas-ggz-opnames/

Werkambassadeur worden?
Werknemers met een psychische aandoening kiezen voor openheid
Duidelijker kunnen zijn over je grenzen en talenten? Anderen
inspireren? Aan het werk kunnen blijven als het minder goed
gaat? Je ervaring met een psychische aandoening op een
positieve manier inzetten? Verminderen van vooroordelen over
mensen met psychische aandoeningen? Jezelf kunnen zijn op
je werk? Regelmatig starten nieuwe trainingsgroepen voor

Werkambassadeur Floor
“Jij kunt het verschil maken, niet alleen voor jezelf, maar
vooral ook voor de anderen in je organisatie. Openheid op het
gebied van psychische ziekte voorkomt uitval en een hoog
ziekte verzuim, daar wil iedereen zich toch sterk voor maken?”
Floor heeft 3 banen, ze is woonbegeleider in de verstandelijk gehandicaptenzorg bij de Raphaelstichting, HR manager
binnen First1 Bedrijfsfitness en Fietskoerier bij Fietsxpress.

Training

“Als werkambassadeur zet ik mijn expertise als ervaringsdeskundige in en in combinatie met mijn achtergrond en
studie kan ik een maatschappelijke meerwaarde leveren.
Ik wil openheid en dialoog brengen op het gebied van psychische ziekten. Strijden voor een volwaardige plek in de
samenleving/organisatie voor mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt. Voorkomen dat mensen met een psychische achtergrond in de toekomst uitvallen en toekomstige
problemen voorkomen of tackelen.
Dit doe ik door te vertellen over mijn eigen ervaringen met
betrekking tot werk. Verder bemiddel ik als HR-manager ook
actief mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, geef
voorlichting over de kwaliteiten van deze groep mensen en
help, bemiddel en ondersteun bij problemen op de werkvloer.

Stigma en Werk ondersteunt werknemers en werkgevers die
zich inzetten voor meer openheid over psychische aandoeningen
op het werk. Voor werkambassadeurs hebben we een training
ontwikkeld: in vier dagdelen ga je samen met anderen jouw (plan
van) aanpak ontwikkelen. Je bekijkt hoe je het strategisch aan kunt
pakken, staat stil bij wat en hoe je over jezelf vertelt, hoe je omgaat met reacties en allerlei andere zaken die komen kijken bij het
werkambassadeurschap. Verder kun je altijd met vragen of voor
overleg terecht bij Stigma en Werk, we denken graag met je mee!

Aan anderen die overwegen werkambassadeur te worden
kan ik zeggen: Trek de stoute schoenen aan. Ontmoet
lotgenoten en word een voorbeeld voor anderen. Het
werkambassadeurschap motiveert, en het stimuleert je
persoonlijk het beste in jezelf en anderen naar boven te
halen. Het is een win-win situatie waar je innerlijk sterker
door wordt en waardoor ook je positie binnen je organisatie
en de maatschappij kan verbeteren.”

werkambassadeurs, ook iets voor jou? Werkambassadeur
worden omdat...
Mensen worden om uiteenlopende redenen werkambassadeur bij
Stigma en Werk, maar allemaal hebben ze hetzelfde doel voor
ogen: open kunnen zijn over psychische aandoeningen binnen het
bedrijf of de organisatie waar ze werken. Niet alleen zijzelf, maar
ook anderen. Ze dragen bij aan goed beleid en een open cultuur
door bijvoorbeeld als gesprekspartner te fungeren voor leidinggevenden en HRM, door workshops te geven of op een andere
manier die aansluit bij henzelf en de organisatie waar ze werken.

Meer weten?
Ben jij zo’n werknemer met een psychische aandoening die daar
op het werk open over is of wil worden? Werk je binnen een
groter(e) bedrijf of organisatie (>250 werknemers)? Wil je binnen
je organisatie (eventueel samen met anderen) als ‘ambassadeur’
fungeren naar bijvoorbeeld collega’s, leidinggevenden, HRM?
Neem dan voor meer informatie of een kennismakingsgesprek
contact op met: Cobi van Vugt, c.vanvugt@sststigma.nl,
(033) 303 21 00 of Dorien Verhoeven, d.verhoeven@sststigma.nl,
(033) 303 21 04.
Ingrid van Ommeren (adviseur werkgevers) en Cobi van Vugt (adviseur ambassadeurs)

Cobi van Vugt, Adviseur Werkambassadeurs ‘Stigma en Werk’
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Omdat er een verband bestaat tussen bipolaire stoornis en creativiteit, hebben we dit podium in het leven geroepen. heeft u beeldend werk dat u
graag met de lezers wilt delen? stuur ons dan een representatieve foto van uw werk, met eventueel een korte uitleg over de tot stand koming van
het werk, naar ons redactieadres of naar plusminus.vmdb@gmail.com. Minimale kwaliteitseisen: resolutie: 300 dpi; afmeting: 426x303mm

STIGMATISERING
door TRUUSKE
Samen als mens sta je
in dit leven
Trouw beloven aan je gevoel
en aan elkaar
Ieder met zijn eigen inzicht
Geeft ruimte en openheid
Mogelijkheden worden gezien
en benut
Anders misschien dan gedacht
Tijd voor jezelf
naast alle drukte
Is vaak het beste
op een bepaald moment
Samen zingen, dansen, spelen
Even kind durven zijn
Rust
In het moment
Nagenieten
Geven en ontvangen
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Uitnodiging Landelijke Dag
Voor leden, betrokkenen en belangstellenden van de VMDB

‘Stigmatisering’
Zaterdag 22 maart 2014
In wijkcentrum De Stolp
Rijnstraat 497, 5215 EJ Den Bosch
www.wijkcentrumdestolp.nl
Geachte mevrouw, mijnheer,
Het VMDB-bestuur nodigt u graag uit voor de komende Landelijke Dag van de VMDB op zaterdag 22 maart 2014 in De
Stolp, te Den Bosch. De entree voor deze dag bedraagt drie
euro; het is fijn indien u dat gepast bij u hebt.
Wat staat er die dag op het programma? De ontvangst start
rond de klok van half tien ’s ochtends, waarbij u dan uw oor te
luister kunt leggen bij verschillende informatiestands en/of even
een kop koffie kunt drinken voor de aanvang van het officiële
programma. De consumpties in De Stolp zijn voor eigen rekening.
Om kwart over tien start het programma, met in eerste instantie lezingen (zie toelichting volgende pagina) in de ochtend
en daarna werk- en gespreksgroepen na de lunch, dat tot
’s middags drie uur duurt. Gespreksgroepen met partners,
met nieuwe patiënten, met betrokkenen.
Aanmeldingen voor deze dag ontvangen wij graag uiterlijk voor
15 maart bij het landelijk bureau in Utrecht. Telefoonnummer
(030) 280 30 30 of per e-mail: Femie@vmdb.nl
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de VMDB

✔

Programma Landelijke Dag 22 maart 2014: stigmatisering in Den Bosch
9:30

Zaal open met: • informatiestand VMDB
• informatiestand BipolarGentics
• informatiestand van de Nederlandse Hersenbank
• boekentafel VMDB
• Medimate lithiummeter

10.15

Welkom en Opening

door voorzitter mevrouw Saskia Storimans

10:25 - 11.10 Lezing Wat te doen tegen het psychiatrisch stigma
Inclusief kort gelegenheid tot vragen stellen.
	Op 1 september 2009 werd Jaap van Weeghel aan de Universiteit van Tilburg benoemd op de nieuwe,
bijzondere leerstoel rehabilitatie en maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychische
aandoeningen.
	De bijdrage zal gaan over: Het psychiatrisch stigma en wat daar tegen te doen valt. Professor dr. Jaap van
Weeghel zal uitweiden over de achtergronden van het probleem en over effectief gebleken strategieën om er
iets tegen te doen, zowel tegen het publieke stigma als tegen het zelfstigma.
11.10 – 11.30 Koffie pauze
11.30 – 12.15 Lezing Samen Sterk Tegen Stigma, maak zelf het verschil
Inclusief kort de gelegenheid tot vragen stellen.
	
Gerdien Rabbers is directeur van Samen Sterk Tegen Stigma. Vanuit die functie heeft ze in het afgelopen jaar
meegewerkt aan de laatste SIRE-campagne en grote antistigma-projecten geïnitieerd.
	Het lijkt er soms op dat er niets te doen valt aan stigma. In deze bijdrage is te horen dat er wel degelijk iets gedaan kan worden, in de bijdrage zijn voorbeelden te horen van wat er al is gebeurd en wat de resultaten waren.
Tot slot krijgen toehoorders handvatten aangereikt om zelf stigma te bestrijden, groots of dichtbij huis.
12.15 – 13.00 Pauze
13.00 – 15.00 Middagprogramma
	1. Interactieve presentatie Photovoice Stigmabestrijding. Photovoice is een project waarin mensen met een
psychiatrische achtergrond zich bewust worden van hun (zelf)stigma om er zo beter mee om te gaan. De kwetsbaarheid die gepaard gaat met deze achtergrond wordt daarin omgezet naar een kracht. Aan de hand van een
foto vertellen deelnemers van het project hun eigen verhaal aan een publiek. Centraal daarin staat wat stigma en
zelfstigma met hen doet en het publiek in de zaal wordt uitgenodigd hun ervaringen te delen en zo over en weer
begrip te kweken. Onder leiding van Madeleine Prinsen et al.
	
2. Diverse gespreksgroepen (u kunt zich hiervoor opgeven in de middagpauze)
I.	Gespreksgroep met nieuwe patiënten
II. Gespreksgroep met alleen partners, dus zonder patiënten of andere betrokkenen
III.	Gespreksgroep met betrokkenen (ouders, broers en zussen, kinderen van)
	
3. Gespreksgroep Shared Research Agenda Bipolar (onder voorbehoud) Wat zijn de onderzoeksprioriteiten van patiënten in relatie tot de knelpunten die zij ervaren in het leven met een bipolaire stoornis? Onder leiding
van Barbara Regeer en Eva Maassen (Vrije Universiteit)
15.00

Afsluiting Programma

Entree 3 euro, consumpties voor eigen rekening

Routebeschrijving
Indien u per trein en/of bus naar
de landelijke dag reis: plan uw reis
vooraf met OV9292 of de NS
Reisplanner. In het weekeinde
wordt namelijk vaak gewerkt aan
het spoor.
Bellen kan ook: 0900-9292
(€ 0,70 p/m, max € 14,-).

Op de plattegrond staan de route
met de auto, de fietsroute (die
kost u 12 minuten) en de looproute, alles vanaf NS station Den
Bosch (A), afgebeeld.

Aanmeldingsbon

landelijke bijeenkomst zaterdag 22 maart 2014
Deze aanmeldingsbon vóór 15 maart 2014 per post,
e-mail of fax sturen naar: Bureau VMDB, Kaap Hoorndreef 56-C, 3563 AV Utrecht - E-mail: femie@v mdb.nl /
Fax: (030) 280 28 80

Naam:
Adres:
Plaats en postcode:

Kennismakingscoupon:
Knip deze coupon uit uw PLUSminus en laat uw vriend(in)
of familielid een keer kennismaken met het ledenblad van
de VMDB: PLUSminus
Deze coupon zorgt ervoor dat uw relatie het eerstvolgende
nummer van PLUSminus kosteloos ontvangt.

Naam:
Adres:
Plaats en postcode:

Voorkeur Lezing / Gespreksgroep / Workshop:
Deze coupon per email sturen naar : femie@vmdb.nl
of:
Bureau VMDB, Kaap Hoorndreef 56-C, 3563 AV Utrecht

Saskia Storimans voorzitter VMDB-bestuur
Met genoegen
kondigt het bestuur
van de VMDB aan
dat Saskia Storimans ad interim de
functie van voorzitter
op zich zal nemen.
Storimans trad in
augustus 2012 toe
tot het bestuur van
de vereniging.
Zij heeft binnen het
bestuur de functie
van secretaris vervuld. De VMDB kent
reeds geruime tijd
de vacature van voorzitter. Mede hierdoor verschoof het zwaartepunt
in de werkzaamheden van Storimans in de richting van de uitvoerende
taken van de voorzitter. Na overleg in het bestuur is besloten dat zij
de taak van voorzitter vooralsnog zal waarnemen mede om de VMDB
een duidelijk gezicht naar buiten te geven. Gezien de zwaarte van
de functie geeft zij er de voorkeur aan om deze functie voorlopig ad
interim te vervullen.

✔

Vacature Secretaris en bestuurder PR & Voorlichting
Met haar overstap heeft het bestuur er een andere vacature bij en wel
die van ‘Secretaris’. Daarnaast zoekt het bestuur nog iemand die de
portefeuille PR en Voorlichting op zich wil nemen. Het bestuur vergadert elf keer per jaar en van beide kandidaten verwachten we goede
contactuele eigenschappen, affiniteit met de doelstellingen van de
VMDB, sterke schriftelijke en mondelinge vaardigheden, bestuurservaring, organisatietalent en gevoel voor verhoudingen. Beide functies zijn
onbezoldigd. Reiskosten worden vergoed. Onderdeel van de procedure
vormt een gesprek met een delegatie van het bestuur. Meer informatie
over de VMDB en het bestuur vindt u op de site.

Belangstelling?
Hebt u belangstelling, stuur dan uw CV aan : Femie@vmdb.nl Informatie bij voorzitter a.i. Saskia Storimans: 030-280 30 30

De lotgenotenlijn: een luisterend oor voor iedereen

0900 – 5 123 456

Trouw in goede en in slechte tijden…

Deze telefoonlijn is er voor iedereen die over de manisch
depressieve stoornis wil praten of er vragen over heeft. De
medewerkers aan de lijn zijn allemaal ‘ervaringsdeskundige’
(= zij hebben zelf de MDS) of zijn direct betrokkenen van een
persoon met MDS: partner of ouder. Onze vrijwilligers zijn
getraind en beschikken over achtergrondinformatie op het
terrein van de stoornis, de behandeling en andere zaken die
ermee te maken hebben. Bovendien zijn er diverse medewerkers met een specialisatie zoals kennis over psychoses,
kinderwens, rechtskwesties, suïcidaliteit, rapid cycler enz.
Als u met de lijn belt, is het niet nodig uw naam te noemen.
Privacy is kortom altijd gewaarborgd.

Medewerker worden?
Nieuwe medewerkers die mee willen
draaien in het belrooster van de lijn
zijn altijd welkom.
Bel dan met het bureau van de
VMDB: 030 – 280 30 30. Er wordt
z.s.m. contact met u gezocht.

van de lotgenotenlijn
Met enigszins trillende stem wordt gevraagd of dit
toch wel de Lotgenotenlijn van de VMDB is?
Ik bevestig de vraag. Aan de andere kant van de lijn
zit een radeloze, oudere dame die al meer dan 30 jaar
getrouwd is met een man die, enige tijd nadat destijds
het huwelijk werd gesloten, de bipolaire stoornis bleek
te hebben.
Ondertussen zo’n 25 jaar later is de echtgenoot diverse keren opgenomen geweest. Dat is ook nu weer
het geval. Met een R.M. (=rechtelijke machtiging) is de
man in een psychose opgenomen in een instelling.
De reden dat de vrouw belt, is deze: binnenkort heeft
ze weer een gesprek met de behandelende artsen en
keer op keer is er de afgelopen jaren op haar ingepraat
om te gaan scheiden van deze man of anders in een appartement te komen wonen, die bij de instelling hoort.
De vraag is concreet of zij en haar man gedwongen
kunnen worden tot een scheiding? Ze houdt nog zielsveel van haar man en in de jaren dat het goed ging
met hem, hebben ze veel liefdevolle en goede tijden
beleefd. Dat alles wil ze niet kwijt. Ze is nog steeds
energiek, vitaal en hoopt vurig op het moment dat haar
man weer thuis mag komen, zodat ze samen kunnen
genieten van hun oude dag.
Op mijn vraag of er kinderen of andere naasten zijn,
die haar kunnen vergezellen en ondersteunen tijdens
de gesprekken met de doktoren, is het antwoord

ontkennend. De vrouw staat er helemaal alleen voor. ‘Wat is de
mening van de spv (= sociaal psychiatrisch verpleegkundige)
van uw man?’, probeer ik vervolgens. Die speelt met de anderen
onder één hoedje en ging al aansturen op huishoudelijke hulp:
‘Terwijl ik dat allemaal nog heel goed zelf kan!’
Allerlei gedachten schieten door mijn hoofd. Deze vrouw is er
niet mee gediend dat ik haar een klinkklaar advies geef, want
dat is niet mijn rol als vrijwilliger aan de Lotgenotenlijn. Bovendien hoor ik het verhaal van haar kant. Mogelijk is er meer aan
de hand en is de hulpverlening er stellig van overtuigd dat ze
de situatie niet meer aankan. Het is toch ook opvallend dat er
niemand is, die haar bij kan staan?
Anderzijds voel ik een sterk gevoel van onrechtvaardigheid in
me opkomen, want dit kan toch niet zomaar? Een elkaar liefhebbende vrouw en man mogen zo toch niet uit elkaar worden
gedreven?
Ik probeer mijn tweestrijd te verwoorden en haar duidelijk te
maken, dat het een lastige kwestie is.
Uiteindelijk ronden we ons gesprek af en wens ik haar veel
sterkte. Ze bedankt me voor het gesprek. Ik ben me bewust dat
ik meer had willen doen, maar dat is op grond van zo’n eenmalige telefonische ontmoeting soms best lastig.
Siebe Haagsma
Reageren? Siebe@VMDB.nl
De Lotgenoten- & Betrokkenenlijn is 7 dagen per week bereikbaar van 11:00 - 21:00 uur.
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Onbekendheid zorgt voor
Kraambedpsychose en stigma

Karin den Oudsten is getrouwd en heeft twee zoons. Vijf dagen na de bevalling van haar
jongste kind belandt ze in een zware kraambedpsychose. Na het schrijven van twee
boeken en het online gaan van haar website over deze ziekte is ze de contactpersoon
voor lotgenoten. In 2013 wordt ze ambassadeur van Samen Sterk tegen Stigma en
begint haar eigen bedrijf PsycheCoach. Met haar openheid over psychische problemen
tijdens de zwangerschap en na de bevalling wil ze het taboe doorbreken.
Kortsluiting
Het is 17 november 2008, kwart over acht
’s avonds. Terwijl ik bezig ben met kleding op
te ruimen, voel ik me opeens erg draaierig
worden. Allerlei gedachten gaan versneld
door mijn hoofd: het kraamboek invullen, een
wasje draaien, de vuilniszak verwisselen, ... Er
komt geen einde meer aan de lijst, deze wordt
steeds langer.
Het lijkt alsof er kortsluiting in mijn hersenen is
ontstaan. Ik voel me bijzonder, alsof ik in een
andere levensdimensie terecht ben gekomen
en met iedereen in de wereld via onzichtbare
draadjes verbonden ben. Voordat de psychose
mij volledig beheerst, krijgt mijn moederinstinct
nog een laatste opleving. Snel waarschuw ik
mijn man en beveel hem om de kinderen zo
snel mogelijk naar de buren te brengen. Ik kan
niet thuisbrengen wat er aan de hand is, maar
het kan niet anders dan dat het helemaal mis
is. Mijn trouwring leg ik op de eettafel neer
en ik vertel erbij dat ik een andere vrouw voor
hem ga zoeken.
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‘Waarom?’ vraagt hij verbaasd.
‘Omdat ik God ben geworden.’
Voor mij lijkt het alsof ik ineens het allesomvattende doel in het leven begrijp en op elke
levensvraag een duidelijk antwoord weet. Alsof
na bijna veertig jaar alle puzzelstukjes in mijn
leven op de juiste plek liggen. Ik heb niet door
dat ik langzaam wegzak in een afschuwelijke
nachtmerrie met emoties als drijfzand.

Complot
Het bezoek van een huisarts is een goede
gelegenheid om mijn verworven telepathie uit
te testen. Ik zit op de bank en bedenk dat ik
graag wat water wil hebben. Het enige wat ik
hoeft te doen is mijn man lachend aankijken. Hij
lacht terug en haalt een glas water voor me.
Zonder mij ervan op de hoogte te stellen, staat
er rond middernacht ineens een psychiater met
een assistent op de stoep. Mijn wantrouwen is
gewekt en dit wordt nog eens aangewakkerd
door het neerleggen van twee slaappillen op
de salontafel. Mijn megagrote intuïtie vertelt
me dat de psychiater duivelse
trekken heeft. Ik wil daarin
liever niet bevestigd worden,
want dat idee bezorgt me al
een enorme angst. Het voelt
alsof ik in de val ben gelokt,
want met drie tegen één is
een fysiek gevecht zinloos.
Vluchten is dus geen optie, dus
moet ik op mijn hoede zijn. Ze
willen me vermoorden en mijn
echtgenoot stemt ermee in.

Keuzes
Met de ambulance word ik naar een psychiatrische kliniek gebracht. Daar sta ik enorme
doodsangsten uit. Mensen en spullen verdwijnen
op onverklaarbare wijze, alsof ze in het niets
oplossen. Het besef van tijd raak ik kwijt. Voor
mijn gevoel kijk ik binnen één minuut op dezelfde klok en zie dat er vier uur verstreken is.
Tijdens zware hallucinaties word ik gedwongen
om keuzes te maken. Het zijn keuzes tussen
leven en dood, tussen vader of moeder, tussen
rijkdom en gezondheid, tussen ... Er komt bijna
geen einde aan, het zijn duizenden keuzes.
Ik merk dat bij een juiste keuze de verpleegkundigen tevreden kijken. Bij een verkeerde
keuze moet ik een keuzemoment terug en voor
de andere optie kiezen. Het is een enorme
aanslag op mijn hersenen.

Duivels
Een paar dagen later word ik overgebracht
naar de gesloten afdeling van een gerenommeerd ziekenhuis. Daar herken ik in bijna elke
persoon de duivel, ook in mijn pasgeboren
baby die op een aparte babykamer ligt. Van
een flinke boer na het leegdrinken van de fles
schrik ik zo erg dat ik hem bijna laat vallen.
Snel leg ik hem terug in zijn bedje en verlaat
de babykamer. Het maakt me boos. Wat een
misselijke streek van de duivel!
Hoewel ik zielsveel van mijn baby houd, vertelt
de psychose mij dat het helemaal mis is met
dit kindje. Ik houd hem daarom, ter bescherming van beiden, zowel op een fysieke als
emotionele afstand.

onbegrip
Stigma
Na vijf weken opname verlaat ik het ziekenhuis. Een maand later overlijdt plotseling mijn
schoonvader. Het is niet alleen een verdrietige
periode, maar ook erg druk omdat we alles
moeten regelen. Een vriendin wil thuis langskomen, want eerder durfde ze niet om mij in het
ziekenhuis te bezoeken. In verband met terugval in een volgende psychose adviseren artsen
om tijdens de herstelperiode niet teveel hooi
op de vork te nemen. Ik moet mijn grenzen
stellen en laat haar dus weten meer tijd nodig
te hebben. Uiteindelijk stuurt ze een email met
de mededeling dat ze de gekochte kraamcadeautjes op internet heeft verkocht. Daarna
heb ik nooit meer iets van haar gehoord.
Pas na een paar maanden kan ik het aan om bij
de plaatselijke vereniging mijn vrijwilligerswerk
als bestuurslid weer op te pakken. Bij de eerste vergadering wordt duidelijk wat mijn ziekte
teweeg heeft gebracht. Omdat er kinderen bij
deze vereniging betrokken zijn, wordt van alle
bestuursleden verwacht dat ze een Verklaring
Omtrent Gedrag kunnen overleggen. In al die
jaren dat ik al bestuurslid was, had niemand er
naar gevraagd. Nu moet ik dit document aanvragen en zelf betalen. Het wordt duidelijk dat
ik als potentieel gevaar gezien word in plaats
van iemand die herstelt van een zware ziekte.

bedoeling dat ze mij structuur zou bieden,
maar zelf vergat ze haar agenda, telefoon en
map met aantekeningen.
In de maatschappij is nog heel veel onbegrip
voor psychische problemen. Mensen staan al
snel klaar met hun oordeel. Maar hoe kun je
oordelen over iets waar je totaal geen weet van
hebt? Dat is iemand onnodig stigmatiseren.
Karin den Oudsten

Postnatale (postpartum) depressie versus kraambedpsychose
Van een postnatale depressie krijgen jaarlijks 10 tot 15 % van de zwangere vrouwen last
per jaar. Dit in tegenstelling tot kraambedpsychose waar 1 à 2 ‰ mee geconfronteerd
wordt van de vrouwen die jaarlijks zwanger worden. In echte getallen 20.000 vrouwen
met een depressie versus 200 vrouwen met een kraambedpsychose in Nederland. Laatst
genoemde ziekte komt dus substantieel minder voor, maar is wel heel veel heftiger. Een
opname is bij kraambedpsychose haast altijd noodzakelijk, omdat de moeder zichzelf of
haar kind iets kan aandoen.
Deze twee ziektebeelden verschillen van elkaar, zowel in oorzaak, symptomen als de
behandeling ervan. Vaak wordt gedacht dat een kraambedpsychose een ‘doorgeslagen’
depressie is, maar dat is niet het geval. En vrouw met een depressie ‘schiet’ dus niet door
naar een psychose. Een ander belangrijk feit is dat vrouwen met bipolaire stoornis meer
dan 50% kans hebben op een kraambedpsychose. Andersom wil niet zeggen dat vrouwen
met kraambedpsychose ook allemaal bipolair zijn.

Nawoord
Het doormaken van dit ziektebeeld is al afschuwelijk, maar vrouwen met deze diagnose lopen
tegen heel veel problemen aan. Als verloskundigen en kraamverzorgenden alleen maar
symptomen van een postnatale depressie kennen, kan een beginnende kraambedpsychose
gemist worden. Dat kan desastreuze gevolgen
hebben voor zowel moeder als kind.
Door de onbekendheid van het ziektebeeld is
het voor de omgeving erg moeilijk te bevatten wat er gebeurt, maar ook hulpverleners
weten vaak niet wat ze moeten doen. Tijdens
het eerste gesprek met de mevrouw van de
thuiszorg moest ik haar uitleggen wat een
kraambedpsychose inhoudt. Het was dus de

Karin den Oudsten (1969)
❥ E
 rvaringsdeskundige zwangerschapsdepressie
❥ Ervaringsdeskundige postnatale (postpartum)
depressie
❥ Ervaringsdeskundige kraambedpsychose –
www.kraambedpsychose.nl
❥ Schrijfster van ‘Na het bidden ga ik dood’
(2010) en ‘Angst en Onrust’ (2011)
❥ Contactpersoon lotgenotengroep Kraambedpsychose
❥ Ambassadeur van Samen Sterk tegen Stigma –
www.samensterktegenstigma.nl
❥ Eigenaar van PsycheCoach (ingeschreven
onder KvK 57417849) – www.psychecoach.nl
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Bipolaire stoornis en overge
Overgewicht is een vaak voorkomend verschijnsel bij een
bipolaire stoornis. Aan de ene kant heb je medicijnen nodig,
aan de andere kant wil je niet te dik worden.

Overgewicht raakt zowel de emotionele als de fysieke en
mentale weerbaarheid. Oostenrijks onderzoek wijst uit, dat te
zware mensen met MDS méér en heftigere episoden hebben ,
dat het suïciderisico hoger is en dat ook therapieresistentie (de
therapie slaat niet meer aan) vaker voorkomt.

Hoe vaak komt overgewicht voor?
Veel lotgenoten besluiten van medicatie te veranderen als ze
veel aankomen, met alle gevolgen van dien. Het opbouwen van
een goede spiegel duurt weken en het is onzeker of de nieuwe
medicatie aanslaat. Sommigen stoppen zelfs helemaal met
hun medicijnen. Overgewicht is voor mensen met een bipolaire
stoornis een belangrijk issue. De Oostenrijkse psychologe Nina
Lackner heeft er onderzoek naar gedaan.

Ernstig
Mijn zus had geen ziekte-inzicht en wilde daarom geen medicijnen. Maar ze kreeg crisis op crisis, met nare opnames tot
gevolg. Uiteindelijk kreeg ze gedwongen medicatie toegediend
via een maandelijks depot. Ze ervoer dat als vernederend, als
een ontkenning van wie ze was. Ze werd zwaarder door de
medicijnen en als vrouw vond ze dat nog erger dan een man het
zou vinden. Dit was niet de reden voor haar zelfmoord, maar
de vernederingen en beperkingen die ze ervoer waren dat wel.
Haar gewichtstoename speelde daar een rol in.
Zo dramatisch als bij mijn zus verloopt het niet vaak, maar overgewicht kan voor mensen met een bipolaire stoornis wel erg hinderlijk zijn. Sommigen komen tientallen kilo’s aan, waardoor het
ziekteverloop ongunstig beïnvloed wordt. Niet alleen verhoogt
overgewicht het risico op hartproblemen, maar ook hormonale
en stofwisselingsproblemen kunnen het gevolg zijn. Overgewicht
blijkt daarnaast slecht te zijn voor het sociaal functioneren; je
kunt je erg ongelukkig voelen als je te veel aankomt.
Dik zijn kan de kwaliteit van je leven sterk negatief beïnvloeden.
Zware mensen voelen zich vaak lelijk of minder serieus genomen. Bij overgewicht ligt veroordeling door de buitenwereld op
de loer. Op tv zie je afschrikwekkende voorbeelden langskomen
in obesitas-programma’s. Te zwaar zijn is geen neutraal begrip,
het roept afkeuring op en dat is uiteraard nogal ontmoedigend
voor de betrokkenen. Stel dat je toch al zwak bent als gevolg
van je depressie, dan is deze bijkomende ellende fnuikend. Ik
denk daarnaast, dat mensen in de verleiding komen om het verdriet over hun uiterlijk weg te gaan eten. Of ze gaan minder hun
best doen om op gezond gewicht te komen. Dikker worden kan
moedeloos maken met nog meer gewichtstoename tot gevolg.
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Mensen met MDS hebben vaker overgewicht dan mensen zonder deze stoornis: 68% tot 76%, tegen normaal 44% (vrouwen)
tot 60% (mannen). Anders gezegd: in de regel heeft de helft van
de bevolking last van teveel gewicht, maar bij lotgenoten is dat
tweederde.
Ik geef nog meer cijfers door: 30% van de bipolaire patiënten
heeft problemen met de stofwisseling, waarbij ze last kunnen
krijgen van teveel buikvet, hoge bloeddruk en insulineproblemen. Aandoeningen aan hart en bloedvaten zijn de meest
voorkomende doodsoorzaak bij manisch-depressieven en ook
méér voorkomend dan in het algemeen.

Oorzaken
Moderne antipsychotica veroorzaken op den duur bij sommigen
overgewicht en zelfs diabetes. En lithium, een zout, verandert
je vochthuishouding. Zelfs zonder dat je meer energie- of suikerrijke drank neemt, kan dat al leiden tot dikker worden. Overgewicht kan ook een psychische reactie zijn op episoden, waarin
sommigen meer gaan eten. Een combinatie van factoren is
uiteraard de meest waarschijnlijke oorzaak. Het gaat erom, dàt
overgewicht bij MDS voorkomt en meer aandacht verdient.

Gevolgen voor de behandeling
Het is niet mijn bedoeling allen maar een somber beeld te
schetsen. Het is nu eenmaal de realiteit dat overgewicht bij
bipolairen voorkomt en dit verdient serieuze aandacht, die de
behandeling van de bipolaire stoornis ten goede moet komen.
Het is de vraag of bij het voorschrijven van medicatie genoeg
aandacht wordt besteed aan de mogelijkheid van gewichtstoename. Realiseert een behandelaar zich voldoende dat deze
bijwerking voor menig patiënt niet opweegt tegen het positieve
effect van het medicijn?
Nina Lackner vindt dat de resultaten uit haar onderzoek
gevolgen moeten hebben voor de behandeling van bipolairen.
De gevolgen voor lijf en geest zijn zo duidelijk en risicovol dat
controle op overgewicht standaard deel moet uitmaken van

ewicht
behandeling. Zij wil dat patiënten op hun gewicht gecontroleerd
worden en dat hun buikvet gemeten wordt. Ook moeten de
psychische gevolgen van overgewicht voor de patiënt aandacht
krijgen bij gesprekken met behandelaren.. Ze stelt scholing
voor, die gericht is op blijvende gedragsverandering.
Overgewicht is geen psychiatrisch probleem, maar in het
kader van een psychiatrische behandeling is het wel vaak een
bijkomend probleem. Ik wil het vergelijken met het belang van
schildkliercontrole bij bipolaire patiënten. Psychiaters zijn alert
op het functioneren van de schildklier, net zoals zij attent zijn op
uitdroging (bij lithium) en suikerziekte.
Misschien is het eerder een kwestie die een SPV-er (Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige) in de gaten moet houden, concreet
en meetbaar. De SPV-er kan gewichtstoename waarnemen en
het buikvet meten. Daarnaast kan hij of zij in de gaten houden
hoeveel subjectief belang de patiënt hecht aan zijn of haar
uiterlijk en gewicht.
Overgewicht als bijkomend probleem voor bipolairen wordt door
controle en begeleiding niet opgelost. Echter, méér aandacht
in het algemeen en bij de start van nieuwe medicatie, zou de
behandeling kunnen verbeteren.
Tot slot wil ik pleiten voor medicatie met minder risico op
gewichtstoename, ik ben een voorstander van het vroegtijdig
betrekken van een diëtist en van het aanbieden van een sportprogramma. Dit gebeurt ten dele nu al, maar ik zou het accent
erop willen versterken. Zonder aandacht van een behandelaar is
overgewicht een te zwaar (!) probleem voor de patiënt alleen.
Anton Groothen
Bron: Mag. Nina Lackner, Universiteitsklinik voor psychiatrie afdeling
bipolaire stoornissen, Graz (Oostenrijk). Klinische und Gesundheitspsychologin BIPFAT-Studie: Bipolare Störung und Adipositas.
Dit artikel is gevonden op de website van de Duitse zusterorganisatie
van de VMDB, de Deutsche Gesellschaft für bipoläre Störungen e.V.
(DGBS) en bewerkt door de redactie.

© Jacob Dahlgren; Heaven is a place on earth
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Cognitieve problemen
bij de Bipolaire stoornis
Je bent een beetje manisch en je hebt een
geweldig plan, maar omdat je snel afgeleid bent,
krijg je het niet uit je handen. Of je bent depressief
en duidelijk trager dan in je gewone doen.

Mensen met een bipolaire stoornis hebben cognitieve problemen tijdens een manie of een depressie. Je bent niet alleen erg
blij of erg verdrietig, maar je hoofd werkt minder goed. Vaak
gaat het weer beter als je stabiel bent. Sommige mensen houden echter last van cognitieve problemen als ze in de stabiele
fase zitten.
De Werkgroep Cognitieve Stoornissen van het Kenniscentrum
Bipolaire Stoornissen publiceerde de afgelopen herfst op
hun website www.kenbis.nl een brochure over dit onderwerp,
waarop dit artikel is gebaseerd. Het onderwerp komt ook terug
in de nieuwe cursus Psycho-educatie Bipolaire Stoornis die het
Kenniscentrum nu ontwikkelt.
Je moet bij cognitieve problemen denken aan traagheid, het
denken en handelen gaat minder snel. Er zijn geheugenproblemen, het leren en onthouden van nieuwe informatie door middel
van luisteren gaat lastiger. Ook kan er op twee manieren sprake
zijn van concentratieproblemen: je eigen aandacht verslapt
sneller of je bent sneller afgeleid door dingen die buiten je
gebeuren. Dan zijn er nog problemen met uitvoerende functies
zoals plannen, doelgericht uitvoeren, improviseren, flexibel zijn
in complexe situaties. Tot slot, maar niet onbelangrijk, kun je
moeite hebben met het interpreteren van sociale informatie
zoals het herkennen van emoties van anderen.

Oorzaak
Het zijn de biologische processen die de bipolaire stoornis en
de cognitieve problemen veroorzaken. De oorzaak van de cognitieve problemen bij de bipolaire stoornis is nog onbekend en
er is geen behandeling voor. Niet iedereen heeft er overigens
evenveel last van.
Toevallig staat er in de laatste nieuwsbrief van Bipolair Genetics
wetenschappelijk nieuws over cognitief functioneren. De wetenschappers hebben gekeken naar de verzameling van cognitieve
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functies en concluderen dat mensen met een bipolaire stoornis
minder goed functioneren dan de controle groep, maar beter
dan de mensen met schizofrenie.
De volgende zaken spelen mee
•	Actuele stemming
• Stress
•	Gevoeligheid voor psychoses
•	Erfelijkheid
•	Alcoholgebruik
• Benzodiazepinen (slaapmiddelen, kalmerende middelen)
• Duur van de ziekte
•	Aantal doorgemaakte episoden
• Lichamelijke aandoeningen (hart- en vaatziekten, diabetes)
•	Normale veroudering
Een kanttekening: je kunt cognitieve problemen krijgen van
slaap- en kalmeringsmiddelen, ze werken over het algemeen
versuffend en maken je trager en minder alert. Daarom mag je
met deze middelen niet aan het verkeer deelnemen. Maar de
effecten zijn tijdelijk: als het is uitgewerkt zijn ook de cognitieve
effecten weer verdwenen.
Cognitieve problemen kunnen een belemmering zijn in het dagelijkse en het sociale functioneren. Iemand met concentratieproblemen heeft bijvoorbeeld meer moeite om de taken die bij zijn
baan horen, uit te voeren. Geheugenproblemen leiden er soms
toe dat, ondanks iemands beste wil, medicijnen niet regelmatig
worden ingenomen.
Ook komt het nogal eens voor dat de patiënt zich schaamt voor
de cognitieve problemen omdat hij niet meer functioneert als
voorheen. Compensatie is het gevolg, bijvoorbeeld door hard te
gaan werken om de klachten te verbergen. De omgeving denkt
vaak ten onrechte dat iemand ongemotiveerd of lui is. Daarom
is het belang de cognitieve problemen openlijk te
bespreken en uit te leggen dat deze niet de schuld van de
patiënt zijn, maar passen
bij het ziektebeeld.
Het is ook belangrijk om met je behandelaar te bespreken hoe
je met deze problemen om kunt gaan, zowel thuis als op het
werk. Voor een buitenstaander als je werkgever is het immers
niet vanzelfsprekend dat je nog last hebt van cognitieve problemen terwijl de stemmingsproblemen naar de achtergrond zijn
verdwenen. Bespreken en uitleg geven kan het begrip op het
werk vergroten.

Vermijd, als het even kan, chaotische situaties. En lukt dat een
keer niet, probeer dan structuur in aan te brengen. Maak je
werkomgeving rustig en overzichtelijk, met weinig afleiding.
Trek voldoende tijd uit voor je plannen en probeer tijdsdruk te
voorkomen.
Er bestaat gezonde stress, het is te simpel om te zeggen dat
je geen helemaal geen stress mag hebben. Maar maak wel een
inschatting wanneer stress ongezond wordt en durf dan ook
grenzen te stellen.
Doe de dingen niet door elkaar, maar doe één ding tegelijk.
Maak een lijst van de dingen die moeten gebeuren en streep
af wat klaar is. Grote taken deel je op in deeltaken, dat is
overzichtelijker. Raadpleeg je lijsten en ook je agenda op vaste
momenten van de dag.
Neem pauze en werk niet heel lang achter elkaar. Meerder
korte pauzes is weer beter dan één hele lange.
Leg je sleutels en andere belangrijke zaken op een vaste plek. Is
je geheugen een zwakke plek? Onthouden van nieuwe informatie
gaat beter als je de materie op verschillende manieren inprent
en herhaalt. Zeg het hardop, schrijf het op, visualiseer het en
bedenk een ezelsbruggetje.

Medicijnen
Cognitieve problemen horen bij de bipolaire stoornis en ze worden niet veroorzaakt door de voorgeschreven medicijnen. Het
zijn dus geen bijwerkingen zoals de bekende trillende handen bij
lithiumcarbonaat.
Het gerucht gaat dat lithium je geheugen aantast, maar recent
wetenschappelijk onderzoek heeft deze visie genuanceerd.
Lithium heeft mogelijk een klein negatief effect op de snelheid van informatieverwerking en het verbale geheugen, maar
de effecten zijn echt klein en niet iedereen heeft er last van.
Er waren ook bipolaire patiënten die volkomen normaal presteerden.
Uit onderzoek blijkt dus dat de meest gebruikte medicijnen,
waaronder lithium, nauwelijks effect hebben op het cognitieve
functioneren. Ze kunnen zelfs een gunstig effect hebben.Tijdens
een depressie en manie is het cognitief functioneren bijna
altijd gestoord; denk bijvoorbeeld aan het trager denken bij de
depressie en sneller afgeleid zijn bij een manie. Medicatie die
bijdraagt aan een stabiele stemming, zorgt er indirect voor dat
de cognitieve problemen ook afnemen.

Zelf doen
Er is geen behandeling voor cognitieve problemen, maar patiënten en betrokkenen hebben minder last als ze met de klachten om leren gaan. Zorg voor structuur in je leven en maak een
indeling voor de dag en voor de week. Probeer je dag op een
bevredigende manier in te vullen, beweeg regelmatig en ga op
een vaste tijd in en uit bed.

Neem iemand mee naar belangrijke gesprekken, die kan dingen
helpen onthouden. Voel je vrij om aantekeningen te maken of
het gesprek op te nemen.
Gebruik zo min mogelijk slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen
want die verstoren het cognitieve functioneren ook. Dat geldt
trouwens ook voor alcohol en drugs.
Noteer ook je cognitieve klachten in je ‘life chart’ boekje om de
samenhang tussen cognitieve klachten enfactoren als stress,
stemmingswisselingen, middelen- en medicatiegebruik in kaart
te brengen.
Lichamelijk en geestelijk actief blijven is voor ieder mens de beste manier om de hersenen gezond te houden. Beweeg daarom
dagelijks minimaal een half uur, doe woord- en taalspelletjes,
eventueel op televisie of met de hersentrainer op de computer.
Als je last hebt van bovengenoemde klachten, bespreek ze met
je behandelaar. Praat regelmatig met je behandelaar over je
stemmingsklachten en over je cognitieve klachten, want ze beïnvloeden elkaar.Neuropsychologisch onderzoek kan eventueel
inzicht geven in je klachten.
Bron: Cognitieve problemen bij de Bipolaire Stoornis van de
Werkgroep Cognitieve Stoornissen van het Kenniscentrum Bipolaire
Stoornissen. Zie www.kenbis.nl onder de link ‘voorlichtingsmateriaal’.
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NHB-Psy: Hersenweefsel
Psychiatrische ziekten, zoals manisch depressiviteit ofwel bipolaire stoornis
(BPS), veroorzaken veel leed, niet alleen voor de patiënten zelf, maar ook
voor hun naasten. Ongeveer 2% van alle Nederlanders krijgt gedurende zijn
leven de diagnose bipolaire stoornis. Vaak kunnen mensen met een BPS niet
(geheel) het leven leiden zoals ze voorafgaand aan het krijgen van de ziekte
voor ogen hadden. De basis voor BPS ligt in de hersenen.
Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan het vinden van de
oorzaken van BPS, zodat betere behandelingen kunnen worden
ontwikkeld. Wij willen, onder andere in samenwerking met de
VMDB, meer bekendheid geven aan hersenonderzoek naar BPS.
Er is een groot tekort aan hersendonoren en dus hersenweefsel
van mensen met een BPS en hun familieleden. NHB-Psy beoogt
zoveel mogelijk mensen te informeren over het bestaan van de
Nederlandse Hersenbank en de mogelijkheid om hersendonor
te worden.
NHB-Psy hecht er veel belang aan dat mensen goed geïnformeerd een besluit nemen om al dan niet hersendonor te
worden. Door mensen te informeren hopen we dat het aantal
mensen met BPS dat zich registreert als hersendonor stijgt,
waardoor er hopelijk over een aantal decennia een grotere
hoeveelheid hersenweefsel beschikbaar is voor wereldwijd
onderzoek naar BPS. Hoe meer hersenweefsel er beschikbaar
is, hoe groter de kans dat we ontdekkingen kunnen doen die
leiden tot betere behandelingen en dus tot verbetering van de
levenskwaliteit van mensen met een BPS en hun naasten.
NHB-Psy is onderdeel van de Nederlandse Hersenbank (NHB).
De NHB is opgericht in 1985 en wordt wereldwijd beschouwd
als een uitstekende hersenbank, die op topniveau werkt, met
snelle hersenobducties (= uitname van de hersenen) van donoren die schriftelijk toestemming hebben gegeven (‘informed
consent’) voor het gebruik van hun medische gegevens en hun
hersenen voor onderzoek (www.hersenbank.nl).
Sinds de start van de NHB zijn er meer dan 3700 hersenobducties verricht, waarvan 22 van mensen met een BPS (0.6%, zie
figuur 1). Dit aantal is niet voldoende om aan de vraag vanuit
de onderzoekswereld te kunnen voldoen, maar de verwachting
is dat met NHB-Psy het aantal hersenobducties van BPS de komende jaren gaat toenemen. De NHB heeft aan meer dan 600
onderzoeksprojecten wereldwijd hersenweefsel voor onderzoek

kunnen uitgeven. Tot voor kort registreerde de NHB vooral
gezonde hersendonoren en hersendonoren met een neurologische aandoening, zoals de ziekte van Alzheimer, de ziekte
van Parkinson en multiple sclerose. Sinds eind 2012 is een
bijkomende focus van de NHB het registreren van mensen met
een psychiatrische ziekte, waaronder BPS (www.nhb-psy.nl).

Postmortem onderzoek
De menselijke hersenen zijn complex. Zo complex, dat we ze
niet goed in dieren of in een reageerbuis kunnen nabootsen.
Aantal geregistreerde donoren NHB (totaal = 2773)
op 26-11-2013
Aantal registraties BPS: 61

Aantal hersenobducties NHB (totaal = 3710)
op 26-11-2013
Aantal obducties BPS: 22

bipolaire stoornis

andere ziektebeelden

Figuur 1 a, b: Aantal registraties en hersenobducties van de NHB

voor onderzoek
Met beeldvorming (MRI) kunnen we heel goed veranderingen
in vorm, volume en activiteit van hersengebieden meten. Dit
onderzoek heeft ons dus informatie gegeven over de hersengebieden waar veranderingen te zien zijn. Echter, een MRI scanner
is geen microscoop, dus we zijn niet in staat om op het kleinste
cel- en moleculair niveau te onderzoeken wat er precies mis
gaat. Onderzoek met de hersenen van overleden mensen is
daarom essentieel om verder te komen in het onderzoek naar
mogelijke oorzaken van BPS en de ontwikkeling van effectievere
behandelingen.
Verschillende onderzoekers hebben al gekeken in de hersenen
van overleden donoren met BPS, maar tot op heden waren er
maar weinig hersenen beschikbaar en waren de onderzoekstechnieken nog niet goed genoeg om heel kleine verschillen te kunnen zien. Met NHB-Psy willen we zorgen dat daar
verandering in komt. Niet alleen proberen we zoveel mogelijk
mensen met BPS te benaderen om hersendonor te worden, ook
proberen we om op zoveel mogelijk verschillende manieren het
hersenweefsel dat beschikbaar komt te verwerken.
Met de nieuwe technieken die nu beschikbaar zijn kan er op
heel veel manieren onderzoek met het hersenweefsel gedaan
worden. Zo kun je bijvoorbeeld heel dunne plakjes van het hersenweefsel snijden en verschillende soorten cellen kleuren, die
je vervolgens onder de microscoop kunt bekijken (zie figuur 2).
Er kan ook DNA of eiwit uit het hersenweefsel worden gehaald
voor onderzoek. We weten inmiddels dat genen een belangrijke rol spelen bij BPS, dus is het van groot belang om DNA
specifiek uit de hersenen te onderzoeken. Op die manier kunnen
we gaan bekijken wat risicogenen voor BPS precies doen in de
hersenen. Wat ook nieuw en uniek is aan dit project is dat we
direct na de hersenobductie cellen uit het hersenweefsel halen.
Deze cellen gedragen zich dan nog net zoals ze dat deden in de
hersenen van de donor, waardoor we veel kunnen leren over de
rol van cellen in BPS. Eerste studies laten al zien dat specifieke
typen cellen zich anders gedragen. We kunnen dan niet alleen
zien hoe de cellen zich in hun natuurlijke (hersen)omgeving
gedragen, maar ook hoe ze reageren op geneesmiddelen zoals
lithium. Uiteindelijk leidt dit soort informatie ertoe dat we beter
weten wat medicijnen tegen bipolaire stoornis precies (zouden)
moeten doen in de hersenen.

Samenwerking
De VMDB werkt al enkele jaren samen met het onderzoek
‘Bipolar Genetics’, een studie naar de genen die betrokken zijn
bij BPS, dat wordt uitgevoerd onder leiding van dr. Marco Boks
in het UMC Utrecht Hersencentrum. Door deze samenwerking

1

2

3

4

Figuur 2: 1 Plakjes hersenweefsel snijden, 2 Plakje bevestigen op glaasje, 3 Kleuren,
4 Bekijken onder microscoop

komt er onder de VMDB leden steeds meer bekendheid over
de mogelijkheid en het nut van meedoen aan wetenschappelijk
onderzoek naar BPS. NHB-Psy werkt samen met Bipolar Genetics en de VMDB om zoveel mogelijk mensen te informeren over
de mogelijkheid van hersendonatie. Zo is er op elke landelijke
VMDB dag een NHB-Psy stand aanwezig om informatie te geven
over het project. De samenwerking tussen NHB-Psy en Bipolar
Genetics bestaat eruit dat alle Bipolar Genetics deelnemers
worden geattendeerd op het bestaan van NHB-Psy. De hoofdonderzoekers van Bipolar Genetics vinden het informeren over
NHB-Psy belangrijk omdat NHB-Psy een grote bijdrage beoogt
te leveren aan het achterhalen van de onderliggende neurobiologische oorzaken van BPS. Hierdoor kunnen er in de toekomst
hopelijk betere en gerichtere behandelingen ontworpen worden.

Donor worden?
Interesse om hersendonor te worden of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Geertje de Lange
(g.delange@nhb-psy.nl of 06-3600 6208). De toestemming die
u misschien hebt gegeven voor orgaandonatie is voor transplantatiedoeleinden. Hersendonatie is voor wetenschappelijk
onderzoek en daarvoor moet dus apart toestemming worden
gegeven.
In samenwerking met Saskia Palmen, Geertje de Lange en
Helena Cousijn.
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Bipolar Genetics op tournee
Ik volg de VMDB al een lange tijd
via de nieuwsbrieven en sinds
kort ook via Twitter. De laatste tijd
zie ik regelmatig oproepen voor
deelname aan het grootschalige
meerjarige onderzoek onder
patiënten en hun families.

Het fascineert me dat dit wetenschappelijk onderzoek is gericht
op mijn stoornis en dat het informatie genereert voor nadere
analyse van de erfelijkheid van bipolaire stoornissen.

Vragen
Vragen spelen door mijn hoofd: kan er meer gezegd worden over
de kans dat mijn kinderen het ook krijgen, in hoeverre is de stoornis biologisch bepaald en te herkennen, in hoeverre speelt de
sociale omgeving een rol, welke informatie komt er uit de bloedanalyse en hoe groot is de stressfactor, die is af te meten aan
de haarstreng die ik ga offeren? Het zijn allemaal vragen waar
ik geen antwoord op zal krijgen, dat weet ik van tevoren. Het is
namelijk een anoniem onderzoek, de conclusies zullen algemeen
zijn en een persoonlijke terugkoppeling zit er niet in. Het zijn wel
vragen waar mijn kinderen later antwoord op zullen krijgen als
de kennis en het inzicht over bipolaire stoornissen mede door dit
onderzoek zijn vergroot. Met een beetje geluk krijgen ze er geen
last van, met een beetje pech wel. Zo lijkt het er nou eenmaal
voor te staan. Echter, het zal voor hen en al die andere kinderen,
zussen en broers later een stuk eenvoudiger zijn om een diagnose én, voor zover van toepassing, passende behandeling te

krijgen, simpelweg omdat het inzicht groter is. Hun vragen zullen
beantwoord kunnen worden, mede dankzij mijn deelname.

Meedoen of niet?
Behalve mijn nieuwsgierigheid en enthousiasme om mee te
doen aan een wetenschappelijk onderzoek dat in het belang van
vele patiënten en hun families is, heb ik nog wel een afweging
te maken. Ik ben iemand die niet graag over één nacht ijs gaat
en het wikken en wegen begint, nadat ik twee oproepen en een
introductiefilmpje heb gezien. Ik bel met de onderzoekers in het
UMC. Ik krijg te horen dat ik een behoorlijke hoeveelheid vragen
moet invullen, zowel van tevoren als ter plekke. Dat er gevraagd
wordt naar medewerking door een familielid, dat er bloed wordt
afgenomen en dat ze een pluk haar nodig hebben. Heel duidelijk,
ik had er al over gelezen en ik vond het ook fijn om de toelichting te horen. Het onderzoek vindt plaats in het UMC (Utrecht).
Met de vragenlijst kan ik goed uit de voeten, totdat ik me realiseer dat de antwoorden die ik geef erg somber zijn, met name
als het gaat om stressfactoren, het verleden, angst en verdriet.
Ik merk dat ik veelvuldig de vakjes aankruis met “heel erg”, “heel
ernstig” en bijna nooit “valt mee” of “niet veel last van”. Ik merk
bovendien dat de vragen me aan het twijfelen zetten of ik op dit
moment kan deelnemen. Plotseling wordt algemene somberheid
getriggerd, gecombineerd met de onvermijdelijke angst. Help!
Reizen, naar Utrecht! Eerst een trein, dan een bus en misschien
stap ik verkeerd uit. Of misschien ga ik heel hard zitten huilen in
bus of trein of gaan mensen zich met me bemoeien... Kortom,

Laura neemt de test af

een hele reeks aan irrationele gedachten blokkeerde mijn
functioneren en ik stelde mijn deelname uit.

Het onderzoek in het Delta Ziekenhuis
Net als ik denk, kom op, ik ga ze eens bellen, belt de vriendelijke medewerkster van het UMC me. Ze vraagt zich af of
ik intussen weer in staat ben om mee te doen en net als de
vorige keer hebben we een prettig gesprek. Ik heb intussen van
mijn behandelaar gehoord, dat ze binnenkort op tournee zijn
en daarbij het Delta psychiatrisch centrum aandoen. Ik ken het
centrum van naam en weet dat ook de polikliniek voor bipolaire
stoornissen er gevestigd is (te volgen via twitter onder de naam
deltamania). De afspraak is snel gemaakt.
Op een regenachtige dinsdag stap ik in de auto of beter gezegd,
in de file en in plaats van na twintig minuten kom ik na anderhalf
uur aan. De medewerkers waren ook nog maar net binnen, één
had drie kwartier in de regen van de metro gelopen en was drie
uur onderweg geweest. Dat noem ik nog eens motivatie! Het
kantoortje was koud maar de sfeer was prima. We gingen snel
van start en ik beantwoordde heel veel vragen. De formulieren
verdwenen in een dikke dossiermap.

Bloed in mijn tas
Mijn vaten zijn niet al te makkelijk te prikken, dit werd die dag
ook nog eens versterkt door de kou. We hebben dit daarom
anders opgelost. Ik ben de volgende dag in mijn buurt naar de
prikpost gegaan, heb de buisjes meegenomen en netjes afgegeven aan de medewerkster die de buisjes meenam in de trein
naar haar werk. Het was de eerste keer dat ik met mijn eigen
bloed in mijn tas op pad was.

Haar
Het haarmonster zorgde voor enige hilariteit. Ik maakte een
grapje dat ik duidelijk voelde dat er iets weg was op mijn achterhoofd na de knipactie. Ik houd wel van een geintje, dus liet ik
de verontruste stilte die er viel heel even voortduren. Daarna
hebben we met zijn drieën lekker gelachen om mijn flauwe grap.
De gemeten hoeveelheid stresscortizonen in de afgeknipte
haarpluk kan door deze grap niet meer beïnvloed zijn, want die
was niet meer verbonden met mijn hoofd.

Intelligentie- en behendigheidstestjes
Dit is zo’n onderdeel waarvan ik het helemaal niet erg vind dat
het anoniem wordt geregistreerd.
Alsmaar moeilijker wordende rekensommetjes en blokkenpuzzels, na een hele serie vragenlijsten en interviews. Het is maar
goed dat het geen assessment was voor een nieuwe baan. Op
andere momenten ben ik namelijk veel slimmer!

Reiskosten en kleine vergoeding
Je bent wel ruim een halve dag bezig ter plekke, maar het is
voor het goede doel en ik vond de medewerkers erg vriendelijk.
Vervelend was het zeker niet. Ik heb er goed op gelet dat ik het
naderhand goed afsloot. En ik dus niet teveel uit balans raakte
ondanks alle indrukken van deze dag. Die middag heb ik gezellig
met mijn jongste kind doorgebracht. Ik heb het er die dag niet
meer over gehad en was stiekem wel trots op mijn deelname.
De reiskosten werden vergoed en ik heb daarnaast nog een
cadeaubon ontvangen als dank voor de deelname. Nu wacht
ik natuurlijk nog op een vergoeding voor het schrijven van dit
artikel (oké, ik geef het toe, dat is ook een grapje).

Oproep
Natuurlijk zullen velen van de leden van de VMDB al hebben
meegedaan aan het onderzoek. Maar als je het nog niet gedaan
hebt kan het nog steeds. Voor zover ik het goed begrepen
heb, zijn er nu drie duizend mensen onderzocht en zijn er de
komende twee jaar nog twee duizend nodig. Daarom vind je
hieronder de contactgegevens en wil ik jullie aanmoedigen om
mee te doen of om mensen in je omgeving aan te sporen.

Ellen neemt het haarmonster

• Website: www.bipolargenetics.nl
• Telefoon: 088 75 535 54
• E-mail: bipolargenetics@umcutrecht.nl
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Therapietrouw vrijbrief
In de afgelopen PLUSminus (4/2013) stond een opmerkelijk verhaal:
Na zorgvuldig onderzoek door Jan van Zaane e.a. lijkt het erop dat
alcoholgebruik helemaal niet zo schadelijk is voor de bipolaire stoornis.
Sterker nog, zolang je trouw je medicatie slikt zou je zelfs van zwaar
alcoholgebruik niet meer last van manieën en depressies hoeven hebben
dan zonder alcohol. Betekent dit dat we nu met een gerust hart flink los
kunnen gaan in de kroeg?
Als we het betreffende proefschrift waarin het onderzoek is
gepubliceerd erbij halen en enkele vragen stellen aan onderzoeker en psychiater Jan van Zaane blijkt dat die vraag nog niet zo
makkelijk te beantwoorden is.
Uit eerdere, veelal Amerikaanse onderzoeken kwam naar voren
dat alcohol een schadelijke werking had op het beloop van de
bipolaire stoornis. Maar de meeste onderzoeken werkten met
retrospectieve lijsten en nergens leek te worden bijgehouden
hoeveel eenheden alcohol iemand dronk. Bovendien waren bijna
altijd de onderzochte mensen gediagnosticeerd met een alcoholverslaving naast hun bipolariteit. Van Zaane: “In Amerikaanse
onderzoeken voert ‘booze is bad’ de boventoon. Ik dacht, maar
wat als je nou maar een beetje drinkt? Uit deze interesse is het
onderzoek ontstaan.” Een onderzoek dat uiteindelijk tien jaar
duurde en nooit mogelijk was geweest zonder de steun van
GGZ inGeest en GGZ Altrecht en de stichting tot Steun VCVGZ.

Drie onderzoeken
Eigenlijk bestaat het onderzoek van Jan van Zaane uit drie
onderzoeken. Het eerste onderzoek richt zich op het screenen
voor de bipolaire stoornis bij mensen met een alcohol- of drugsverslaving. “Dit is belangrijk omdat er een hoge co-morbiditeit is
tussen bipolariteit en alcoholverslaving. Bijna vijftig procent van
de mensen met een bipolaire stoornis is in zijn leven alcohol of
drugsverslaafd geweest De screening gebeurt aan de hand van
de Mood Disorder Questionnaire (MDQ), een uitgebreide maar
simpele vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit drie secties. De
eerste daarvan bestaat uit dertien ja/nee vragen die afgeleid
waren van DSM-IV criteria en de klinische ervaring. De test
wordt als positief gezien als in het eerste deel van de dertien
vragen er zeven positief beantwoord zijn, deze tegelijkertijd
voorkomen en als uit het derde deel blijkt dat ze voor problemen zorgen. Hieraan werden nog vragen toegevoegd om de
uitslag extra duidelijk te krijgen, zoals de vraag of men dezelfde

klachten ook wel eens
ervaart zonder alcohol.
Na verificatie bleek dat slechts enkelen van de positief geteste
mensen een bipolaire stoornis hadden. De MDQ blijkt dus geen
geschikt instrument te zijn om de bipolaire stoornis op de
sporen. Maar geheel nutteloos is deze methode toch niet: “Als
de MDQ negatief is, heb je een grote kans (80% ) dat er geen
sprake is van een bipolaire stoornis.”, aldus van Zaane
Het doel van het tweede onderzoek ging om een beter begrip
krijgen van de effecten van gematigd alcoholgebruik. In een prospectieve studie in Nederland werden tussen juni 2003 en november 2005, 158 cliënten tussen de 18 en 75 jaar met de bipolaire
stoornis een jaar lang gevolgd. Hen werd gevraagd om dagelijks
met behulp van prospectieve Life Charts hun stemmingssymptomen, hun dagelijkse alcohol-, cafeïne-, nicotine en medicatiegebruik te noteren. Van de 158 mensen zijn er 137 mensen
die minstens twee maanden meededen. De bevindingen zijn
gebaseerd op deze mensen die minstens twee maanden hebben meegedaan. Alle medewerkers aan het onderzoek werden
ingedeeld in een groep aan de hand van hun alcoholgebruik in de
eerste vier weken: Incidenteel: 0-2, matig: 3-21 en zwaar alcoholgebruik: 22 of meer per week. van Zaane: “Uit onze bevindingen
blijkt dat sociaal drinken geen nadelig effect heeft op het beloop
van de stoornis. Ook mensen die excessief drinken doen het niet
slechter.” Er waren wel mensen die uitermate negatief of juist uitermate positief reageerden, maar deze aantallen waren zo klein
dat ze klinisch verwaarloosbaar waren. De hoofdmoot ondervond
geen effect van hun alcoholgebruik. Hoe dat kan? “Het lijkt erop
dat het effect van alcohol bij de bipolaire stoornis in de loop der
jaren langzaam aan uitdooft en dat jongere mensen er daardoor
meer last van hebben. Een andere belangrijke verklaring is therapietrouw. De eerste jaren denk je toch sneller: Wat maakt het uit.
Ik heb geen zin in ritme, reinheid en regelmaat.” Een interessant
uitgangspunt voor een nieuw onderzoek volgens van Zaane.

voor alcoholgebruik?
Alcoholgebruik in Nederland:
• N
 ederlanders drinken per persoon gemiddeld 9,4 liter pure alcohol per
jaar1
• We drinken per persoon gemiddeld 72 liter bier, 22 liter wijn en 3,5 liter
gedestilleerd per jaar.2
• 88 procent van de Nederlanders drinkt.3
• 10 procent van de Nederlander drinkt minstens eenmaal per week zes
glazen of meer.4
• Alcoholafhankelijkheid komt naar schatting voor bij ruim 87.400 mensen,
hiervan is tweederde man.5
• In 2008 maakten ruim 3300 cliënten met een alcoholprobleem gebruik
van de ambulante verslavingszorg.6
• Psychische stoornissen komen vaak voor bij personen met een alcoholverslaving. Meestal gaat de stoornis aan de alcoholverslaving vooraf.
• Vooral mensen met een stemmingsstoornis hebben een hoger risico om
een alcoholafhankelijkheid te ontwikkelen.7
1	www.euro.who.int/en/data-and-evidence/databases/european-health-for-all-database-hfa-db
2	Laar

MW van, Cruts AAN, Ooyen-Houben MMJ van, Meijer RF, Croes EA, Ketelaars APM, et
al.Nationale Drug Monitor, 2012. Jaarbericht 2012. Trimbos-Instituut, 2013.
3 http://ec.europa.eu/health/alcohol/docs/ebs_331_en.pdf
4	www.nationaalkompas.nl/gezondheidsdeterminanten/leefstijl/alcoholgebruik/wat-isalcoholgebruik-en-hoe-wordt-het-gemeten/
5	Graaf R de, Have M ten, Dorsselaer S van. De psychische gezondheid van de Nederlandse
bevolking. NEMESIS-2: Opzet en eerste resultatren. Utrecht: Trimbos-instituut, 2010a.
6	Graaf R de, Have M ten, Dorsselaer S van. De psychische gezondheid van de Nederlandse
bevolking. NEMESIS-2: Opzet en eerste resultatren. Utrecht: Trimbos-instituut, 2010a.
7	www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/270672001.html

In het gepubliceerde onderzoek deden er hele gemotiveerde
mensen (oa leden van de VMBD) mee die al jaren medicijntrouw
waren, wat het onderzoek mogelijk positief beïnvloed heeft. De
medicatietrouw in de Amerikaanse onderzoeken lag rond de 3550 procent en in dit Nederlandse onderzoek rond de 90 procent.
De derde studie vergeleek de resultaten die Jan van Zaane
verkreeg met de resultaten uit de EMBLEM (Europeaan Mania in
Bipolar Longitudinal Evaluation of Medication) studie. Interessant aan deze studie is dat het bijna dezelfde graadmeter qua
alcoholgebruik gebruikte. De mensen werden gevolgd voor 12
of 52 weken. Na 12 weken bleken ook hier geen noemenswaardige verschillen te zijn tussen de groepen. Na 52 weken was er
wel enig verschil. De zware drinkers, die bleven drinken, hadden
iets meer gevoeligheid om een manie te krijgen.

Niet veroordelen
Geeft Jan van Zaane na tien jaar van onderzoek vol verrassende
resultaten nu aan zijn eigen cliënten het advies dat ze onbeperkt

alcohol kunnen drinken? Absoluut niet. “Ook al heeft alcohol
misschien geen effect op de bipolaire stoornis, het heeft bij
overmatig gebruik wel een negatief effect op je lijf”, aldus van
Zaane: “Zelf vertel ik wat we weten altijd met een paar slagen
om de arm. Waar het mij vooral om gaat is schadebeperking.
Als mensen niet drinken is dat fantastisch, maar zo zit de
wereld niet in elkaar. Je moet ook rekening houden met de
persoon tegen over je. Deze persoon volgen en leren kennen.
Het gaat niet om mensen veroordelen. Mensen stoppen niet
met drinken door het fout, stout, dom of stom te noemen.
Wat je vervolgens in de praktijk vaak merkt is dat een lifechart
bijhouden van invloed is op wat je drinkt. Door dagelijks bij te
houden wat je drinkt, ga je minder drinken. Dat zie je ook in ons
onderzoek. Bovendien, als iemand mindert van tien naar drie
glazen per dag is dat een veel grotere gezondheidswinst dan
van drie naar nul glazen per dag.”
Als we Jan van Zaane mogen geloven komt geen vrijbrief
voor onbeperkt alcoholgebruik. Wel is er met zijn onderzoek
misschien een opstap gekomen naar een advies waarin de
vanzelfsprekendheid van ‘booze is bad’ wegvalt en er meer
persoonlijke adviezen gegeven kunnen worden.
Wilt u het hele proefschrift doorlezen? Dat kan via deze link:
www.ggzingeest.nl/corporate-nieuws/7780299/7784135

Slim omgaan met alcohol:
1.	Drink niet elke dag, je lichaam moet
ook bijkomen.
2.	Drink met vrienden. Zorg dat er een
BOB is die je in de gaten houdt. Nog
gezelliger ook.
3.	Leer je eigen grenzen kennen. Genoeg
gehad? Zeg nee.
4.	Ga van een laag alcoholpercentage
naar een hoog alcoholpercentage.
5.	Tussendoor veel water drinken. Zorg
dat je niet uitdroogt
6.	Houd eens bij hoeveel alcohol je drinkt,
meer kennis is meer grip op je alcoholgebruik.
7.	Houd je aan je slaapritme. Een uitgerust lichaam in goede conditie kan
meer aan.
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Interview met Yvon Schouten
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Gezegend met

Op een zonnige dag voor de kerst van 2013 ontmoet
ik Yvon Schouten voor een interview. Ze is 48 jaar en
moeder van twee dochters. Binnen de VMDB is
ze bekend van haar boek: ‘LEVEN! met de
manisch depressieve stoornis’ en van haar
lezing ‘Bipolair en zwanger’ tijdens de landelijke dag op
14 december.

“Ik ben gezegend met de manisch depressieve stoornis”.
Zonder de manisch depressieve stoornis had ze het boek niet
geschreven. En hier is ze heel trots op. In haar boek lezen we
over het leven van Yvet. Er is niet veel verschil tussen Yvon en
Yvet. Vooral Yvon’s ervaringen die ze had tijdens haar eerste
opname gaven haar de behoefte en de motivatie om daarover
te schrijven. Ze kwam in de isoleercel terecht. Openhartig en
uitgebreid deelt ze haar ervaringen met ons.
“Waarom heb ik dit boek geschreven? Ik heb dit boek geschreven, omdat ik iets te vertellen had! Toen ik 23 jaar was, werd ik
voor de eerste keer opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Ik wist op dat moment niet, wie en waar en waarvoor ik
daar was, waar ik was. Toen ik na drie weken te zijn opgenomen, waarvan ik er twee in de isoleercel heb doorgebracht,
naar huis ging (overigens tegen het advies van de arts in), ben
ik over deze ervaring gaan schrijven en toen is het idee geboren
om een boek over mijn leven te schrijven.”
Een groot voordeel van het hebben van de manisch depressieve
stoornis was voor Yvon dat ze voor haar kinderen heeft kunnen
zorgen. ‘Want anders had ik moeten werken. Ik ben nooit verplicht geweest een reguliere baan te nemen. Ik heb wel vrijwilligerswerk gedaan. Eerst heb ik gewandeld met een vrouw met
een verstandelijke beperking. Ik heb dit een jaar of tien gedaan,
totdat ze overleed. Daarna heb ik via een organisatie elke twee
weken een vrouw bezocht waarmee ik koffie dronk. Hier kom ik
nog steeds, maar niet meer via die organisatie.’
Op een gegeven moment volgde Yvon een opleiding speciaal
voor ervaringsdeskundigen. Maar dat liep niet goed. School,
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stage, opdrachten, het huishouden en de kinderen. Alles bij
elkaar was het te zwaar en daarom is ze ermee gestopt.
Zonder dat ze wist dat ze de manisch depressieve stoornis had,
heeft Yvon twee dochters gekregen. Tijdens de zwangerschap
van haar tweede dochter werd ze gedwongen opgenomen in
een psychiatrisch ziekenhuis met In Bewaring Stelling, omdat
ze een gevaar voor de ongeboren baby was. Ze belandde in
de isoleercel met haar dikke buik. Maar dat ze zeven maanden
zwanger was, realiseerde ze zich helemaal niet.
”Ik ben veel vergeten van de tijd toen mijn dochters zo klein waren. Wel weet ik dat ik vijf jaar lang achtereen getobd heb met
mezelf. Dat ik het heel moeilijk vond, om er voor mijn kinderen
te zijn, de gewone dingen te doen, ze te wassen, aan te kleden.
Het liefst ging ik naar buiten en dat deed ik dan ook bijna elke
dag. Verder keek ik altijd uit naar de middag, als de kinderen op
bed lagen, want dan kon ik ook even mijn bed induiken. Ik werd
regelmatig opgenomen, had veel en verschillende keren hulp in
huis, heel veel verschillende behandelaren gehad en verschillende soorten medicijnen gekregen, waarvan ik de naam allemaal
niet meer weet. Er was niemand die mij vertelde wat er met me
aan de hand was.”
Yvon wilde zelf scheiden. Haar ex wilde op een gegeven moment de volledige voogdij over de kinderen, omdat ze volgens
hem niet goed voor ze zou kunnen zorgen. Ze was het daar
absoluut niet mee eens, maar ze raakte zo depressief dat ze
uiteindelijk al haar medicijnen in had genomen die ze in huis
had. Via het gewone ziekenhuis ging ze weer terug naar het
psychiatrisch ziekenhuis. Van haar psychiater die ze toen aangewezen kreeg, kreeg ze pas officieel te horen, dat ze de manisch

de manisch depressieve stoornis
depressieve stoornis had. Hij zorgde ervoor dat haar ex en zij
beiden de helft van de voogdij kregen.
“Toen ik thuis kwam, kwam ik er voor het grootste deel alleen
voor te staan. Ik kreeg ambulante begeleiding. In het begin wat
meer, maar later kwam er eens in de drie maanden iemand bij
mij thuis om te kijken hoe het met me ging en ik kreeg toen
eens in de drie weken een depot. Ik had hulp van mijn moeder,
die is jarenlang naar me toegekomen op woensdag. Ze hielp
’s morgens dan in huis en woensdagmiddag, de meiden waren
natuurlijk groter, maar ik sliep nog wel elke middag, was mijn
moeder er om de meiden op te vangen.”
De psychiater die ze toen aangewezen had gekregen, had
gezegd dat er prima te leven viel met de manisch depressieve
stoornis, als je maar een aantal dingen in acht nam. Hij had
aangeraden alles te lezen over de ziekte want kennis is macht.
En hij had aanbevolen lid te worden van de NSMD (zo heette de
VMDB eerst).
Ondanks de stoornis voelt Yvon zich helemaal niet beperkt. In
het begin wel. Ze had altijd het idee dat ze moest werken. Als
ze dan in het winkelcentrum tussen allemaal ouderen liep had ze
het gevoel dat ze ook moest werken. Eigenlijk pas toen iemand
van de sociale dienst had gezegd: je hoeft helemaal niet te werken met jou ziektebeeld en wat je allemaal hebt meegemaakt,
toen kon ze het loslaten. Nu heeft ze een gevoel van vrijheid.
Na het schrijven van het boek wordt ze gevraagd om lezingen
te geven. Zo heeft ze bij ‘STOED’, Stichting Onder Een Dak te
Maassluis een lezing gehouden. Een inloophuis voor mensen
met meerdere psychiatrische stoornissen, ouderen, mensen die
alleen in de samenleving staan. Daar is uit voortgekomen dat ze
een huiskamergroep gaat opzetten voor deze stichting binnen
haar eigen woonplaats.
“Na mijn scheiding had ik 15 jaar geen opname gehad. Toen het
minder goed met mij ging in februari 2013 kreeg ik het voorstel
om mijn medicatie aan te passen. Daar had ik geen goed
gevoel bij. Slaap medicatie had ik nodig en dat was goed. Maar
ik wilde niet meer antipsychoticum slikken. Dadelijk liep ik er
weer bij als een zombie. Daar had ik geen zin in. Mijn behandelaar stelde een opname voor. Daar moest ik over nadenken. Ik
wilde beslist niet dat er wat gebeurde aan mijn medicatie. Dus
ik besloot mij te laten opnemen.”
Yvon kreeg allemaal positieve reacties van ouders en vrienden.
Goed dat je het zelf in de hand hebt gehouden. Goed dat je zelf
stappen hebt genomen om een poosje opgenomen te worden.

Ze heeft het ervaren als een vakantie. Ze stond erachter en had
zelf de keuze gemaakt. De psychiater die ze later kreeg heeft
toen gezegd als jij niet wil dat we iets aan de medicatie doen,
dan laten we het zo. Ik vind het prima. ‘Vroeger was het wel
anders’, aldus Yvon. ‘Dan was het volgooien en je hebt niets te
vertellen’. Ze ervaart nu respect.
“Geluksmomenten
Heb ik genoeg gekend
Ik wil weer terug
Met mijn kop uit die woelige zee
Naar dat moment
Dat ik kan genieten
Van alles en iedereen om me heen”
Yvon heeft ook wel eens een behandelaar gehad die niet
voldeed voor haar. Het eerste wat de behandelaar tegen haar
zei was: “Hoe gaat het met je?” “Goed”, antwoordde Yvon. “Oh,
dan kan ik wel weer weggaan.” Yvon voelde zich niet serieus
genomen. Er waren meer botsingen met deze behandelaar. Op
een gegeven moment wilde Yvon een andere behandelaar. Ze
kwam voor zichzelf op en kreeg iemand anders.
Yvon heeft altijd openlijk gepraat over het feit dat ze de manisch
depressieve stoornis heeft. En ze kreeg altijd positieve reacties.
Nooit maakte ze er een punt van. Ze heeft een behandelaar
die ze eens per drie maanden ziet en ze spreekt de psychiater
eens per drie maanden. Als er wat is kan ze altijd bellen. Daarbij
is het zo dat ze nu herkent als iets teveel wordt of te druk.
Als vrijwilliger werkt ze nu bij de balie van het steunpunt waar
mensen die vrijwilligerswerk willen doen in de mappen kunnen
kijken welke vacatures er zijn.
“En langzaam begon het lichter te worden
De plek voelde niet meer zo zwaar
Mijn hart warmde langzaam weer op”
Dank je wel Yvon dat je zo openhartig je verhaal hebt gedeeld.
Het was inspirerend om je boek te lezen en je te interviewen.
Lya van der Veen
Belangstellenden voor de huiskamergroep in Maassluis kunnen dit laten
weten via www.stoed.nl. Het boek kan worden aangevraagd bij erkende
boekenhandels met ISBN: 978-94-022-0102-4. Of via de webwinkel van
www.boekscout.nl. Als u vragen heeft aan Yvon Schouten of haar voor een
lezing wilt vragen kan dit via de redactie.
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Emancipatiestrijd en soli
tijdens conferentie Alternati
In Austin, Texas werd afgelopen december een conferentie voor ervaringsdeskundigen gehouden:
Alternatives 2013. Een geestelijke gezondheidszorgconferentie, georganiseerd voor en door mensen werkzaam in
de geestelijke gezondheidszorg.
Eddo Rats is al twintig jaar lid van de NSMD/VMDB. De afgelopen dertien jaar is hij actief
geworden in het organiseren van lotgenotencontact voor manisch depressieven en heeft hij
zich ontwikkeld als ervaringsdeskundige. Sinds september 2013 is hij werkzaam als community manager en onafhankelijk adviseur bij het leernetwerk project binnen HVO Querido/
SCIP/netcliënten. Daarnaast is Eddo actief geworden op een internationaal netwerk bekend
onder de naam www.newlightbeings.com (populair geworden door Sean Blackwell via zijn BipolarOrWakingup filmpjes op youtube). David Hidajattoellah, bedenker van het Leernetwerk,
had eveneens belangstelling voor het congres en samen besloten zij zich in te schrijven met
een voorstel voor een workshop.

De eerste lunch werd geopend door Paolo
del Veccio, directeur van SAMHSA (Substance
Abuse and Mental Health Services Administrationcenter). In zijn functie heeft hij zich ingezet
voor de promotie van de inzet van Ervaringsdeskundigheid. Dit zowel bij beleidsbepaling als
bij de dagelijkse uitvoering, zoals voorlichting
in het publieke onderwijs en onderzoek ter
ondersteuning van ervaringsdeskundigheid in
het werkveld.

Het leernetwerk, te vinden onder
ervaringskunde.nl, is een online school,
kennis bibliotheek en sociaal netwerk in
één. En heeft hoofdzakelijk tot doel om de
ervaringsdeskundige van tegenwoordig
te helpen professionaliseren en beroepsidentiteit te vormen. Mogelijk zouden
wij onze diensten online ook in Amerika
kunnen aanbieden. Dat was kortom een
extra reden om te onderzoeken er in de
USA business opportunities zouden zijn.
In de USA zijn ze al veel verder in het zich
organiseren in recovery organisations,
daar hoopten we van te kunnen leren, als
ook onze kennis te delen.
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wen over hun eigen herstel ervaringen in een
soort dialoog met de zaal. Strekking van deze
workshop: herstel is mogelijk, maar je zult zelf
initiatief moeten nemen. Niet blind doktersadviezen volgen maar ook zelf gaan nadenken.
De psychiater is een symptoombestrijder.
Herstellen moet je zelf doen. De tweede ging
over het Icarus-project waarin jonge kunstenaars zich identificeren met de mythologische
figuur Icarus en zich tevens realiseren dat te
dicht bij de zon vliegen hele interessante kunst
kan opleveren.

Herstel workshop
Na de lunch konden we iedere dag kiezen
uit een middagprogramma van twee keer elf
workshops waarvan we er zoveel mogelijk
probeerden te bezoeken. Van de workshops
waren audio-opnames leverbaar; we hoefden
dus niets te missen. De eerste dag heb ik
geprobeerd me te beperken tot het thema
‘Herstel’, wat resulteerde in twee interessante
workshops. In de eerste vertelden twee vrou-

Rokus Loopik, David Hidajattoellah en Eddo Rats

Het recht anders te mogen zijn
De volgende dag stonden we vroeg op om op
tijd bij het ontbijt van de conferentie te zijn.
De dag werd afgetrapt door Chacku Mathai,
directeur van STAR center met een achtergrond in verslaving en Mental Health problemen
en al vijfentwintig jaar werkzaam als ervaringsdeskundige in verschillende rollen. Hij sprak
over ‘Embracing the power of our differences’,

dariteit
ves 2013
het belang van het vinden van een ‘wij-gevoel’
als GGZ-cliënten in de samenleving. Dit is van
belang om ons te ontdoen van het maatschappelijk stigma en gezamenlijk strijdbaar te zijn in
het gevecht om emancipatie. Het recht anders
te mogen zijn. Daarna koos ik een workshop
over hoe je het best je herstelverhaal als een
videoverslag kon realiseren. ‘s Middags koos
ik twee workshops met thema ‘Leiderschap in
peer support organisaties’. De eerste ging over
leiderschap onder ‘young adults’, het tweede
over leiderschap in het sterker maken van
organisaties.

Trauma en herstel
De volgende morgen werd afgetrapt door
William Kellibrew, een traumasurvivor. Hij overleefde seksueel misbruik en overleefde als getuige de moord op de rest van het gezin waar
hij uit kwam. Elke keer als er een schietpartij is
op een school waar kinderen omkomen word
hij als commentator uitgenodigd bij de verschillende nationale Tv-kanalen. Hij werkt momenteel wereldwijd als een motivational speaker op
het gebied van trauma en herstel.

Jean Campbell
Daarna volgde ik de workshop van professor Jean Campbell. Zij is een van de eerste
ervaringsdeskundige hoogleraren in de wereld.
Zij deed een workshop over haar bevindingen
waarbij ervaringsdeskundigheid en research
hand in hand gaan. Campbell is een groot
voorvechtster van het betrekken van ervaringsdeskundigen bij het in kaart brengen van de
geestelijke gezondheidsproblematiek.

Eddo Rats en David Hidajattoellah

ervaringen en over het helpen van anderen
bij het overwinnen van deze problematiek. De
tweede workshop ging over individuele ervaring
en emancipatiestrijd door ontwikkelen naar
professionalisering in gecertificeerde educatieprogramma’s voor ervaringsdeskundigheid.

Eigen workshop
Het was intussen tijd voor onze presentatie. We
stelden ons beiden voor en vertelden iets over
onze achtergrond. Ik nam het deel voor mijn
rekening waarin ik uitleg vanaf welk ervaringsniveau je in de gelegenheid bent om gebruik te
maken van het online leernetwerk. Vervolgens
ging David dieper in op het ontstaan van het
project en wat we daadwerkelijk te bieden
hebben. We besloten de presentatie met een
dialoog als demonstratie hoe ik met mijn
persoonlijke herstelverhaal gebruik zou kunnen maken van het leernetwerk om verder te
professionaliseren.

Sean Blackwell

Cultuurverschillen USA versus Nederland

Een volgende workshop was die van Sean
Blackwell en ging over zijn BipolarOrWakingUpproject’ over het gebruik van Transpersoolijke
Psychologie als middel voor herwaardering en
herstel bij het ervaren van een psychose. Hij
vertelde over zijn persoonlijke psychotische

Wat mij het meest opviel tijdens de conferentie
was de enorme, op herstel gerichte strijdlustigheid, van de Amerikanen. Deze conferentie
was compleet anders, dan wat ik doorgaans
ervaar op cliëntenbijeenkomsten in Nederland.
Ik vermoed dat deze culturele verschillen zijn

ontstaan door de verschillen in sociale vangnetten van beide landen. Waar in Amerika door
een gebrek aan een goed geregeld sociaal
overheidsvangnet de particuliere creatieve
initiatieven van cliënten veel meer tot hun recht
komen, zie ik daar in de Nederlandse situatie,
met een veel beter functionerend financieel
vangnet, dikwijls veel apathie en fatalisme...
Eddo Rats
Zie ook: ervaringskunde.nl en ervaringswijzer.nl
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Suïcide
gedachten en
zorgen om
naasten
bespreekbaar
maken

Dagelijks denken 410.000 mensen in Nederland aan
zelfmoord. Bij 99,9% van hen lukt het om door deze zware
periode heen te komen en de draad van het leven op te
pakken. Praten over deze gedachten kan helpen om steun

Denk jij op dit moment aan de dood? Of aan hoe moeilijk het
leven is?
Dan zou ik je zo graag iets willen zeggen waar je kracht uit kunt
halen. Maar wat? Ik ken je niet en daarom klinkt iets als: ‘Wat
een kracht schuilt er in jou!’, zo niet gemeend.
Toch geloof ik dat het waar is: jij bent sterk.
Maar toen jij een seconde geleden bovenstaande zin las, dacht
je waarschijnlijk niet: ‘O, ja, inderdaad, ik ben zo krachtig!’.
Misschien las je het zonder erbij na te denken dat JIJ degene
bent die sterk is. Niet een of andere onbekende ‘jij’, maar JIJ.
Terwijl er toch allerlei tegenslagen op je pad gekomen zijn. En je
bent steeds doorgegaan.

te vinden en manieren te vinden om uit het dal omhoog te

Misschien helpt het om jezelf te vertellen dat je zo sterk bent:

klimmen. 113Online biedt hier een nationaal platform voor.

‘Ik ben sterk. Ik ben sterk als een honderdjarige boom. Ik ben
sterk als het deksel van een pot augurken dat je er met geen
mogelijkheid afkrijgt met je blote handen. Ik ben sterk als Job
Cohen die ondanks de ellende die hij over zich heen kreeg als
politiek leider, door is blijven gaan met Job Cohen zijn. Ik ben
sterk als de zangeres Anouk die kritiek van zich af laat glijden
alsof het niets is en uitstraalt: ‘Love me or hate me, het is oké.’’
Het lijkt je misschien sterk dat je zo sterk bent. Maar wie weet.
Elizabeth Vader, coach van stagiairs bij 113Online

Herstellen door je
eigen verhaal op te schrijven
Voor het tijdschrift Plusminus willen wij graag meer weten over het
project ‘Schrijf je herstelverhaal’ van het Steunpunt GGZ Utrecht. Daartoe
interviewen we Carolien Verpalen en Lot van de Berg.

je intensief nadenkt over jouw eigen proces en
de gebeurtenissen die jou mede gevormd hebben, heeft het schrijven van een herstelverhaal
een helend effect. Je wordt je bewust van jouw
kracht en kwaliteiten en de vaardigheden die je
ontwikkeld hebt om met tegenslag om te gaan.
Zo kijk je niet enkel op een moeilijke periode
terug, maar krijg je ook zicht op wat jij gedaan
en ontwikkeld hebt om hier uit te komen.

Is een herstelverhaal hetzelfde als
een levensverhaal?
Wij zijn Carolien Verpalen en Lot van de Berg.
Wij werken bij het GGZ Steunpunt Utrecht, een
organisatie waar ervaringsdeskundigen werken.
Wij hebben onder andere de cursus Samen
Deskundig bij het Steunpunt doorlopen. Daarnaast hebben we zelf ook ons eigen herstelverhaal geschreven.

Wat is een herstelverhaal?
Herstelverhalen zijn persoonlijke verhalen van
kracht en hoop. Hoewel ze vaak beginnen met
psychisch lijden en zaken waarvan mensen
moeten herstellen, zijn het vooral verhalen van
al de dingen die geleerd zijn onderweg. Ze
vertellen waar mensen mogelijkheden zijn gaan
zien, en waar ze kracht vonden om hun leven in
eigen hand te nemen.

Hoe gaat de cursus in zijn werk?
De cursus bestaat uit zeven bouwstenen. Elke
bouwsteen behandelt een thema gerelateerd aan
jouw ervaringen en het herstelproces. De volgorde van de bouwstenen is niet bindend, je kunt
ook per keer kijken welk thema je aanspreekt.
Bij elke bouwsteen staat een stuk tekst, met
daarna een aantal vragen. De antwoorden mail
je naar het steunpunt. Je e-coach zal reageren
met eventueel aanvullende vragen die bedoeld
zijn om jou te helpen jouw eigen herstelproces
helder te krijgen. Zodra jullie allebei denken dat
je klaar bent met een bouwsteen, werk je door
naar een volgende. In principe staat er ongeveer
drie maanden voor het schrijven van je verhaal,

maar als je langer nodig hebt voor dit schrijfproces is dat natuurlijk ook goed.
Aan het einde van de cursus heb je zeven verhalen van de zeven bouwstenen. Deze vormen
tezamen het verhaal van jouw herstel. Het is
nog geen geheel, maar geeft een uitgebreid
overzicht van jouw ervaringen op deze onderdelen. Na afloop kunnen we samen kijken of het zo
goed is, of dat je verder wil er één geheel van te
maken. Dan kijken we waar dat zou kunnen.

Voor wie is de cursus bestemd?
De cursus is voor iedereen toegankelijk met een
psychische kwetsbaarheid en/of problemen in
de verslavingszorg. Je hebt een computer met
internetverbinding nodig. Omdat het over herstellen gaat, is het goed als je al een beetje op weg
bent met je herstel. Zo heb je iets om op terug te
kijken in je eigen proces. Waar ligt je kracht? Hoe
ben je omgegaan met tegenslag. Niet je psychische kwetsbaarheid of je levensverhaal staat op
de voorgrond, maar hoe je omgegaan bent met
je kwetsbaarheid en waar je kracht heeft gezeten. Zo krijg je zicht op je eigen herstelproces.
Wij zien herstellen als iets wat door blijft gaan,
niet als iets wat een keer is afgelopen.

Het herstelverhaal is geen levensverhaal. Het
schrijven van je levensverhaal kan voortkomen
uit de behoefte vanuit jezelf om je verhaal op
te schrijven, of dat bekenden van je vragen je
verhaal te vertellen. Je beschrijft hierin wat je
meegemaakt hebt in je leven. In een herstelverhaal schrijf je hier ook over, alleen is de
plot van het verhaal nu niet ‘jouw leven’ maar
‘jouw herstel’. Je verhaalt dat herstel mogelijk
is ondanks alle nare dingen die je mee hebt
gemaakt. Een herstelverhaal komt zodoende
meer uit jezelf. Je schrijft het vanuit jezelf en
voor jezelf. In het herstelverhaal breng je jouw
eigen herstelproces onder woorden, je denkt
na over en reflecteert op de gebeurtenissen in
je leven en jouw eigen rol in het proces.

Hoe meld ik mij aan?
Als je wilt starten met het schrijven van je
herstelverhaal kun je een mailtje sturen naar
het steunpunt onder vermelding van herstelverhaal. Hierop wordt een wachtwoord voor je
aangemaakt. Zodra dit er is ontvang je twee
mails. Eén mail met praktische uitleg over de
cursus en het gebruik van je wachtwoord en de
tweede als startmail.

Waarom zou ik een herstelverhaal
schrijven?
Iedereen heeft in zijn leven dingen meegemaakt
die het waard zijn om verteld te worden. Dat
verhaal gaan maken is bovendien belangrijk
voor jezelf om bewust te worden van alle verhalen en de betekenis daarvan in je leven. Omdat

Steunpunt GGZ Utrecht
Monsieur van de Weteringstraat 132a
3581 EN Utrecht
ecoaching@ggzutrecht.nl
www.ggzutrecht.nl
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Een voettocht naar Hurghada
Een nieuw sponsorinitiatief voor de VMDB
Arjan Gulickx (42), woonachtig in Oss, heeft onlangs besloten
samen met twee vrienden Joop Kuys en Faas Reuvers te voet
naar Hurghada te gaan. Als het benodigde sponsorgeld bij
elkaar is zullen de vrienden op 1 mei van dit jaar vertrekken. Hij
wil laten zien wat een mens met een bipolaire stoornis in zijn
mars kan hebben. In dit geval dus letterlijk. Daarom heeft Arjan
besloten van Oss naar Egypte te lopen. Jaren geleden is hij daar
al op vakantie geweest, met zijn dochter Sonja (19) die toen

al constateerde hoe aangenaam die omgeving voor hem was.
Hij heeft bijzonder genoten van de zon, rust en warme die het
land uitstraalde. Op hem had het een weldadig effect. Toen hij
vervolgens een tijdje later als patiënt bij zijn behandelaar kwam
en in een flinke dip zat, adviseerde deze hem te gaan wandelen.
De zon en de rust in. Daarop is Arjan hierover gaan nadenken
en tot het besluit te gekomen deze sponsorvoettocht op touw
te zetten. Met het geld dat hij ophaalt wordt de VMDB gesteund
en hij laat tevens zien ‘dat je als mens met een bipolaire stoornis
niet bij de pakken hoeft neer te zitten’.

Buitenlucht, zon en ontspanning
Arjan slikt lithium, imipramine en pammetjes maar volgens
hem heb je meer nodig dan alleen deze medicijnen, namelijk buitenlucht, zon en ontspanning. Met dit bericht in de
PLUSminus hoopt Arjan mensen te vinden die hem willen
steunen. Dit kan door een bijdrage te storten op rekening
NL66INGb0686853407 ter attentie van A.Gulickx onder vermelding van ‘Voettocht Egypte’. Na aankomst in Egypte hoopt Arjan
een mooi bedrag te kunnen overhandigen aan de VMDB.

PS
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Hannie Piket-Schuller

Ik tast naar….

Arjan zoekt nog een goede volgauto en kampeerartikelen,
want ze gaan low buget, zodat er meer geld overblijft voor de
VMDB. Dit sponsorinitiatief is tevens op Facebook te vinden
onder www.facebook.com/lopennaar.egypte. Verder komt er
een blog tijdens de voettocht en is er bij het prgramma ‘Man bijt
hond’ aandacht besteed aan dit voornemen. Arjan is per mail
bereikbaar op lopen.naar.egypte@gmail.com

Ik tast naar het licht
maar kan er niet bij
soms is het donker
zo donker in mij

ook andere factoren kunnen
spelen een rol
zoals bepaalde ziekten
die je niet hebt in de hand

je bent niet meer jezelf
lijkt een ander persoon
je moet jezelf hervinden
dat is toch buiten-gewoon

dan steek ik een kaars aan
om te ervaren het Licht
dan weet ik het zeker
dan is Hij erbij

zij overkomen je
en treffen je geest
deze raakt ontwricht
en gaat met je aan de haal

je krijgt er voor de kracht
te klauteren uit dat diepe dal
het zal je gelukken
en je komt hopelijk niet meer ten val

weet ook dat het komt
door een bepaald jaargetij
dan voelt men zich vaak somber
de opgewektheid voorbij

je hoofd slaat op hol
dat is toch banaal
de gekte nabij
je spreekt een andere taal

want je wordt gedragen
gedragen door zijn Geest
Hij tilt je op
en laat je ook weer gaan.

O p r o e p e n / m e d e d e li n g e n

Ledenraadvergadering
verwelkomt nieuwe voorzitter
Tijdens de ledenvergadering van 26 november is
bekend gemaakt dat Saskia Storimans, tot dan
toe de secretaris van de VMDB, het komende
jaar interim-voorzitter zal zijn. Verder kon de
ledenraad nog een ander bestuurslid verwelkomen: Marthy Leermans. Marthy is voor leden die
al langer lid zijn geen onbekende. Al eerder was
hij gedurende een periode van vijf jaar bestuurder van de VMDB. Marthy heeft echter enkele
weken hierna besloten toch dit bestuurswerk niet
opnieuw op zich te nemen, vanwege bestuurswerkzaamheden bij een andere vereniging.

Begroting
De begroting is goedgekeurd voor het
komende jaar; het bestuur is voornemens

de reguliere activiteiten op peil te houden,
ondanks de dalende subsidie-inkomsten. Via
sponsorgelden willen de bestuurders het tekort
op de voorziene uitgaven aanzuiveren. Marthy
wil dit alsnog oppakken met oud-voorzitter
Koos van der Span.

Bezetting bestuur

Beleidsplan

Vacature secretaris

Verder is het beleidsplan besproken in de
Ledenraad. Het accorderen hiervan staat in
april wederom op de agenda, als de nu nog
openstaande plekken in dit plan zijn ingevuld.
Het streven is dit beleidsplan de volgende keer
definitief te stellen. Een van de elementen uit
dit plan is het voornemen om meer jongeren bij
de VMDB te betrekken.

De secretarispositie is bij deze dus vacant
geworden. Mensen met ervaring als bestuurssecretaris en belangstelling voor deze functie,
nodigt het bestuur bij deze van harte uit om te
solliciteren naar deze vacature. (zie site vmdb
voor de complete vacaturetekst).

Op dit moment telt de VMDB vier bestuurders:
Henk van Bentum (penningmeester), Saskia Storimans (interim voorzitter), Elisabeth ter Kulve
(vicevoorzitter), Vacature (PR & Voorlichting) en
een vacature voor de functie van Secretaris.

TS

Van links naar rechts op de foto: Siebe Haagsma, Theo van Dael, Frans Overmeire, Paul Daemen, Jans Folkersma, Hannes Companjen, Marthy Leermans,
Elisabeth ter Kulve, Henk van Bentum, Saskia Storimans

Uw VMDB lidmaatschap vergoed?
Op de homepage van de VMDB kunt u zien welke zorgverzekeraars in 2014 het
lidmaatschap van onze mooie vereniging vergoeden, en onder welke voorwaarden men dat doet. Daarnaast vindt u een opsomming van de zorgverzekeraars
die dat niet doen. Interessante rijtjes voor u als
VMDB-lid en lezer van de PLUSminus. Met dank
aan de Nederlandse Patiënten Consumenten
Federatie die het overzicht heeft gemaakt.
aboutpixel.de © Primus1
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D E REG I O NA L E
C O NTA C T P ER S O NEN

R e g io n i e uws

GRONINGEN
Vacature
FRIESLAND
vmdb.fryslan@live.nl
06 19 61 53 96
DRENTHE
Renée Hendriksen
0593-525506
Dinie Kerssies
0599 513470
OVERIJSSEL
Daan Wiegel
Bizethof 2
7391 SB Twello
0571-272442
Daanwiegel@gmail.com
en
Annemarie Nijeholt
Zutphenselaan 5
7411AA Deventer
0570-629679
A.nijeholt@solcon.nl
FLEVOLAND
Vacature

Uitnodiging voor de regionale VMDB bijeenkomst
op zaterdag 1 maart 2014.
Plaats Ronde Zaal van het UMCG, Hanzeplein 1,
9713 GZ Groningen
Vanaf 13:30 uur ontvangst met koffie of thee.

in gesprek met persoonlijke relaties, anderzijds

Om 14:00 uur begin programma.

onderzoekt ze wat toonaangevende wetenschappers te zeggen hebben over de bipolaire stoornis,

Margriet Hovius vertelt over een aantal aspecten

waarmee zij kampt. Elisabeth zal deze middag bij

van ‘herstelondersteunende zorg met ervarings-

ons zijn. Zij is ervaringsdeskundige en vicevoorzit-

deskundigheid’. Margriet is ervaringsdeskundige bij

ter van de VMDB. Na afloop van de documentaire

een FACT-team van Lentis.

bestaat de mogelijkheid van gedachten te wisselen

Daarna wordt de documentaire ‘Dwaas en Deskun-

met Elisabeth en met ons regioteam.

dig’ vertoond. In de film, gemaakt door Sanne te
Pas, treffen we Elisabeth ter Kulve aan, enerzijds

GELDERLAND
Babs Hordijk
06 51 16 88 49
vmdbgelderland@live.nl
UTRECHT
Jans Folkersma
jans@vmdb.nl
06 27834484
NOORD-HOLLAND
Emmy van den Heuvel
IJtochtkade 166
1161 XM Zwanenburg
020 497 45 63
emmyzelf@quicknet.nl
ZUID-HOLLAND
Jeannette Verveer
078 879 52 76
jean.verveer@online.nl
ZEELAND
Vacature
NOORD BRABANT
Greet Cohen
Heeseind 21
5392 PD Nuland
073 532 27 86
greetcohen.vmdb@live.nl
LIMBURG
Paul Daemen
Aalbekerweg 67
6336 XN Hulsberg
045 405 30 38
Theo van Dael
Van Oeststraat 20
6071 EA Swalmen
0475 50 21 03
theovandael@kpnmail.nl
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PLUSminus

Gertrude Beker,
Nothing is ever
finished (2010)

Om 16:15 uur einde bijeenkomst.

Help uzelf!
Word lid van de Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen.
Iedereen met een manisch-depressieve stoornis en iedereen
die als partner, familielid, vriend of collega daarbij betrokken
is heeft er belang bij om lid te worden van de VMDB. Want
behalve informatie bieden wij u heel veel mogelijkheden voor
lotgenotencontact. Dit is, naast medicatie en behandeling, de
belangrijkste steunpilaar om beter met de ziekte om te gaan.
De voordelen van een lidmaatschap:
• U ontvangt ons kwartaalblad PLUSminus vol met informatie
en recente ontwikkelingen
• U kunt deelnemen aan huiskamerbijeenkomsten
• U kunt deelnemen aan regionale contactgroepen
• U kunt deelnemen aan regionale bijeenkomsten
• U kunt – deels gratis – beschikken over onze informatie als
folders, brochures en boeken
• U kunt advies krijgen over psycho-educatiecursussen,
second opinions en dergelijke
• Uw belangen worden behartigd bij overheden en allerlei
instanties, zowel in binnen- als buitenland
De contributie kunt u zelf bepalen, maar het minimum is
€ 30,- per jaar. Ter verwelkoming ontvangen nieuwe leden
het boekje Een leidraad met daarin praktische uitleg over
de begrippen van de ziekte. Verder ontvangt u enkele
brochures en een recent exemplaar van PLUSminus.
Bel voor aanmelding of meer informatie tussen 10.00 en
14.00 uur ons kantoor op 030 - 2 80 30 30.
E-mailen of via onze website www.vmdb.nl aanmelden kan
ook.
U kunt uw bijdrage ook direct overmaken op IBAN nummer
NL86 INGB 0000 227198 t.n.v. de VMDB te Utrecht onder
vermelding van ‘lid’, en uw adresgegevens.
Bent u al lid? Vraag dan eens een ander. Of wijs ze op de
mogelijkheid om donateur of sponsor te worden.
Het lidmaatschap loopt gelijk met het kalenderjaar, van
januari tot januari.
OPZEGGEN: LET OP !!! Beëindiging van uw lidmaatschap
kan tot minimaal 2 maanden voor het einde van het jaar.
Vanaf 1 december maken wij kosten voor de ledenadministratie en is het derhalve niet meer mogelijk uw lidmaatschap
nog op te zeggen. Wij vertrouwen op uw begrip!

Help anderen
Word donateur of sponsor van de Vereniging voor Manisch
Depressieven en Betrokkenen.
U kunt het werk voor de 250.000 mensen met een
manisch-depressieve stoornis ook steunen als donateur of
sponsor.

Donateur
Als donateur bepaalt u zelf de hoogte van uw bijdrage en
u kunt kiezen uit diverse mogelijkheden
• Een éénmalige bijdrage naar keuze
• Een bijdrage naar keuze per jaar, halfjaar, kwartaal of maand
Bel voor aanmelding of meer informatie tussen 10.00 en
14.00 uur ons kantoor op 030 - 2 80 30 30. E-mailen
naar vmdb@nsmd.nl kan ook.
U kunt uw bijdrage ook direct overmaken op
IBANnummer NL86 INGB 0000 227198 t.n.v. de VMDB
te Utrecht onder vermelding van ‘donateur’ en de gewenste
betaalfrequentie.

Sponsor
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is het niveau
van de modekreet al lang ontstegen. Steeds meer bedrijven bekijken hoe zij zich kunnen inzetten voor een maatschappelijk doel. De Vereniging voor Manisch
Depressieven en Betrokkenen is zo’n maatschappelijk
doel en wellicht bent u er als ondernemer naar op zoek.
Een aantal bedrijven steunt de VMDB inmiddels met kleine
en grotere sponsorbijdragen, maar ook met deskundigheid, materialen en menskracht. In overleg is hiervoor een
sponsorovereenkomst op maat opgesteld. Want als
bedrijf wilt u heldere afspraken over wat u ervoor terugkrijgt en als VMDB zien we erop toe dat de belangen van
de vereniging niet worden geschaad.
Interesse? Neem dan contact op met kantoor
tel 030 - 2 80 30 30 of stuur een e-mail naar
vmdb@nsmd.nl

