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Met lotgenoten in de geestelijke gezondheidszorg de berg op

Uit het dal
dankzij Mont
Ventoux
De beklimming van de Mont Ventoux als
metafoor voor het omhoog klimmen uit
het dal. Met dat doel is een groep ggzcliënten deze berg op gefietst.
Verslag van een indrukwekkende en
memorabele tocht.
Maarten Reith

e klim was verschrikkelijk,
maar ik had dit
niet willen missen. Onderweg
heb ik me vastgehouden aan de
positieve gedachte dat het nu goed
met me gaat. Ik heb diepe dalen
gekend maar nu sta ik bovenop de
Ventoux. Dat voelt geweldig’’, zegt
Jaap, nadat hij de 21 steile kilometers vanaf Bédoin omhoog heeft
getrapt.
De Achterhoeker is een van de
25 (ex-)cliënten van de Gelderse
ggz-instelling GGNet die onlangs
de fameuze Franse berg van 1909
meter (met stijgingspercentages
van boven de 10 procent) heeft bedwongen. De Mont Ventoux is
jaarlijks voor duizenden wielrenners een berg vol symboliek, voor
deze groep geldt dat in het bijzonder. Zij klimmen omhoog in het
kader van hun herstel.

‘D

De shit
De een wil een positieve ervaring
opdoen om kracht uit te putten
wanneer het tegenzit. Voor de ander is de beklimming een overgangsritueel naar een nieuwe levensfase. De shit achter je laten,
met optimisme de toekomst tegemoet. Ieder heeft zijn eigen verhaal, maar collectief zetten ze een
prestatie neer waar ze zowel individueel als gezamenlijk vele

maanden voor hebben getraind.
Vijf intensieve dagen zijn ze met
elkaar op pad. De lange busreis
naar Zuid-Frankrijk en overnachten in meerpersoonskamers is een
fikse opgave waar ze zich opvallend goed doorheen slaan.

Paniekaanvallen
De verhalen zijn indrukwekkend,
de manier hoe de deelnemers met
elkaar omgaan is speciaal. Iedereen
accepteert de ander zoals die is, in
deze groep kunnen ze zichzelf
zijn. Je merkt er weinig van maar
samen vormen ze een bont gezelschap met ‘ruime ervaring binnen
de geestelijke gezondheidszorg’.
Depressies, paniekaanvallen, wanen, manische buien: ze weten er
helaas alles van. Dat creëert verbondenheid.
,,Ik ben enorm trots op deze
groep’’, zegt manager en medeinitiatiefnemer Martijn Lagendijk,
kort nadat twintig deelnemers
vanuit Sault aan de beklimming
zijn begonnen – een vijftal pakt de
heftige klim vanuit Bédoin. ,,Iedereen heeft hier maandenlang
keihard naartoe gewerkt en zit nu
daadwerkelijk op de fiets. Dat
voelt euforisch.’’ Dat triomfantelijke gevoel is dik tweeënhalf uur
later bovenop de Mont Ventoux
uiteraard nog veel groter. De een
na de ander wordt met gejuich,
high fives en omhelzingen onthaald. Er vloeien tranen van blijdschap, ontroering en ontlading.
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‘Met elke bocht liet ik wat achter me’

Ggz zet in op een derde meer herstel
WARNSVELD Herstel. Dat is de kern
van Tournesol, het
project waarbij
(ex)cliënten van de
geestelijke gezondheidszorg (ggz) toewerken naar de beklimming van de
Mont Ventoux. Het
vergroten van zelfvertrouwen, sociale
contacten, bewegen, een doel nastreven én bereiken:
aspecten die ertoe
bijdragen dat mensen met een psychi-

sche stoornis zich
beter staande kunnen houden. Van
oudsher was de ggz
primair gericht op
het ziektebeeld,
waardoor iemand
vooral als patiënt
werd benaderd. Tegenwoordig is er
meer oog voor ‘de
mens achter de patiënt’. ,,Naast patiënt
is iemand ook gezinslid, werknemer
of kennis. Die rollen
moet je zoveel mogelijk blijven vervul-

ZUTPHEN ,,De top halen: dát is
vandaag voor mij de prestatie.
Niet de snelste zijn, of bezig zijn
met hoeveel calorieën ik verbrand’’, vertelt Manon Oosting
(31) kort voor de start. ,,Onderweg wil ik nog één keer terugkijken op een periode die weliswaar veilig voor me was maar
niet gezond.
Die wil ik loslaten om een
nieuwe fase in te gaan.’’
Manon heeft een eetstoornis
die rond 2012 ernstige vormen
aannam.
Overmatig sporten (zes tot
acht uur per dag) in combinatie

len”, schetst Esther
van Gaalen, medeoprichtster van het
Herstelcentrum van
GGNet in Warnsveld
en manager acute
zorg in Doetinchem.
De ambities zijn
hoog: binnen drie
jaar een derde minder chronische afhankelijkheid van de
ggz en een derde
meer herstel. ,,Gemiddeld krijgen
cliënten bij ons
zeven jaar zorg, dat
moet omlaag.”
䊱

met veel afvallen brachten haar
op het randje. Zo kwam ze onder behandeling bij een speciale
therapiegroep van GGNet in
Zutphen.
,,Ik had een negatief lichaams- en zelfbeeld, veroorzaakt door trauma’s uit mijn
jeugd. Met traumatherapie heb
ik langzaam aan weer leren genieten en kwam er weer kleur in
mijn leven. In plaats van overleven wilde ik ineens weer leven.’’Na afloop zegt de Enschedese: ,,Ik heb de beklimming
heel bewust beleefd. Met elke
bocht liet ik wat achter me en

kwam mijn doel dichterbij. Tijdens de afdaling kwamen de
tranen dat ik mijn klim heb
overwonnen.’’
Ze is trots dat ze in het lichtblauwe wielertenue van GGNet
Zutphen naar boven is gefietst.
,,Ik ben dankbaar voor alles wat
ze me geboden hebben, alle inzichten die ik verworven heb. Ik
voel geen schaamte meer over
mijn problematiek. De eetstoornis zal altijd bij me blijven maar
ik heb nu de regie; het is niet
meer destructief. Mijn lichaam
is weer mijn kompas waar ik op
durf te vertrouwen."
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