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De Familieraad van GGNet wil een stem geven aan de familieleden en
andere direct betrokkenen van patiënten van GGNet. Uitgangspunt
hierbij is dat zij deel uitmaken van de leefomgeving van patiënten en
een wezenlijke rol (kunnen) spelen in hun herstel. Wij streven daarom
naar een actieve en vanzelfsprekende betrokkenheid van familie bij
de behandeling en begeleiding van patiënten. Als pleitbezorger van de
versterking van familiebetrokkenheid binnen GGNet willen wij vooral
laten zien dat samenwerking tussen de patiënt, de familie en ook de
hulpverlener (de Triade) ten goede komt.
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BIJ DIT NUMMER
Van de redactie
Het jaar 2020 schiet op, dit is al het februari-nummer dat u
toelacht. Wat hebben we te bieden?
“Ken je mij, wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?”
Regels uit een bekend lied van Huub Oosterhuis. Eigenlijk is
het een verwoording van een psalm, poëzie uit de bijbel, en
het gaat over God. Iemand die je helemaal door en door kent
en bij wie je jezelf mag zijn. De melodie, zoals bijvoorbeeld
vertolkt door Yosina in The Voice for Kids 2018, versterkt in
mijn beleving de kracht van de tekst.
Hoe kom ik hierop?
In dit nummer staat een interview met Jack van der Kruijs over
wat hij noemt: de ggz-vriendelijke gemeente. Van der Kruijs
constateert dat voor mensen met psychische problemen en
hun naasten nog steeds vaak goede regelingen en structuren
ontbreken die hen steunen en helpen zich een plek in de
samenleving te verwerven. Patiënten lopen verloren rond
terwijl familie en naasten er alleen voor staan. Ook na zoveel
jaren waarin familieraden moeite hebben gedaan om familie
en naasten bij de behandeling te betrekken. “Het zit niet meer
in de natuur van de psychiatrie om hun aanpak te verbreden
naar de context,” zegt Van der Kruijs, “vanuit medisch
perspectief is er geen enkele reden om de naaste erbij te
betrekken.” Maar in de jaren ‘80, voordat de psychiatrie ging
medicaliseren, was dat anders; toen waren er mensen die het
gesprek met de patiënten wél aangingen, psychiaters die de
wijk in gingen. En Huub Oosterhuis was ook zo iemand met
dat sociaal-psychiatrisch gedachtegoed, iemand die vaak
spreekt over binden en verbinden. “Dat is een beetje de
essentie van ons werk in de sociale sector,” zegt Van der Kruijs,
“iemand aan je binden en vervolgens verbinden aan de
nuttige mensen in de buurt of een nuttige plek.” Moeten die
mensen of plekken er natuurlijk wel zijn en dat is dan een
kenmerk van een ggz-vriendelijke gemeente.

Stigma’s, moeilijk aan een baan komen, vooroordelen over
verwarde personen, mensen met een beperking of kwetsbaarheid wier positie in de samenleving verslechtert volgens de
VN, mannen die vinden dat ze stoer moeten zijn en hun
problemen zelf moeten kunnen oplossen en intussen geen
hulp durven vragen uit angst voor een doetje te worden
versleten, bang zijn om afgewezen te worden, schaamte die je
van binnen helemaal opvreet, dit zijn enkele trefwoorden die
u in dit nummer terugleest. Woorden die ergens allemaal met
elkaar samenhangen.
Wat fijn zou het zijn als er iemand was, zo zegt het lied van
Oosterhuis, voor wie je je niet groter hoeft voor te doen dan
je bent, die dat allemaal al weet en je door en door kent en
jou accepteert zoals je bent. Of, onder andere met zijn
woorden: iemand die als niemand anders het kan hebben dat
ik niet perfect ben, niet mooi, niet geweldig, niet inspirerend,
geen ster, psychisch kwetsbaar, lichamelijk krakkemikkig,
enzovoort. En die mij desondanks zonder schaamte neemt
zoals ik ben.
Maar, eindigt het lied: Zou dat niet veel teveel waar zijn?
Zou het ...???
Guus Wiegerinck
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NIEUWS VAN GGNET
Kerstviering afdeling Ouderen RGC Doetinchem
Opnamekliniek Ouderen en Voortgezette behandeling Ouderen
(voorheen de Akkerman in Terborg) vieren voor het eerst
samen kerst met patiënten en familie in RGC Doetinchem!
Op 22 december jl. organiseerde de activiteitenbegeleiding
samen met de voedingsassistentes een kerstviering met
aansluitend een high tea in het RGC in Doetinchem. Patiënten
mochten twee personen uitnodigen om hieraan mee te doen.
Ferdi Keppels (geestelijk verzorger) verzorgde de invulling
van de viering. Onder pianobegeleiding werden verschillende
kerstliederen gezongen en waren er gedichten en
overdenkingen. Verschillende patiënten hebben een steentje
bijgedragen door iets voor te lezen of een muziekstuk te spelen.
Daarna was het tijd voor een high tea op de verschillende
afdelingen. Er was een ruime keuze aan zowel hartige
als zoete hapjes. Een klein koor zorgde voor sfeer met
achtergrondmuziek.
Vele handen maken licht werk! De voorbereiding voor de high
tea werd gezamenlijk door patiënten en begeleiding gedaan
en ook bij het opruimen stak een ieder zijn handen weer
uit de mouwen. Dit zorgde voor verbinding en een mooie
kerstbeleving.
Een geslaagde dag, zeker een herhaling waard!
Jacqueline Vos, Lisette Geven (voedingsassistentes)
Ria Haarman, Patricia Massop, Anne-Marie Ngegbai
(activiteitenbegeleiding)
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GEDICHT
Zin
Waar de zin zich verborgen houdt
Wat te zeggen als iemand je vraagt
wat de zin van het leven is?
Dat je het antwoord ook niet weet,
misschien. Wel dat zij zich schuilt houdt
in het ongezegde. De oogopslag
het elkaar aankijken en zien
voorbij wat van plan was zich
te tonen zoals kortstondig geluk,
twijfels, de vijfde laag pijn
die de zesde nu nog toedekt
Een aanraking die dat alles
losjes samenvat
Ja, daar houdt de zin
zich schuil. Zoek haar niet
Zij is er
Ester Alake-Tuenter
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De Wet verplichte ggz kent verbeteringen, maar het is
afhankelijk van de inzet van het gehéle veld of ze ook
daadwerkelijk gerealiseerd worden.
De Wet verplichte ggz (Wvggz) is per 1 januari 2020 in werking
getreden. Afgelopen jaren heeft MIND zich ervoor ingezet
dat de wet zo goed mogelijk geïmplementeerd zou worden.
Al voordat de wet zou ingaan drong MIND aan op uiterste
zorgvuldigheid bij de toepassing van verplichte zorg: deze mag
alléén worden gegeven als er géén andere mogelijkheden
meer zijn. De Wvggz beoogt onder meer om de zorgvuldigheid
van de besluitvorming rondom dwang in de ggz te verbeteren.
MIND wil een meldpunt voor ervaringen met de Wvggz
openen, zodat we signalen van cliënten en naasten kunnen
verzamelen en beter zicht krijgen op de praktijk rondom
verplichte zorg in 2020.
Voorkómen van verplichte zorg
Mensen ervaren de inzet van dwangmaatregelen als negatief
en vaak zelfs traumatisch. Het gebruik van vrijheidsbeperkende
interventies in de Nederlandse ggz, zoals dwangopnames, fixatie
en separatie, staat al lang ter discussie. We verwachten daarom
enorm veel inzet van zorgaanbieders om de alternatieven die
er voor dwang bestaan toe te passen en dwang te voorkomen.
Zoals bijvoorbeeld gastvrije zorg, bemoeizorg en respijtzorg.
Ook van de overheid verwachten wij veel van haar belofte dat
de nieuwe wet meer gericht is op het voorkómen van verplichte
zorg en het kiezen voor minder dwang. Structurele investeringen
in preventie en aanbod van vrijwillige zorg zijn dan ook beslist
noodzakelijk.
Meldpunt Ervaringen Wvggz
We vinden het belangrijk een goed beeld te krijgen van hoe
de wet gaat landen in de praktijk. Vertegenwoordigers van het
cliënten- en familieperspectief kunnen deelnemen in de regiooverleggen over de Wvggz. Via hen krijgen we een beeld van de
regio’s. Bovendien willen we rechtstreeks horen van cliënten en
hun naasten wat hun ervaringen zijn met de wet via een op te
richten meldpunt Ervaringen Wvggz. Hier kunnen de mensen
die te maken hebben gehad met Wvggz hun ervaringen (positief
of negatief) delen. Ook kunnen we zo een beter beeld krijgen
van de gevolgen voor mantelzorgers. In de Tweede Kamer is
afgesproken dat de ervaringen van cliënten en hun naasten deel
zijn van de evaluatie van de wet. Met de verkregen informatie
weten we wat er goed gaat en wat niet en waar we ons in 2020
hard voor moeten maken als MIND.

van de maatschappij. Terwijl de wet oorspronkelijk bedoeld was
als een behandelwet.
Wat heeft dit voor gevolgen voor de cliënt? Zo is bijvoorbeeld
het criterium ‘gevaar’ naar ‘ernstig nadeel’ veranderd. Waar je
onder de Wet Bopz nog wordt opgenomen als je een gevaar
bent voor jezelf of een ander, is dat onder de Wvggz veranderd
naar een ‘ernstig nadeel zijn voor jezelf of ander’. MIND
zal in 2020 kritisch gaan volgen of dit betekent dat mensen
straks eerder verplichte zorg krijgen. En hoe zit het met de
verenigbaarheid met het onlangs geratificeerde VN-verdrag
Handicap? Hierin staat immers dat gedwongen zorg verboden is,
ook als er sprake is van gevaar. We benadrukken het belang van
een zorgvuldige implementatie van de wet en blijven alert op
deze aandachtspunten.
Een stap vooruit
We zien in de wet gelukkig ook verbeteringen. De rechtspositie
van een cliënt is beter verankerd bij de Wvggz: de rechter besluit
óf en welke vorm van dwang mag worden toegepast, terwijl hij
onder de huidige wet Bopz alleen beslist óf iemand verplicht
wordt opgenomen. Zorgvuldiger procedures moeten leiden
tot betere besluitvorming rondom dwangtoepassing. Cliënten
krijgen meer inspraak in de verplichte zorg. Zo kunnen ze
bijvoorbeeld hun voorkeuren aangeven en samen met familie/
naasten een eigen plan van aanpak opstellen om verplichte zorg
af te wenden.
Tot slot krijgt ook familie voor het eerst een volwaardige
juridische positie in de wet. Al met al ziet MIND in de Wet
verplichte ggz verbeteringen, maar deze verbeteringen zijn
kwetsbaar en volledig afhankelijk van de inzet van het gehele
veld of ze ook daadwerkelijk gerealiseerd worden.
Bron: MIND Nieuwsbrief 3 december 2019

Kritische kanttekeningen bij de wet
MIND heeft in aanloop naar deze wet bij belangrijke onderdelen
van het wetsvoorstel steeds kritisch meegekeken. De wetgever
heeft de verantwoordelijkheid om een goede balans te vinden
tussen zorg, de bescherming van de rechten van het individu
enerzijds en de bescherming van de samenleving anderzijds.
Door een aantal incidenten rondom mensen met verward
gedrag en de media-aandacht hiervoor, is het accent van dit
wetsvoorstel in de loop der tijd verschoven naar het beveiligen
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Noot van de redactie
In het januari-nummer staat in het artikel over de Wvggz dat de
Familieraad in de gaten zal houden wat er op landelijk niveau
voor familieraden gepubliceerd gaat worden.
Niet alleen dat, ook binnen GGNet zal de Familieraad de vinger
aan de pols houden. Hoe gaat deze nieuwe wet werken in de
praktijk? En welke hulp en ondersteuning biedt GGNet aan de
familie om hun rol en taak echt uit te kunnen voeren? Met de
Raad van Bestuur is de afspraak gemaakt om elke drie maanden
te inventariseren hoe het gaat.

Kennisnetwerk Verward gedrag ontsluit kennis

Ten tweede hebben we gelezen en gehoord dat er psychiaters
zijn die bang zijn dat de Wvggz een bureaucratisch monster
gaat worden. Er zou zoveel administratie en juridisch gedoe op
hen afkomen dat zij niet of nauwelijks meer aan hun eigenlijke
werk, namelijk behandelen, toe zouden komen. Of dat echt zo
is moet blijken, vindt de redactie, de tijd zal het leren. Daar zijn
die driemaandelijkse inventarisaties ook voor.

Bron: MIND Nieuwsbrief 8 oktober 2019

Het Kennisnetwerk Verward gedrag draagt met praktische kennis
bij aan een effectieve en mensgerichte aanpak van verward
gedrag. Dit gebeurt door overzicht en samenhang te bieden
in kennis rondom het voorkómen en aanpakken van verward
gedrag.
Wil je een bijdrage leveren of meer weten? Of je aanmelden
voor de nieuwsbrief?
Kijk op http://verwardgedrag.nl

Aankondiging noteer in uw agenda:

Bron: Mind Nieuwsbrief 8 november 2019

Derde MIND Familie-/Naastendag op 14 maart!
Na het succes van de vorige twee edities organiseren wij op
14 maart 2020 de derde MIND Familie-/Naastendag in
Amersfoort. Een dag die je niet wilt missen als je familie of
naaste bent van iemand met een psychische kwetsbaarheid of
aandoening. Het thema is dit keer: ‘Geef je grenzen aan?!’ In
de ochtend is er evenals bij de vorige edities een plenair deel
met interessante sprekers. ’s Middags zijn er informatieve én
ontspannende workshops.
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Positie van mensen met een beperking of kwetsbaarheid
gaat achteruit ondanks VN-Verdrag Handicap
Het gaat niet goed met het uitvoeren van het VNverdrag Handicap in Nederland. Dat is te lezen in de
schaduwrapportage van de Alliantie VN-verdrag Handicap,
die op 3 december 2019 is gepresenteerd tijdens het congres
Gelijk=Gelijk in de Jaarbeurs in Utrecht. Op veel gebieden is de
positie van mensen met een beperking verslechterd sinds de
invoering in 2016. De werkloosheid stijgt, armoede neemt toe,
wachtlijsten in het speciaal onderwijs groeien en er zijn meer
gedwongen behandelingen en opnames. Ook is er een tekort
aan betaalbare aangepaste woningen. De schaduwrapportage
wordt in 2020 aangeboden aan het VN-comité in Genève.
Geen gunst, maar mensenrecht
Het VN-verdrag Handicap is niet vrijblijvend. Met het
ondertekenen van dit mensenrechtenverdrag in 2016, heeft de
Nederlandse overheid zich verplicht om de positie van mensen
met een handicap te versterken. Zij moeten toegang hebben
tot alle goederen en diensten, gelijk worden behandeld en
zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen leiden. Daar is stevig
overheidsbeleid voor nodig. In plaats daarvan worden sinds de
decentralisaties verplichtingen uit het verdrag neergelegd bij
gemeenten, zonder duidelijke afspraken over wat er van terecht
moet komen. Mensen met een beperking krijgen moeizaam
toegang tot zorg en ondersteuning en voelen zich gewantrouwd
wanneer zij daar een beroep op doen. De overheid legt
vervolgens geen sancties op als mensen met een beperking toch
uitgesloten worden.
Meer armoede, meer werkloosheid
De gevolgen van die vrijblijvende aanpak zijn groot. Bijvoorbeeld
op het gebied van werk en inkomen. Het aandeel mensen
met een beperking dat in 2009 in armoede leefde en risico
liep op sociale uitsluiting was 19,5%. Dat aandeel groeide in
2016 naar 24,6%. Ondanks het invoeren van het verdrag is
de arbeidsmarktpositie van mensen met een handicap niet
verbeterd. De werkloosheid onder mensen met een beperking
is tussen 2012 en 2016 toegenomen en is nog steeds meer

dan de helft hoger dan bij mensen zonder een beperking. Ook
heeft de Participatiewet niet gewerkt. De onzekerheid rondom
contracten voor mensen met een beperking is gegroeid en hun
inkomenspositie is verslechterd.
Rapportage op basis van ervaringen
De schaduwrapportage is gebaseerd op de ervaringen van
mensen met een beperking en op bronnenonderzoek. Mensen
met een beperking is gevraagd hoe zij hun situatie ervaren
drie jaar na ratificatie van het VN-verdrag Handicap. Dat is
gedaan in groepsinterviews, via vragenlijsten en met een online
Vertelpunt. De schaduwrapportage is een van de drie manieren
waarop de uitvoering van het VN-verdrag Handicap wordt
bijgehouden door de VN. De Nederlandse Staat rapporteert elke
vier jaar aan het in Genève gevestigde VN-comité, net als het
College voor de Rechten van de Mens.
Specifieke Aandacht vanuit MIND gevraagd
MIND vraagt specifiek aandacht voor de positie en rechten
van mensen met psychische problemen en mensen met een
verslavingsprobleem. Het toepassen van dwang en drang in
de zorg is in strijd met artikel 15 van het VN-verdrag waarin
staat dat mensen vrij gewaard dienen te zijn van foltering en
andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of
bestraffing. Het VN-verdrag roept ons allen op om onder meer
separeren en fixeren te voorkomen. Helaas blijkt uit rapportage
van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat separaties in de
GGZ onvoldoende afnemen. Ook het voornemen om het gebruik
van stroomstootwapens in GGZ-instellingen toe te staan, is in
strijd met het genoemde artikel. MIND roept op om het gebruik
in GGZ-instellingen te verbieden.
Bron: MIND Nieuwsbrief 3 december 2019
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Nieuw magazine door en voor mensen met psychische
kwetsbaarheid
In het nieuwe magazine Tzitzo vertellen mensen over hun
psychische kwetsbaarheid en de impact die (zelf)stigma op
hen heeft. Het magazine is bedacht, geschreven én gemaakt
door mensen met eigen ervaring. Initiatiefnemer Mirte
Sonntag: “Veel onbegrip ontstaat uit onwetendheid: iemand
begrijpt eigenlijk niet goed hoe het zit. Dat wil Tzitzo magazine
veranderen! Door persoonlijke verhalen in beeld te brengen,
maken wij onder andere mentale gezondheid bespreekbaar.”
Voor Mirte ging een langgekoesterde droom in vervulling met
de lancering op 22 november.

Inhoud Tzitzo
Verschillende mensen vertellen vanuit hun eigen ervaring over
hoe het is om te leven met een psychische kwetsbaarheid. Ze
laten zien wat en hoe je zelf kunt veranderen om herstel te
bevorderen. Daarmee is het magazine een bron van hoop, steun
en (h)erkenning. En is er al een nieuwe droom? Zeker, want één
succesvol magazine smaakt natuurlijk naar meer…
Bestel het magazine alvast voor maar € 3,50 via de website:
https://www.tzitzomagazine.nl/winkel/

Mirte weet wat de impact van stigma kan zijn: “Schaamte groeit
in eenzaamheid. Bij mij heeft het 25 jaar kunnen groeien. Je
terugtrekken uit de maatschappij is zo erg. Ik hoop dat anderen
dankzij mijn openheid ook open durven te zijn. Bij mij heeft
het mijn herstel enorm bevorderd.” Ze is sinds begin dit jaar
ambassadeur van Samen Sterk zonder Stigma. Samen met ruim
90 andere vrijwilligers kiest ze ervoor om de boodschap van de
organisatie te vervlechten met haar persoonlijke verhaal.
Waarom een magazine?
Het idee van een magazine ontstond tijdens de
introductietraining. Samen Sterk zonder Stigma daagt
ambassadeurs uit om na te denken over hoe ze hun passies
en kwaliteiten kunnen inzetten voor destigmatisering. Na
Mirte’s periode in de psychiatrie is ze haast vergeten wat haar
kwaliteiten zijn. “In een opwelling haalde ik de doos met oude
tijdschriften van zolder en herinnerde me weer wat mijn passie
is. Op de middelbare school runde ik een eigen tijdschrift,
met abonnees, een redactie en een heel promotieteam.” Een
uit de hand gelopen hobby, waardoor ze onder andere wordt
aangenomen op de kunstacademie.
Mirte heeft een enorme drive. Het lukte haar dan ook om een
groep medeambassadeurs te verzamelen, én anderen die haar
wilden helpen. Door haar inzet en die van alle betrokkenen ligt
er nu een professioneel en krachtig magazine. Voor het eerste
nummer betaal je alleen de verzendkosten.
Wees er snel bij, want op is op.
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Tygo in de psychiatrie
In de maanden november en december
2019 zond de EO vier afleveringen uit
onder de titel “Tygo in de psychiatrie”.
Boeiende uitzendingen vond ik het,
ondanks dat of misschien wel vooral
ómdat ze lieten zien wat er allemaal mis
kan gaan in de zorg voor psychiatrische
patiënten.
In deze uitzendingen duikt
Tygo Gernandt in de wereld van
de psychiatrie. Hij onderzoekt hoe
psychische labels worden opgeplakt. Wat
als je de verkeerde labels krijgt? Of als je
labels je geen steek verder helpen in de
behandeling?
In alle vier uitzendingen zien we Tygo
in gesprek met de 21-jarige Jason. Bij
Jason zijn vanaf zijn 11e verkeerde
diagnoses gesteld. Hij is door de
bijhorende medicatie het contact met de
werkelijkheid verloren. Maar nog steeds
heeft niemand hem kunnen zeggen
wat hem nu eigenlijk mankeert. Jason
zegt: “Ze gaan uit van de symptomen en
zeggen op basis daarvan: “Dat en dat
heb jij”, maar ze zoeken niet door naar
waar de aandoeningen vandaan komen.
Jason heeft neigingen tot zelfdoding
en zoekt om hulp om daar van af te
komen. Hij is niet stabiel en kan wanneer
de impuls opkomt - en daar heeft hij
geen controle over, zegt hij - om er
een einde aan te maken, maar moeilijk
weerstaan. Hij zoekt hulp en steun maar
de instellingen waar hij aanklopt stellen
als voorwaarde dat hij eerst stabiel moet
zijn. U voelt hem al, Jason zit gevangen
in een lus: het resultaat wordt als
voorwaarde gesteld. Tot op de dag van
vandaag heeft hij ondanks zijn labels nog
niet de juiste hulp kunnen krijgen.
Ook de 37-jarige Jeroen krijgt bezoek van
Tygo. Jeroen heeft 26 jaar lang verkeerde
diagnoses gekregen en daar de nodige
medicatie bij geslikt. Hij is door de
bijhorende medicatie het contact met
de werkelijkheid verloren en wil een
gesprek met zijn psychiater, maar dat

loopt op niets uit: “Je kon net zo goed
tegen een muur praten.” Hij leeft nu van
paniekaanval naar paniekaanval.
De 41-jarige Rinse is oorlogsfotograaf
en militair geweest in Afghanistan.
Daar heeft hij een PTSS opgelopen door
getuige te zijn van een bermbomaanslag
waarbij ook kinderen omkwamen; en
hij kon niets doen, stond machteloos.
Door zijn PTSS kan hij niet eens gewoon
boodschappen doen, overal zijn triggers
die zijn psychische littekens openhalen
en hem doen terugkeren in de oorlog.
Volgens sommige psychiaters zal hij
daar nooit meer van af komen, maar
Rinse laat het er niet bij zitten. Hij vindt
een therapievorm in Engeland waar
geen labels voor nodig zijn. Zou dit een
alternatief zijn? In elk geval vindt Rinse
er baat bij.
Tygo ziet met welke stigma’s je te maken
kunt krijgen als je een label hebt. Hij
ontmoet David die bekend staat als
‘De gevaarlijkste gek van Hilversum’.
David durft zijn huis niet meer uit. Juist
omdat in Nederland zo veel mensen
een DSM-label opgeplakt hebben
gekregen, krijgen ze gemakkelijk te
maken met vooroordelen. “Een adhder is altijd druk” of “een borderliner
is niet te vertrouwen.” Maar het label
schizofrenie is het ergste, zegt Tygo.
Dan vinden ze je gevaarlijk of gestoord.
Tygo gaat op bezoek bij Sander die lijdt
aan waanideeën. Sander vertelt over
zijn ervaring met vooroordelen: “Op
mislukking rust een taboe.” Als je vertelt
dat je een uitkering hebt of over wat er
met je aan de hand is, dan is de ervaring
van Sander dat mensen afhaken en niet
meer geïnteresseerd zijn.
Tygo ontmoet ook Denise, een jonge
vrouw met autisme. Door haar
autisme blijft zij achter in ontwikkeling
vergeleken met haar vriendinnen. “Zij
gaan verder en ik blijf hier” en dat maakt
ontzettend eenzaam.
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Jim van Os: Geen exacte wetenschap
Tygo gaat te rade bij psychiater
Jim van  Os. Volgens Van Os is psychiatrie
geen exacte wetenschap. We weten nog
veel te weinig en het stellen van welke
diagnose dan ook is slechts voorlopig en
kan er dus naast zitten. Je weet niet van
tevoren of een bepaalde behandeling
zal aanslaan en hoe het met ze zal gaan
na enige tijd. Hoe kan het dat zoveel
mensen een verkeerde diagnose krijgen?
Hoe kan het dat er niet meer tijd wordt
genomen om uit te zoeken wat er met
de patiënt aan de hand is? Dat heeft
te maken met hoe wij in Nederland de
gezondheidszorg hebben georganiseerd.
Volgens Van Os moeten in onze
gezondheidszorg mensen in een hokje
geduwd worden en een label opgeplakt
krijgen. Zonder label krijg je geen zorg
en betaalt de verzekeraar niets. Om een  
diagnose te kunnen stellen is er een lijst
met kwalen compleet met bijbehorende
symptomen: het DSM-handboek. Op
basis van de symptomen komt de arts uit
bij een bepaalde kwaal en een passende
behandeling: de DBC (DiagnoseBehandel-Combinatie). Binnen één uur
moet de psychiater een diagnose gesteld
hebben. Maar ieder mens is anders, stelt
Van Os. En het gedrag van iemand en
de symptomen kunnen zeer veranderlijk
zijn, zelfs binnen een uur. En bij andere
symptomen hoort volgens de DSM een
ander label of aandoening. Vandaar dat
het logisch is dat een jongen als Jason
13 verschillende labels kan hebben.
Het lijkt wel exact wat je doet met dat
plakken van labels en je denkt dat je
weet wat er aan de hand is met de
patiënt, maar in feite weet je nog niets.
Een depressie heeft voor de een een heel
andere reden van bestaan en oorzaak
dan voor de ander; het label depressie
zegt op zich dus niets. Het is niet zo exact
en aantoonbaar als bijvoorbeeld een
gebroken been. Psychische geneeskunde
is veel ingewikkelder dan somatische
geneeskunde.
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Suzan Beugels: waarom labels
Suzan Beugels, professor in de
psychologie, praat met Tygo over de
vraag waarom het nodig is binnen
de psychiatrie om mensen een label
te geven. Zij werkt mee aan de
nieuwste versie van de DSM. Door bij
bepaalde aandoeningen protocollen of
behandelingen te ontwikkelen voorkom
je dat behandelaren telkens opnieuw
het wiel moeten uitvinden, zegt Beugels.
Bovendien geeft het stellen van een
diagnose patiënten ook een perspectief:
daar gaan we heen, daar gaan we aan
werken. Dat is beter dan eindeloos
diagnosticeren waar niks uit komt. En
inderdaad: labels overlappen elkaar en
symptomen kunnen wijzen op meerdere
diagnoses. Eigenlijk zou bij elk mogelijk
label aan de patiënt gevraagd moeten
worden of deze daar iets van herkent in
zichzelf. En inderdaad, één uur voor een
diagnose stellen is ook erg kort.
Noot van de redactie
In de redactie is uitgebreid over deze
uitzendingen gediscussieerd. Ze lieten
vooral zien wat er allemaal mis kan gaan
in de GGZ, maar behandelaren kwamen
niet aan woord. Toen in een van de
uitzendingen De Meent (GGNet locatie
Warnsveld) in beeld kwam en de voiceover sprak over een programma waarin
het medicijngebruik kritisch tegen het
licht gehouden woedt, was dat een
gelegenheid om Mike Veereschild met
zijn programma Ditsmi aan het woord
te laten, maar dat gebeurde niet. Het
principe van woord en wederwoord is in
deze uitzendingen niet gehuldigd, en dat
vinden we jammer. Vele medewerkers
van GGNet haakten na een of twee
uitzendingen af en stopten met kijken;
ze voelden zich a.h.w. aan de schandpaal
genageld.
Op internet stond ook een reactie van
Bram Bakker, een andere bekende
psychiater. Hij kon het niet aanzien

en schrijft: “Het is mij niet gelukt om
naar ‘Tygo in de psychiatrie’ te kijken.
Goed dat zulke programma’s worden
gemaakt, maar zelf word ik er niet
goed van.” Hij beaamt dat er veel mis
gaat in de psychiatrie en dat daar door
de doelgroep niet altijd handig op
gereageerd wordt. Maar er gaat ook heel
erg veel goed, zegt Bakker, “maar daar
haal je de media niet mee…”.
Net zoals zijn collega Van Os staat ook
Bakker kritisch tegenover de manier
hoe in Nederland de gezondheidszorg
is georganiseerd. De manier hoe er
gediagnosticeerd wordt met behulp
van lijstjes met labels noemde ook
hij discutabel en armoedig omdat
het mensen letterlijk reduceert tot
nummers. En dit allemaal op gezag
van de zorgverzekeraars die zweren
bij dit systeem, en van behandelaren
die krampachtig de voordelen blijven
benadrukken.
Bakker maakt een vergelijking met de
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beroemde schilder Karel Appel. Die zei
ooit: ‘Ik rotzooi maar wat aan’.” Dat viel
best mee, want hij had een gedegen
vakopleiding genoten en wist vrij precies
wat hij deed. De psychiaters in ons land
zouden er goed aan doen zich door hem
te laten inspireren: kennis is de basis,
maar kunst wordt het in de specifieke
vorm die je het geeft. Die wordt bepaald
in samenspraak met de mens tegenover
je, niet via een voorgeprogrammeerde
code…”.
Bronnen:
Foto: EO
https://www.npo3.nl/tygo-in-depsychiatrie/POMS_S_EO_15705622
https://portal.eo.nl/over-de-eo/pers/
schema-programmas/televisie/tygo-inde-psychiatrie/
https://joop.bnnvara.nl/opinies/tygo-inde-psychiatrie-ik-kan-het-niet-aanzien
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PROFESSOR LEGT UIT WAAROM MANNEN MINDER VAAK
PSYCHISCHE HULP ZOEKEN DAN VROUWEN
November is ook wel bekend als Movember, de maand waarin
wordt stilgestaan bij mannelijke gezondheid. Ooit geweten dat
mannen andere psychische klachten hebben dan vrouwen?
Daarnaast vragen ze minder om hulp en maken ze veel vaker
een eind aan hun leven. Hoe kan dat? En waar kun je als man
terecht? Journaliste Dorien Dijkhuis stelde 10 vragen aan
professor en e-Mental health-expert Heleen Riper.
Dr. Heleen Riper is hoogleraar eMental-Health, Vrije
Universiteit (Faculteit Gedrags- en bewegingswetenschappen,
Sectie klinische psychologie)

Ik herken dat wel. Als ik werklui thuis over de vloer had, werd
tijdens de koffie- of schaftpauze veel op het mobieltje gekeken
en gezwegen. Als er gepraat wordt, is het overleggen. En
mannen zoeken eerst oplossingen voordat ze hulp zoeken.
Zo heb ik eerder de neiging een bouwmarkt drie keer te
doorzoeken voordat ik iemand aanschiet om te vragen waar ik
een bepaald artikel kan vinden.
Guus Wiegerinck

Nieuwsgierig geworden naar de antwoorden die Dijkhuis
kreeg van prof. Riper, ga dan naar https://www.nu.nl /
    gezondheid/6008813/professor-legt-uit-waarom-mannen-      
    minder-vaak-psychische-hulp-zoeken-dan-vrouwen.html
Dit onderwerp sluit aan bij het boek dat in de Boekenrubriek
van dit nummer van De Stem van de Familie besproken wordt:
Als de man verliest (door Tim Overdiek en Wim van Lent).
Ook daarin wordt gesteld dat mannen anders omgaan met
problemen dan vrouwen: vrouwen praten, mannen doen. Ze
gaan niet zo gauw naar de dokter.

MIND SLUIT OVEREENKOMST MET TOONAANGEVENDE
HEALTH APPS SPECIALIST
Eind augustus heeft MIND in Amersfoort een
samenwerkingsovereenkomst getekend met ORCHA .
ORCHA is een toonaangevende specialist op het gebied van
de beoordeling van health apps. Het doel is via een ‘GGZ
Appwegwijzer’ overzicht aan te brengen in het Nederlandse
‘oerwoud’ van apps en andere e-healthtoepassingen die de
geestelijke gezondheid bevorderen. Hiermee worden mensen
beter geïnformeerd over de kwaliteit en functionaliteit van
deze apps en kunnen zij uit het hele aanbod gemakkelijker een
keuze maken. De GGZ Appwegwijzer wordt ontwikkeld door
MIND in coproductie met GGZ Nederland en hun leden.

door het ministerie van VWS. Bedoeling is dat eind 2019
een platform wordt opgeleverd met gestandaardiseerde
kwaliteitsbeoordelingen van apps voor de ggz. ORCHA gaat
de onderliggende techniek leveren. MIND coördineert in
samenwerking met GGZ Nederland de beoordeling van de apps
en gaat hierin zowel het perspectief van cliënten en hun naasten
als het perspectief van professionals meenemen.

Er komen steeds meer apps op de Nederlandse markt ter
ondersteuning van de geestelijke gezondheid. Voor mensen is
het vaak een hele zoektocht om tussen al die apps een goed
passende app te vinden. Mensen vinden het belangrijk dat er
goede informatie is over apps die mogelijk geschikt voor hen
zijn. Die informatie is nu beperkt en versnipperd aanwezig. Zoals
iemand uit de achterban van MIND opmerkte: “Ik gebruik nu
een app en daar blijf ik maar bij, want ik heb geen idee wat ik
anders zou moeten kiezen; ik weet niet wat het allemaal inhoudt
en ik wil niet zomaar op de gok iets downloaden”.

Bron: Nieuwsbrief MIND 10 september 2019

Voor meer informatie over de GGZ Appwegwijzer, mail naar
Rimmert Brandsma, projectleider e-health MIND, rimmert.
brandsma@wijzijnmind.nl

De realisatie van de GGZ Appwegwijzer gebeurt in het
kader van het programma VIPP-GGZ en wordt gefinancierd
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RUIM € 100.000,-- VOOR 16 HERSTELINITIATIEVEN
Tijdens de jaarlijkse GGZ Herstelspecial op dinsdag
29 oktober ontvingen 16 initiatieven, die volledig afhankelijk
zijn van subsidies, een financieel steuntje in de rug. De GGZ
Herstelspecial is een initiatief van Coöperatie VGZ en MIND
en wordt gefinancierd door 32 GGZ-aanbieders. Zij dragen van
elke ingekochte DBC één euro af.
De GGZ Herstelspecial is bedoeld voor initiatieven die zich
richten op herstel van GGZ-cliënten en volledig afhankelijk zijn
van subsidies (niet gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet).
De initiatieven bieden een kwetsbare groep (ex-) cliënten met
ernstig psychische problemen structuur, zingeving en een plek
in de maatschappij. Hiermee wordt hun herstel bevorderd en
terugval voorkomen.
VGZ pakt samen met MIND haar maatschappelijke rol en zet
herstel, eigen regie en herstelondersteunende zorg in de GGZ
op de kaart via geldprijzen vanuit de GGZ Herstelspecial. Het
geld wordt bijeengebracht door 32 GGZ-instellingen die van elke
ingekochte DBC van Coöperatie VGZ één euro afdragen.
Publieksprijs
De publieksprijs met de meeste stemmen ging naar Stichting De
Bagagedrager. Deze stichting geeft workshops aan cliënten en
ggz-ervaringsdeskundigen om met de StigmaTools aan de slag te
gaan in de praktijk. De StigmaTools zorgen voor meer openheid,
begrip, verminderen (zelf)stigma en bevorderen herstel en
inclusie.

Alle winnaars van de Herstelspecial:
1. Stichting Fantastike - Faciliteren van kunstuitingen
2. Stichting Verloren jaren - Rondreizend Herstelcafé
3. Stichting Vrienden van Parnassia - Roeien voor Herstel
4. Herstelacademie Haarlem en Meer
5. Stichting Herstelproces - Verhalenweekenden
6. Stichting De Ervaringswerker
7. Stichting Zelfregie Borne - Naasten/ontmoeting/film
8. Stichting Kernkracht - Ervaringscafé jongeren
9. Stichting Theaterwerkplaats - Voorstelling Stemmen horen
10. De Bagagedrager - Stigmatools
11. Stichting Take 4 - Docu Zlatan is gek
12. Stichting Wegloophuis Utrecht - Multiloog
13. Stichting Pluk en Pleej - Muziek
14. Van der Hoeven kliniek - Theaterstuk met buurtbewoners
15. Stichting Levenskunst - Dialogen/publieke acties
16. Rivierenland Herstelt - Ervaringsdeskundigenpool
17. Firma Zorgbehang - Theater
Bron: Mind Nieuwsbrief 8 november 2019

Juryprijzen
De jury beloonde twee initiatieven extra. Stichting Herstelproces
en Stichting Kernkracht ontvingen beide een extra cheque ter
waarde van € 2.500,--.
•    Stichting Herstelproces organiseert herstel- en
      
      verhalenweekenden voor mensen met een
      psychische kwetsbaarheid. In het herstelweekend
      maken de mensen kennis met het herstelproces en
      krijgen zij inzicht in wat dit proces voor hen betekent. In
      de verhalenweekenden gaat het om het zoeken van een
      passende manier om je verhaal vorm te geven.
•    Stichting Kernkracht is opgezet vanuit de behoefte van
      mensen aan een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten
      en ervaringen delen. ‘Samen’ is hierbij een kernwoord voor
      koken, eten, muziek maken, delen en zijn. De ervaringscafé’s
      zijn ontstaan vanuit ervaringen en signalen van bezoekers en
      deelnemers. Ervaringen zijn universeel en (h)erkenning
      daarin laat grenzen vervagen.
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ZORGEN VOOR NOODZAKELIJKE INFRASTRUCTUUR:
DE GGZ-VRIENDELIJKE GEMEENTE
Door: Judith Nuijens en Matthijs van Dam
Mensen met een psychiatrische achtergrond bevinden zich steeds vaker in
een spagaat. Met de huidige ambulantiseringsslag is het de bedoeling dat zij
kunnen werken aan hun herstel door
middel van ambulante begeleiding en
reguliere wijkvoorzieningen. In de praktijk blijkt dat echter een stuk moeilijker.
Kwetsbare mensen vinden moeilijk
aansluiting in de wijk, naasten worden
niet betrokken en de sociale mindset is
zoekgeraakt. Om ervoor te zorgen dat
mensen met een psychiatrische achtergrond de aansluiting met ‘de kudde’
niet verliezen, richtte Jack van der Kruijs
het landelijke netwerk ‘de ggz-vriendelijke gemeente’ op. Sociaalweb ging
met Jack in gesprek over zijn initiatief,
de huidige situatie in de ggz en hoe de
ggz-vriendelijke gemeente de ggz-infrastructuur kan ‘weder’opbouwen.
Jack, waarom heb je dit initiatief opgezet?
‘Op mijn negentiende ben ik als verpleegkundige begonnen in de psychiatrie. Vanaf mijn twaalfde had mijn
moeder last van psychiatrische problematiek. Zij is afgelopen jaar overleden.
Mijn kinderen kennen haar niet anders
dan dat zij een beetje ‘koekoek’ was,
zoals wij zeggen. Mijn zus en ik droegen
de zorg voor mijn moeder, en kwamen
tot de conclusie dat haar psychiatrische
problematiek richtinggevend is geweest
voor ons als gezin. Wij hebben steeds
geprobeerd om haar zoveel mogelijk te
betrekken in het normale leven, als echtgenote, als buurvrouw, als moeder en als
oma. Uiteindelijk is het aan familie om
te doen wat er in die zelfredzaamheidsboeken staat, en daar gaat mijn initiatief
over. Nu zij is overleden ben ik het
initiatief ‘de ggz-vriendelijke gemeente’
gestart om een bijdrage te leveren aan
noodzakelijke infrastructuur voor mensen zoals mijn moeder.’
Hoe kwam je op de naam ‘ggz-vriendelijke gemeente?’
‘De veronderstelling is dat je meteen het
gevoel krijgt: ‘’aha, gaat het daarom?’’
Raadsleden, wethouders en de leek
hebben vaak niet in de gaten welke voor-

zieningen aanwezig zouden moeten zijn
om mensen in hun herstel te ondersteunen. De snaar die ik wil raken is dat het
de normaalste zaak van de wereld zou
moeten zijn dat er mensen tussen ons
lopen die last hebben van stress, depressies of angsten, en dat we die mensen
erbij moeten houden. Veel mensen
krijgen knuffelgevoelens bij verstandelijk
gehandicapten, maar over mensen met
ggz-problematiek wordt heel spannend
gedaan. Terwijl 99 van de 100 zoals mijn
moeder zijn: heel bijzondere mensen en
dus helemaal niet gevaarlijk.’
Hoe heb jij de zorg voor mensen zoals
jouw moeder in de loop der tijd zien
ontwikkelen?
‘Mijn zus en ik hebben het daar veel
over. Nadat mijn moeder scheidde van
mijn vader heeft ze nog een aantal
pogingen gedaan tot een nieuwe relatie
die op niets uitliepen. Wij zijn in ‘overleefmodus’ gegaan, met name mijn zus,
die zich daar heel knap doorheen heeft
geslagen.

Voor mensen met psychiatrische problemen zijn
goede regelingen blijkbaar
niet van-zelfsprekend.
Je zou verwachten dat dit
na 25 jaar veel beter zou
zijn, maar dat is niet het
geval.’
Ik herinner me zo’n moment dat we
’s nachts uit bed werden geroepen en
dat mijn moeder even met ons wilde
kletsen, terwijl ze tegelijkertijd ook stemmen in haar hoofd hoorde. Dat was heel
ongemakkelijk, want ik kon daar bijvoorbeeld niet over praten met mijn vader.
Later werd mijn moeder gedwongen
opgenomen, waar ook politie bij kwam
kijken. Die opname moesten wij als
naasten zelf regelen. Niemand in onze
omgeving begreep wat er aan de hand
was, en wij al helemaal niet. Het enige
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dat we wisten is dat we naar de huisarts
moesten, die ons vervolgens vertelde dat
hij niets voor ons kon doen. Volgens de
huisarts was mijn moeder niet gevaarlijk
voor zichzelf of voor anderen.
Op enig moment hebben we de zaak
bewust uit de hand laten lopen. Mijn zus
sloeg mij in mijn gezicht en vertelde dat
onze moeder dat had gedaan, zodat er
een reden was om haar op te nemen.
Zo was de situatie eind jaren 80 in een
gemiddeld dorp. Toen mijn moeder
eenmaal was opgenomen op een psychiatrische afdeling gingen wij ook niet
bij haar op bezoek, daar hadden we een
heel vreemd gevoel bij. Toch vroegen we
onszelf ook af waarom we dit eigenlijk
niet deden. Een kind begrijpt natuurlijk
niet waarom we niet op bezoek gingen
terwijl je moeder in het ziekenhuis ligt.
Inmiddels hebben we al vier of vijf
dingen te pakken die vaak goed geregeld
zijn voor mensen met lichamelijke problemen of een verstandelijke beperking.
Denk aan de nazorg, het betrekken van
naasten of informatie en uitleg krijgen
van de huisarts. Voor mensen met
psychiatrische problemen is dit blijkbaar
niet vanzelfsprekend. Je zou verwachten
dat dit na 25 jaar veel beter zou zijn,
maar dat is niet het geval.’
Zie je wel verbeteringen? Zo ja, welke
verbeteringen?
‘Er zijn zeker verbeteringen, zoals het
betrekken van kinderen of ouders door
de behandelaar. Maar dat is erg afhankelijk van de instelling. Neem nu Hannie
Boumans, die zichzelf een ‘bemoeimoeder’ noemt. Haar boodschap is dat ze
zich continu moet opdringen tijdens een
traject van haar zoon, terwijl zij het thuis
als familie samen moeten doen. Het zit
niet meer in de natuur van de psychiatrie
om hun aanpak te verbreden naar een
context. Ook mijn moeder had eerder en
beter geholpen kunnen worden. Wij hadden als gezin geholpen kunnen worden
waardoor zij minder diep en minder lang
in de problemen had gezeten. Dat is de
brandstof voor het initiatief ’ggz-vriendelijke gemeente’.
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Ik ben de afgelopen jaren betrokken
geweest bij veel gemeenten om ervoor
te zorgen dat inwoners met psychische
problematiek bij de kudde blijven. Het is
evident dat we stappen moeten zetten
en dat gemeenten verantwoordelijk zijn
om de juiste vormen van ondersteuning
te organiseren, alleen gebeurt het gewoon niet. De infrastructuur is door de
decentralisaties en bezuinigingen voor
een groot deel afgebroken. Zo zouden
overal ontmoetingsplekken met lotgenoten moeten zijn waar deze mensen baat
bij hebben, maar de realiteit is dat die
plekken er niet overal zijn.’
Je stelde dat het evident is welke
stappen gezet moeten worden door de
gemeente. Welke stappen zijn dat?
‘De Commissie Dannenberg heeft enkele
jaren geleden een belangrijk rapport
opgeleverd. Een advies waar door de
overheid en de zorgsector samen de
toekomst van het beschermde wonen
beschreven werd. Dat rapport gaat over
de domeinen wonen, werken en dagbesteding met het advies dat de gemeente
zich in moet spannen om het wonen
flexibel beschikbaar te maken met een
gevarieerd aanbod om mensen te stimuleren ggz-patiënten aan te nemen. Zo
zou je iemand met autisme die heel goed
kan boekhouden op een kantoor een
baan kunnen aanbieden.’
Er is ook nog een vierde: de steunstructuur. Dat is de kern van wat er moet
gebeuren. In een ideale situatie lopen
er in wijken opbouwwerkers rond voor
jeugd, maar ook voor mensen met een
psychiatrische achtergrond. Mensen die
herkenbaar zijn en die zich profileren
op allerlei plekken, zoals in buurtgebouwen en bij de huisarts. Zo kan meteen
geschakeld worden wanneer iemand binnenkomt met een zorgelijk verhaal. Dan
hoef je die persoon niet op de wachtlijst
van een ggz-instelling te zetten, maar
kan hij of zij meteen in gesprek. Dat
soort toegankelijke steunstructuren zijn
essentieel. Die kennis moet vrij beschikbaar zijn en goed verankerd worden in
wijken en dorpen. Bauke Koekkoek heeft
een enquête gehouden met de vraag in
hoeveel gevallen ggz-professionals erin
slaagden de naasten te betrekken, en
ik geloof dat de uitkomst zes procent
was. Dat heeft te maken met schroom.

Vanuit medisch perspectief is er geen
enkele reden om naasten te betrekken.
Maar wanneer je het als een interactief
probleem benadert, is het vreemd als de
partner niet betrokken wordt. Daarom
moet de ggz de durf hebben het contextueel aan te pakken.’
Wat zouden gemeenten kunnen doen
om die steunstructuur voor naasten
meer te stimuleren?
‘Elke gemeente heeft een vorm gekozen:
sociaal team, sociaal wijkteam, wijkteam. Daar moeten zij de kennis aan
boord halen waardoor het gesprek beter
wordt aangegaan. Zodat er onmiddellijk
een lampje gaat branden wanneer er
een melding komt over een depressieve
buurvrouw. Dit moeten we als naasten
oppakken. Dat vergt kennis en kwartiermaken.’
Je hebt natuurlijk zelf ook nare ervaringen gehad. In hoeverre betrek jij nu je
directe netwerk in jouw visie van een
ggz-vriendelijke gemeente?
‘Er zijn zes landelijke bijeenkomsten,
dat worden er wellicht nog wel meer.
Daarin proberen we alle perspectieven op deze kwestie op te halen. Het
naastenperspectief en de steunstructuur
voor naasten zijn belangrijk. De naasten
moeten het namelijk voor een groot
gedeelte doen. Ook zij moeten het vol
zien te houden. In ons geval hebben we
32 jaar gedoe, grilligheid, wanen, achterdocht en kletsverhalen meegemaakt.
Hierdoor is mijn zus vijf jaar voor het
overlijden van mijn moeder opgehouden
met de zorg voor haar, omdat zij het
niet meer aankon. Daarnaast willen we
dat ambtenaren, ervaringsdeskundigen,
professionals, beleidsadviseurs, maar
ook het bedrijfsleven bij elkaar komen
en met elkaar in debat gaan over wat
er moet gebeuren en waarmee gestopt
moet worden.’
Wie zou het gesprek moeten voeren, en
zijn die mensen toegerust op psychische
problematiek?
‘Vanuit de gemeente zijn dat de medewerkers van het sociale team. Je hebt
een aantal generalisten en daarnaast
maak je gebruik van specialisten die nu
in de ggz zitten. De kunst is om die uit
de ggz te halen en te laten landen in de
wijk. Dat lukt soms, maar vaak nog niet.
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Een geslaagd voorbeeld is het PlusTeam
in Geldrop, dat ingrijpt bij multiproblematiek en eerst stabiliteit binnen een
gezin regelt.
Utrecht heeft voor een brede wijkaanpak
gekozen. Bovenop de wijkteams hebben
zij een soort ‘expertlaag’ georganiseerd
die snel schakelt met het gewone wijkteam en waarin ggz-expertise aanwezig
is.’
En wie moet er dan die actie ondernemen?
‘In een mooie wereld doen we het samen, zou Mies Bouwman zeggen. In een
stad zoals Amsterdam zie je veel mensen
een beetje doelloos en onbegrepen
ronddolen. Ik snap dat je zo iemand
niet zomaar gaat aanspreken, maar als
niemand het doet blijft zo’n persoon
ook maar alleen. In de jaren 80, voor
de medicalisatie van de GGZ, waren er
mensen die het gesprek wel aangingen.
Bemoeizorg noemen ze dat. Ik ben sociaal-psychiatrisch verpleegkundige en dat
is zo’n beetje in Amsterdam uitgevonden. Hier ging in de jaren 60 en 70 de
psychiater gewoon op zijn fiets door de
wijk. Mensen met het sociaal-psychiatrisch gedachtegoed bestaan nog steeds,
neem bijvoorbeeld Huub Oosterhuis.
Oosterhuis spreekt vaak over binden en
verbinden. Dat is de essentie van ons
werk in de sociale

Jack van der Kruijs
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sector: iemand aan je binden en vervolgens verbinden aan de nuttige mensen
in de buurt of een nuttige plek.’
In hoeverre wordt dit opgepakt in de
Wet verplichte ggz?
‘Het grootste voordeel van de Wvggz is
dat de gemeente zelf lokaal in gesprek
moet met mensen die in een crisis
dreigen te raken, en dan preventief
samen met naasten tot een plan kan
komen. Dat spoor is erbij gekomen,
maar dit niet-acute spoor lijkt nu vaak
uitbesteed te worden aan de GGD. Het is
dan maar de vraag wat er terecht komt
van inclusie, naastenbetrekking, goede
gesprekken voeren en samen lokaal
zoeken naar passende oplossingen. Dat
gaat de GGD echter niet doen, omdat
ze daarvoor niet in elke regio de kennis
hebben. In de regio Eindhoven heb je
400.000 inwoners, waarvan 220.000
in de stad Eindhoven. De GGD moet
dan in de omliggende dorpen de lokale
structuren kennen, wat niet het geval is.
Ik ben wel blij met de nieuwe Wvggz, en
over een aantal jaren gaat dat best iets
opleveren. In de tussentijd wordt het
soebatten en is het zoeken naar moedige
wethouders en beleidsadviseurs die durven te zeggen: ‘’niks ervan, wij gaan het
gewoon zelf doen. We hebben een goed
sociaal team. We gaan mensen spreken
en nemen onze verantwoordelijkheid.’’
In Amsterdam-Zuid is in 2017 het initiatief ‘ggz in de wijk’ opgezet. Hoe kijk je
aan tegen dat initiatief?
‘Dat is een van de plekken waar een
sociaal-psychiatrische aanpak bewezen
wordt. Een steunplek met daaromheen
informerende professionals zoals kwartiermakers, buurtbewoners, vrijwilligers
en naasten die bezig zijn met binden en
verbinden. Daar gaat een normaliserend
effect van uit. Ook in Utrecht wordt dat
heel goed opgepakt. Twee van de zes bijeenkomsten van de ‘de ggz-vriendelijke
gemeente’ worden dan ook in Amsterdam en Utrecht georganiseerd.’
In hoeverre was jouw moeder geholpen
geweest met een dergelijk initiatief als
in Amsterdam-Zuid?
‘In de laatste tien jaar heeft ze met
bemoeienis van mijn kant een indicatie
voor dagbesteding gekregen van de
gemeente. Mijn moeder vond wel
herkenning in de mensen die daar waren. Het gevolg was dat ze al snel

vrijwilliger wilde worden. Van zo’n plek
gaat iemand weer leven. Aan de andere
kant was het natuurlijk veel te laat. Ze
was al 25 jaar psychotisch en gebruikte
al die jaren medicijnen om die stemmen
in haar hoofd onder controle te houden.
Tegen die tijd was ze al een heel gehandicapte vrouw.’
In hoeverre was jouw moeder geholpen
geweest met een dergelijk initiatief als
in Amsterdam-Zuid?
‘In de laatste tien jaar heeft ze met
bemoeienis van mijn kant een indicatie
voor dagbesteding gekregen van de
gemeente. Mijn moeder vond wel herkenning in de mensen die daar waren.
Het gevolg was dat ze al snel vrijwilliger
wilde worden. Van zo’n plek gaat iemand
weer leven. Aan de andere kant was het
natuurlijk veel te laat. Ze was al 25 jaar
psychotisch en gebruikte al die jaren medicijnen om die stemmen in haar hoofd
onder controle te houden. Tegen die tijd
was ze al een heel gehandicapte vrouw.’

‘’Het aanpakken van
de ggz-problematiek
vraagt van de overheid
veel meer ‘stoer’ zijn’’
Is de capaciteit beschikbaar om dit
soort initiatieven op landelijke schaal
toe te passen?
‘Daar zit inderdaad een probleem: van
elke euro die de zorgverzekeraar betaalt
blijft 40 cent in het apparaat zitten en
bereikt nooit de werkvloer. Dat geeft een
enorme organisatiekramp waar de ggz
op dit moment in zit. Ook in de Miljoenennota stond te lezen dat de grondige
analyse die nu uitgevoerd moet worden
in het zorgstelsel schreeuwt om een
nieuwe manier. Dit geldt ook voor ouderen, het verzorgingstehuis van vroeger
is niet meer van nu. Er zou bijvoorbeeld
een plek moeten zijn waar een licht-dementerend persoon terecht kan. De
verpleeghuizen zullen zeggen dat ze dat
niet kunnen bekostigen, omdat ze aan
alle kanten uitgeknepen worden. Daar
moet weer iets anders gebeuren om
uit de kramp te stappen.  Waar het mij
vaak wel lukt om mensen uit het sociaal
domein mee te krijgen, kijken bedrijfseconomen mij meestal glazig aan.
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Volgens hen zijn ggz-mensen nauwelijks
productief en dragen zij amper bij aan
het bruto nationaal product. Volgens
bedrijfseconomen dus weggegooid geld,
maar steun in de buurt en in de wijk
dichtbij mensen hoeft echt niet zo duur
te zijn.
Je kunt het ook op macroniveau bekijken. Philippe Delespaul spreekt bijvoorbeeld over populatiebekostiging. Dat kan
zo’n nieuwe manier zijn. Delespaul heeft
aangetoond dat het eigenlijk helemaal
geen financiële discussie is, maar dat
je moet zorgen dat het geld naar de
juiste dingen gaat. Dus naar ambulante,
contextuele interventies zoals fatsoenlijk
wonen, werken en preventie. Als je het
geld op een andere manier besteedt heb
je mijns inziens de oplossing in handen.
Alleen zijn er een hoop instellingen die
er belang bij hebben dat alles zo blijft.
Een dergelijke transformatie betekent
dat je bedden moet gaan afstoten en dat
er gebouwen leeg komen te staan. Het
gevolg is een bedrijfskundige kramp. Dat
vraagt van de overheid veel meer ‘stoer
zijn’ en visie door afspraken te maken
met de bestaande GGZ-instellingen en
hen dwingend te ondersteunen in die
omvorming.
In Scandinavië en Australië hebben ze
op macroniveau een andere rekensom
gemaakt: als je deze vorm van publieke
gezondheid niet goed regelt dan geeft
dat overlast, stagneert de productiviteit
en bevordert dat niet de inclusie. Daar
hebben ze gezien dat op het moment dat
je hierin investeert, je maatschappelijke
kosten uitspaart. Daar hoef je geen technische wiskunde voor gestudeerd te hebben, maar het vereist wel een bepaalde
mindset, een bepaald sociaal karakter
en solidariteit die we in Nederland wat
kwijt zijn geraakt. Zelfs een liberaal kan
tot de conclusie komen: ‘’dit kost de
overheid uiteindelijk minder geld.’’ Zelfs
vanuit bedrijfseconomisch perspectief is
het dus ook interessant om de GGZ op
een fundamenteel andere manier te organiseren. Als bij alle partijen dat besef
komt, kunnen we ver komen.’
Bron: MIND Nieuwsbrief 3 december
2019
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TRAINING: ‘STEMMEN HOREN BEGRIJPELIJK MAKEN’
Ongeveer 8% van de bevolking heeft
ervaring met bijzondere zintuiglijke
ervaringen en/of persoonsgebonden
overtuigingen, waaronder het horen
van stemmen. Verder heeft onderzoek
aangetoond dat stemmen horen bij 2 tot
4% van de populatie voorkomt en dat er
daarbij in het merendeel van de gevallen
geen sprake is van een psychische
stoornis. Hulpverleners zijn nogal eens
verbaasd over dit gegeven. Een nieuwe
benadering van de ervaring stemmen
horen geeft ons ook nieuwe kennis en
leidt tot het stemmen horen accepteren
en begrijpelijk maken.
Marius Romme en Sandra Escher zijn de
grondleggers van de internationale stemmenbeweging, Intervoice. Inmiddels
zijn zij al op leeftijd. Mede dank zij hen
hebben we veel kennis opgedaan, hoe
wij op een effectieve wijze met stemmen
kunnen omgaan.
Het aanbod omvat 2 trainingen:
•   Een 5-daagse groepstraining
•   Een Coaching on the job
De 5-daagse groepstraining start
4 maart 2020
De training is bedoeld voor hulpverleners en ervaringsdeskundigen die
stemmenhoorders willen helpen bij het
herstelproces. In de praktijk blijkt dat de
meeste hulpverleners wel willen weten
of cliënten stemmen horen, maar er niet
op gericht zijn ermee te werken. Ze zijn
niet getraind om met stemmenhoorders
over hun stemmen te praten. Stemmen
horen is voor iedere stemmenhoorder
een individuele ervaring en heeft dan
ook een persoonlijke betekenis.
Onderzoek heeft aangetoond, dat deze
stemmen duiden op problemen waar
de stemmenhoorder mee kan leren
omgaan, evenals met de problemen die
eraan ten grondslag liggen (Romme,
Escher e.a. 2012). Het doel bij deze
benadering is niet dat de stemmen verdwijnen. Hoewel dit wel kan gebeuren.
De Maastrichtse benadering richt zich op
mogelijkheden van de stemmenhoorder
om met zijn stemmen te leren omgaan.
De stemmenhoorder leert weer de baas
te worden over zijn stemmen. Daarom
is het nodig dat professionals getraind
worden in een werkwijze die aansluit bij

de eigen ervaring. Tijdens de training zullen ook stemmenhoorders aanwezig zijn
met wie de cursist kan oefenen in het
afnemen van het Maastrichtse interview.
Samen leer je te onderzoeken, waar de
stemmen bij deze stemmenhoorder vandaan komen en wat het nut is van deze
stemmen. Deze benadering stimuleert
de eigen kracht van de stemmenhoorder
en sluit aan bij zijn herstelproces.

ter de bedoeling van stemmen te komen.
Een voorwaarde voor deelname aan dit
deel is dat je bekend moet zijn met de
Maastrichtse benadering.

Peter Oud Training & Coaching biedt
hieromtrent 2-3 maal per jaar een training. Er kunnen maximaal 10 cursisten
deelnemen. Diegene die deelneemt aan
de training, krijgt het boek ‘Leven met
stemmen’ (van Romme, Escher e.a.) bij
aanvang van de training uitgereikt en
krijgt een syllabus digitaal aangeleverd.
Voor beide trainingen is enige voorbereiding en het maken van huiswerk vereist.

Data:
•    woensdag 4 maart 2020
      van 10.00 - 15.00 uur
•    woensdag 18 maart 2020
      van 10.00 - 15.00 uur
•    woensdag 1 april 2020
      van 10.00 - 15.00 uur
•    woensdag 15 april 2020
      van 10.00 - 15.00 uur
•    En de Voice Dialogue op woensdag
      29 april 2020 van 10.00 - 16.00 uur.

Inhoud en planning van de training
De training wordt gegeven in samenwerking met Enik en omvat 2 delen.
Het 1e deel van de training
Doel: het leren afnemen en interpreteren van het Maastrichts interview en
met de stemmen leren omgaan. Het
betreft 4 dagdelen. Trainer Peter Oud,
sociaal psychiatrisch verpleegkundige
en Sigrid van Deudekom, ervaringsdeskundige.
1.  1e bijeenkomst: Is gericht op een             
      andere manier van benaderen m.b.t.
      het omgaan met stemmen en een
      herstelgerichte attitude.
2.   2e bijeenkomst: Het afnemen van het
      interview.
3.   3e bijeenkomst: Het maken en het       
      bespreken van het verslag en de rol
      van facilitator van een stemmenhoor-    
      dersgroep.
4.   4e bijeenkomst: Het maken en het       
      bespreken van het construct: een
      dynamisch psychosociale formule      ring die het stemmen horen begrijpe      lijk maakt.
Het 2e deel van training, de 5e bijeenkomst betreft de Voice Dialogue.
Trainer: Dirk Corstens, psychiater.
Het betreft een methodiek om als
hulpverlener met de stemmen van een
stemmenhoorder in gesprek te gaan,
antwoorden te krijgen met als doel ach-
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Locatie:
Enik Recovery College
Locatie Hoograven
Vaartscherijnstraat 51
3523 TB Utrecht

Lunch:
De lunch wordt verzorgd door Enik.
Kosten:
Voor de gehele training € 670,00 pp.
Voor diegene die al bekend is met de
Maastrichtse benadering en alleen deelneemt aan het 2e deel kost het
€ 175,00 pp.
Aanmelden:
Heb je vragen of wil je je aanmelden: via
peter.oud.tc@ziggo.nl of bel
06-10202771
Opgave: Naam, functie, waar werkzaam,
adres, postcode, plaats telefoonnummer
en mailadres.
Bij aanmelding en betaling ontvang je
een bevestiging van deelname.
Bij onvoldoende deelname wordt de
training geannuleerd.
Lees meer op https://email.nwsbrf.
nl/11011qsqeadaehhjyakahjyakabuus/
click.php
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Training: Coaching on the job
Dit betreft een training, coaching on
the job, ‘Stemmen horen begrijpelijk
maken’. Deze training is bedoeld voor
hulpverleners en ervaringsdeskundigen
die stemmenhoorders willen helpen bij
hun herstelproces in samenwerking met
een eigen cliënt(e).
In de praktijk blijkt dat de meeste hulpverleners wel willen weten of cliënten
stemmen horen, maar er niet op gericht
zijn ermee te werken. Ze zijn niet getraind
om met stemmenhoorders over hun stemmen te praten. Stemmen horen is voor
iedere stemmenhoorder een individuele
ervaring en heeft dan ook een persoonlijke
betekenis.Onderzoek heeft aangetoond,
dat deze stemmen duiden op problemen
waar de stemmenhoorder mee kan leren
omgaan en ook met de problemen die eraan ten grondslag liggen. (Romme, Escher
e.a. 2012). Hoewel het wel kan gebeuren,
is het doel bij deze benadering niet dat de
stemmen verdwijnen. Deze Maastrichtse
benadering richt zich op mogelijkheden
van de stemmenhoorders om met zijn
stemmen te leren omgaan. Stemmenhoorders leren weer de baas te worden
over hun stemmen. Daarom is het nodig
dat professionals getraind worden in een
werkwijze die aansluit bij de eigen

ervaring. Tijdens de coachingsbijeenkomsten is ook een stemmenhoorder (veelal
een cliënt), aanwezig. Zo kan de hulpverlener ervaring opdoen met het Maastrichtse
interview en samen met de stemmenhoorder onderzoeken, waar de stemmen bij
deze stemmenhoorder vandaan komen
en wat het nut is van deze stemmen. Deze
benadering stimuleert de eigen kracht van
de stemmenhoorder en sluit aan bij zijn,
haar herstelproces.
De training
Deze training bestaat uit 6-8 bijeenkomsten, mede afhankelijk van wat nodig blijkt
te zijn. Er kunnen maximaal 2 cursisten
deelnemen. Diegene die deelneemt aan
de training, krijgt het boek ‘Leven met
stemmen’ (van Romme, Escher e.a.) bij
aanvang van de training uitgereikt en krijgt
een syllabus digitaal aangeleverd. Voor de
training wordt enige voorbereidingstijd en
huiswerk verwacht.
Doel
De training betreft het leren afnemen en
interpreteren van het Maastrichts inter
view en met de stemmen leren omgaan.
Trainer is Peter Oud, sociaal psychiatrisch
verpleegkundige.

•  1ste bijeenkomst: Is een kennis    making, gericht op een andere manier
    van benaderen m.b.t. het omgaan
    met stemmen en een herstelgerichte
    attitude.
•  2e en 3e bijeenkomst: Het afnemen
    van het interview.
•  4e bijeenkomst: Het maken en het     
    bespreken van het verslag en de rol
    van facilitator van een stemmenhoor    dersgroep.
•  5e bijeenkomst: Het maken en het
    bespreken van het construct, een
    dynamisch psychosociale formulering
    welke het stemmen horen begrijpelijk
maakt en afstemmen welke interven    ties verder helpend kunnen zijn.
Locatie en data:
Nader te bepalen
De kosten:
Vaste kosten behandelaar (cursist):
•  Het boek ‘Leven met stemmen’,
    (Romme, Escher) € 20,00 pp
•  Reader krijgt de cursist gratis digitaal
aangeleverd
•  Tarief voor bijeenkomst van 1-1,5 uur:
    € 112,50 (inclusief btw)
•  Reistijd en reiskosten € 37,50 per
    half uur.

AGENDA
Technische hulpmiddelen bij dementie in
thuissituatie
Op woensdag 26 februari gaat het Alzheimer
Café Lichtenvoorde in op de mogelijkheden
van technische hulpmiddelen bij dementie. De
laatste jaren komen er steeds meer én betere
ICT-hulpmiddelen op de markt om zorg op
afstand te bieden. Deze slimme technologie in de
woning (dit wordt domotica genoemd) kan ook
voor mensen met dementie uitkomst bieden.
Ook zorgorganisaties zetten steeds vaker deze
hulpmiddelen in ter ondersteuning van de zorg en de verbetering
van de kwaliteit van leven. Zowel thuis als binnen een verpleegof verzorgingshuis (zorgcentrum) of in een complex kleinschalig
wonen voor mensen met dementie.
Michiel Klitsie, werkzaam als technisch geneeskundige bij Careaz,
wil deze avond graag de ontwikkelingen en mogelijkheden voor de
thuissituatie met u delen.

Over het Alzheimer Café in Lichtenvoorde
De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert
maandelijks een Alzheimer Café in Lichtenvoorde op de vierde
woensdag van de maand. Iedere maand staat een ander thema
centraal. Het Alzheimer Café is er voor iedereen die op welke
manier dan ook te maken heeft met dementie. U ontmoet
lotgenoten en kunt met elkaar in gesprek gaan over de dingen die
u meemaakt of bezighoudt.
Wanneer: woensdag 26 februari 2020
Waar:
Grand Café van woonzorgcentrum Careaz
Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde.
Hoe laat: van 20.00 uur tot 21.30 uur
(zaal open vanaf 19.30 uur), aanmelden is niet nodig.
Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oostgelderland of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland:
(06) 1351 4411

De Stem van de familie | 18

BOEKENRUBRIEK
ALS DE MAN VERLIEST. OMGAAN MET TEGENSLAG, VERDRIET EN ROUW
Auteurs: Tim Overdiek en Wim van Lent
Uitgegeven bij
Balans, 2019
ISBN
9789463820622
Hoe gaan mannen om met een ingrijpend verlies? De ervaring
leert dat zij dat vaak anders doen dan vrouwen. Die zijn geneigd
tot praten, ze zoeken steun bij elkaar of hulp bij een therapeut.
Maar mannen hebben geleerd dat zij zich groot moeten houden
en alles zelf oplossen. Niet janken als je pijn hebt, kaken op
elkaar, dat beeld zit helaas nog overal in, op en aan. Voor een
man is niets zo frustrerend als het verlies van controle. Als een
probleem onoplosbaar is, kan de onmacht ondraaglijk worden.
Menig man valt terug op destructief gedrag. Isolement ligt op de
loer, met suïcide als uiterste consequentie: mannen plegen twee
keer vaker zelfmoord dan vrouwen.
“Hij praat niet,” zeggen vrouwen, “hij zit in zijn hoofdkantoor,
met de deur potdicht.” Dat klopt, zegt Van Lent. Dus staan
vrouwen voor de taak hem te verleiden. Hoe? Door niet te doen
alsof niet praten niet goed is.

Daarnaast interviewden zij bekende Nederlandse mannen, die
openhartig vertellen over hun ervaringen: Humberto Tan
over de dood van zijn twee broers, Douwe Bob over zijn
liefdesverdriet, Ahmed Marcouch over zijn achtergelaten
moederland, Marc de Hond over zijn gezondheid,
A.F.TH. van der Heijden over zijn zoon en Falko Zandstra over
de pijn bij een dreigend faillissement. Als de man verliest is
een aangrijpend en inzichtrijk boek, voor zowel mannen als
vrouwen.
Bronnen:
•    www.libris.nl/boekhandel-panningen
•    De Gelderlander 21-09-2019

Hoe ziet de innerlijke wereld van een rouwende man eruit?
Hoe is hij het beste te helpen? Wim van Lent en Tim Overdiek,
beiden gespecialiseerd in de behandeling van rouw bij mannen,
schreven met Als de man verliest een waardevol boek vol lessen
en inzichten, gebaseerd op hun rijke ervaring met mannen die
door tegenslag zijn geveld.

IK SCHAAM ME DOOD
“Ik schaam me dood”, “Ik zou wel door de grond willen zakken”.
Dat gevoel kennen we als we iets heel onhandigs zeggen of doen
waar andere mensen bij zijn. Iets waarvan we het idee hebben:
“Dat kan écht niet.” Dat overkomt ons soms in dromen, bijvoorbeeld als wij in een droom ergens zijn waar ook anderen zijn en
we ontdekken dat we geen broek aan hebben of helemaal niks
‘en plein public’. Je weet niet hoe je je naaktheid moet verbergen en je hoopt dat niemand het ziet, maar tegelijk weet je dat
je het niet kúnt verbergen. Gelukkig blijkt het meestal maar een
droom te zijn geweest.
Toxic shame
Schaamte, vergiftigende schaamte, daarover schreef journaliste
Tex Rijnders een boek: Uit schaamte. Ze vertelt over die schaamte in De Gelderlander (3-12-2019), hoe die haar leven vergiftigde
en ervan weerhield te leven zoals ze graag wilde. Het was geen
schaamte die maar eventjes duurt, zoals bij een onhandige opmerking die je maakt, maar een schaamte die voortdurend haar
leven bepaalde. Diep van binnen was ze ervan overtuigd dat ze
niets waard was.

De bron van die schaamte lag in haar jeugd, in een emotioneel
onveilige thuissituatie. “We kregen allemaal geregeld straf. Er
was altijd wel iemand het haasje.” Voortdurend hing thuis een
sfeer van dreiging in de lucht en dat was eigenlijk net zo erg als
de straf zelf, vertelt Rijnders. Haar moeder kauwde haar precies
voor wát ze moest doen en hóe ze het moest doen, ze kreeg
niet de kans het zelf uit te vinden. Gevolg was dat Rijnders niet
leerde op zichzelf te vertrouwen. Ze was niets waard, dat gevoel
kreeg ze, ze voelde zich alleen waardevol als ze andere mensen
hielp of een plezier deed. Het ontbrak haar aan zelfvertrouwen,
waardoor ze nooit een mooi voornemen af durfde te maken. Zo
had ze het plan opgevat correspondent te worden in Madrid,
maar toen ze een afspraak had gemaakt met een collega-correspondent durfde ze niet naar hem toe te gaan. En zo ging het
vaker, telkens haakte ze af en vluchtte als het ware in nieuwe
plannen. Ze rolde van het ene baantje in het andere, een voorbeeld van twaalf ambachten, dertien ongelukken.
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BOEKENRUBRIEK
IK SCHAAM ME DOOD
Behalve dat, kon ze er niet tegen wanneer ze zich de mindere
van anderen voelde. Dan voelde ze zich een ‘loser’ en kon ze
als een haaibaai uit de hoek komen, waardoor elk eigen succes
bij voorbaat onmogelijk was. Nee, ze was niet gemakkelijk in de
omgang, ze kon ongevraagd advies geven of met kritiek uit de
hoek komen.
Totdat ze iemand ontmoette die zich schaamde voor de situatie
thuis. Toen ontdekte ze dat ze zelf een groot probleem had. Ze
ging zich verdiepen in het fenomeen van ‘toxic shame’, chronische schaamte die je leven vergiftigt en in de symptomen ervan:
vluchten, liegen, eenzaamheid, destructief gedrag, verslaving,
disfunctionele relaties, negatief zelfbeeld.
Stap voor stap heeft Rijnders het litteken op haar ziel weten te
helen en voelt ze zich OK over haarzelf. Laag voor laag pelde ze
zichzelf af totdat ze kwam bij dat kleine meisje dat werd afgewezen door haar ouders maar dat er zo naar hunkerde om geknuffeld te worden, vertelt Rijnders. Ze is milder geworden, zowel
voor zichzelf als voor anderen. En doet ze soms iets onhandigs
waarvoor ze zich zou schamen, dan voelt ze zich niet meer de
grootste mislukkeling ter wereld.

Auteur Tex Rijnders
Uitgever Uitgeverij Water, november 2019
ISBN
9789492798619
Ben jij een opschepper, foute-mannenlover, alfavrouw,
kritiekspuier, gevalletje ik-pas-niet-in-de-groep, perfectionist,
sensatiezoeker of controlfreak? Of, ben jij het misschien wel
allemaal? Grote kans dat chronische schaamte jouw gedrag
stuurt. Omdat deze vorm van schaamte (onbewust) aan je
identiteit vastzit, zijn de manieren om hem te maskeren talrijk.

Betekenis voor de zorgverlening
“Schaamte,” zegt Rijnders, “is een diepe emotie met grote
gevolgen, waar in de GGZ nog te weinig aandacht voor is. Dat is
zorgelijk, want mensen die lijden aan toxic shame zijn gevoelig
voor depressies en/of verslavingen. Zij worden gemakkelijk
omlaag gezogen in een draaikolk van negatieve gevoelens en gedachten, die een aanwezige depressie of verslaving nog verder
versterken. Op dezelfde pagina in de krant zegt René Diekstra
dat het heel belangrijk is om op een depressie niet met depressieve gedachten te reageren. Zo voorkom je dat je jezelf immers
de diepte in denkt.
Ook binnen de opvoeding van kinderen is dit thema van groot
belang. Want “hoe vaker en sterker je je als kind voelt afgewezen, des te groter het risico dat chronische schaamte en je
identiteit gekoppeld raken.”
Bron: De Gelderlander 3 december 2019

Tex Rijnders, journalist en ondernemer, had van kleins af aan
vele talenten die haar succes op alle levensterreinen leken te
beloven. Toch is ze nooit helemaal uit de verf gekomen. Na jaren
van zelfontwikkeling ontdekt ze op haar vijftigste de oorzaak van
vrijwel al haar onhandige levenskeuzes. Ze besluit er voor eens
en altijd korte metten mee te maken.
Bron: Bol.com

De essentie? Angst voor afwijzing.
Chronische schaamte werkt als een instabiel besturingssysteem
van een PC. Het vraagt om een heuse reboot om de software
voor relaties, prestaties, zelfvertrouwen en geluk beter te laten
draaien. Dat proces begint met begrip over hoe schaamte
werkt. In dit boek wordt Tex’ persoonlijke inzicht afgewisseld
met kennis van professionals. Wat blijkt: chronische schaamte
is hardnekkig én er is mee te dealen. Erkennen, herkennen en
leren bijsturen, dat biedt een uitweg. Ben jij klaar voor jouw
reboot?
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VASTE ACTIVITEITEN
FAMILIE VERTROUWENS PERSOON (FVP)
Als familie of naaste bent u meestal begaan met degene
die psychiatrische problemen heeft. U wilt vaak ook
tijdens opname of ambulante behandeling betrokken zijn
en samenwerken met patiënt en behandelaar. Ook kan
het gebeuren dat u als mantelzorger zelf veel belasting
ervaart en/of ondersteuning zoekt. Gaat dat niet naar
wens of zoekt u daarbij ondersteuning, dan kan de
Familievertrouwenspersoon u mogelijk helpen. Hij luistert
naar u, geeft advies en informatie, kan u verwijzen.
Ook kan hij u ondersteunen bij het bespreekbaar maken van
uw ongenoegen of probleem met de hulpverlener.
De FVP is in dienst van de Landelijke Stichting voor Familie
Vertrouwens Personen (LSFVP) en is dus onafhankelijk
van GGNet.
De FVP (Jan-Gerard Ahout) is bereikbaar van maandag t/m
donderdag op 06 21339707.
Mailen kan naar jg.ahout@lsfvp.nl
U kunt bij afwezigheid ook contact opnemen met de
Landelijke advies- en hulplijn: telefoon 0900 3332222 of
via de website www.lsfvp.nl
PATIËNTEN VERTROUWENS PERSOON (PVP)
De PVP verleent patiënten die zijn opgenomen in een
psychiatrisch ziekenhuis, advies en bijstand bij de handhaving
van hun rechten. Hij is onafhankelijk van het ziekenhuis
en stelt zich op aan de kant van de patiënt. De PVP is
onafhankelijk van de instelling en is in dienst van de Stichting
Patiëntenvertrouwenspersoon in Utrecht.

De functionaris velt geen oordeel over de klacht, maar
bemiddelt tussen u en degene over wie u een klacht hebt.
De klachtenfunctionaris is onafhankelijk van GGNet.
De klachtenfunctionaris is bereikbaar op 088 933 4869.
Mailadres: klacht@ggnet.nl
PREVENTIE
Wanneer iemand last heeft van psychische problemen, dan
heeft dit vaak impact op de omgeving. Door onbekendheid
met de problematiek weten familieleden soms niet goed
hoe zij op het gedrag van hun naaste moeten reageren.
Relaties kunnen onder druk komen te staan en erover praten
met anderen is vaak moeilijk. Uit angst voor escalatie gaan
familieleden soms ver in de zorg voor de ander. Het vinden
van een goede balans tussen het bieden van zorg en het
leiden van een eigen leven valt soms niet mee, wat kan leiden
tot overbelasting. Familieleden van mensen met psychische
problemen kunnen bij Preventie terecht voor een steuntje in
de rug in de vorm van individuele gesprekken, een cursus of
gespreksgroep, of ondersteuning via internet. Ook richt Preventie zich op kinderen/jongeren die opgroeien in een gezin
waarbij een ouder of broer/zus een stoornis of beperking
heeft. Voor een volledig overzicht van het preventieaanbod
voor familieleden verwijzen we u naar de site
www.ggnet.nl/preventie.
Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met het secretariaat van GGNet Preventie,
tel. 088 9331180.
ZELFMOORDPREVENTIE 113
Denk je weleens: ‘Ik stop er gewoon mee?’ Praten helpt.
Bel 0900-0113 of chat via www.113.nl
Anoniem, vertrouwelijk en 24/7.

De PVP regio Apeldoorn, Winterswijk/Groenlo en
Doetinchem/Zevenaar is Arianne de Geus:
telefoon 088 933 2269 of 06 29110120
e-mail: a.de.geus@pvp.nl
De PVP regio Zutphen/Warnsveld is mevrouw
Epie van Buuren:
telefoon 088 933 1545 of 06 15566906
e-mail: e.van.buuren@pvp.nl
Ambulante patiënten kunnen terecht bij de Helpdesk PVP
telefoon 0900 4448888.
Deze helpdesk is bereikbaar van 10.00-16.00 uur op
werkdagen en van 13.00 tot 16.00 uur op zaterdagmiddag.
BEREIKBAARHEID FAMILIERAAD
De Familieraad GGNet is maandag t/m donderdag bereikbaar
op het centrale telefoonnummer 088 933 3150.
Buiten kantoortijden kunt u bellen met Sensoor: 0900 0767
(5 cent per minuut).

DIENST GEESTELIJKE VERZORGING
Geconfronteerd worden met psychiatrische problematiek van
uzelf of van uw naasten, is een indringende ervaring die heel
veel vragen bij u kan oproepen. Vanzelfsprekendheden vallen
dan veelal weg.
Voor alles wat u hierin bezighoudt - uw levens- en
geloofsvragen, uw hoop of wanhoop, geloof en ongeloof, uw
zoeken naar een nieuwe levensbezieling - kunt u een beroep
doen op de Dienst Geestelijke Verzorging (DGV).
Coördinatie:
Jan Willem Hengeveld
Bezoekadres: Vordenseweg 12, 7231 PA Warnsveld
Postadres: Postbus 2003, 7230 GC Warnsveld
Telefoon: 088 933 5166.

KLACHTENFUNCTIONARIS
De klachtenfunctionaris (Helga van Silfhout) is het eerste
meldpunt als u een klacht hebt of overweegt een klacht in te
dienen.
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VASTE ACTIVITEITEN
Aanmeldingsformulier
Mocht u vrienden, familie, kennissen, buren of geïnteresseerden kennen die graag de nieuwsbrief maandelijks gratis willen
ontvangen dan kunnen ze zich met onderstaand formulier opgeven
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam:

......................................................................................................................................

Adres:

......................................................................................................................................

Postcode en woonplaats:

......................................................................................................................................

Telefoonnummer: ......................................................................................................................................
Mailadres:

......................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Doorgeven van adreswijziging
Naam:

......................................................................................................................................

Oud adres
Adres:

......................................................................................................................................

Postcode en woonplaats:

......................................................................................................................................

Nieuw adres
Adres:

......................................................................................................................................

Postcode en woonplaats:

......................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wij zorgen ervoor dat uw gegevens alleen worden gebruikt voor de bovenstaande doeleinden. Uiteraard ontvangt u alles
geheel vrijblijvend en zonder verdere verplichtingen uwerzijds. Het formulier kunt u opsturen naar:
Bureau Familieraad GGNet
Antwoordnummer 7513
7230ZX Warnsveld
(postzegel is niet nodig)

Familieraad
Ons telefoonnummer is 088 - 9333150
of e-mail: familieraad@ggnet.nl

De Stem van de familie | 22

FAMILIERAAD GGNET

Jan Peet

Voorzitter
j.peet@ggnet.nl
Eindredacteur nieuwsbrief

Donald Wever

Adviseur Familieraad
d.wever@ggnet.nl

Conny Kalker

Bestuurslid
c.kalker@ggnet.nl

Aleike Wisselink

Bestuurslid
a.wisselink@ggnet.nl

Ineke Esselink

Secretaresse
familieraad@ggnet.nl

 088 933 3150

Disclaimer
De Stem van de Familie is een onafhankelijk maandblad zonder
winstoogmerk, van en voor familieleden. De Familieraad van GGNet wil
een stem geven aan de familieleden en andere direct betrokkenen van
patiënten van GGNet. Via ons maandblad bieden wij allerlei relevante
artikelen aan. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie,
ook wel persoonsgegevens genoemd. Het betreft hier adressen van
familieleden en andere betrokkenen die aangeven een exemplaar te
willen ontvangen. In sommige gevallen werken wij bij de uitvoering van
onze uitgave samen met GGNet.
De Stem van de Familie houdt rekening met het gebruik van foto’s.
Alle herkenbare personen wordt gevraagd om toestemming.

Bij het plaatsen van bestaande artikelen is er sprake van bronvermelding.
Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. De
Stem van de Familie respecteert de privacy van alle genoemden in dit
blad en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop.
De Stem van de Familie gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om
met persoonsgegevens en houdt zich uiteraard aan alle wettelijke
voorschriften op dit gebied, met name de Wet bescherming
persoonsgegevens. De Stem van de Familie gebruikt alle persoonlijke
informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden zoals
die in dit Privacy Statement zijn omschreven.
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