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We hebben gewonnen!
Prijsuitreiking “Beste patiëntenblad 2014”
Uit maar liefst 58 inzendingen, onderverdeeld in twee categorieën,
werd Vizier/Hyp uitgeroepen tot het beste patiëntenblad van het
afgelopen jaar. Lees het juryrapport om te zien hoe dit prachtige
resultaat tot stand kwam.

Wetenschap: De rol van waarden in de zorg
Het gegeven is dat patiënten liever niet geïdentificeerd willen
worden met hun ziekte, omdat zij het gevoel hebben daarop beoor-
deeld te worden en te weinig als persoon te worden gezien. Redac-
teur Yvonne Mors dook in deze materie.

Interview: Menno Oosterhoff, psychiater met dwang
‘Ik ben een groot voorstander van openheid over psychiatrische aan-
doeningen, daarom heb ik mijn best gedaan om mijn eigen verhaal
zo zorgvuldig mogelijk te brengen’, aldus Menno Oosterhoff, oprich-
ter van de website dwang.eu.

2 VizierInhoudsopgave

een uitgave van de ADF stichting

INHOUDSOPGAVE

omslagfoto JAN VAN DER VELDEN

Wetenschap: Alcoholgebruik bij een angststoornis
De combinatie alcoholgebruik en het slikken van antidepressiva of
benzodiapines is geen ideale; daarvan getuigt ook de “Let op”-
sticker op de medicijnverpakking. Maar hoe schadelijk is dit nu
echt? Redacteur Susanne Rijnders ging op onderzoek uit.

Ervaringsverhaal: Leven met een chronische paniek- 
angststoornis
Lydia ontmoet de man van haar dromen, met wie zij haar leven gaat
delen. Maar wat gebeurt er in hun leven als deze energieke Italiaan
verandert in een tobbende en sombere man, die in de molen van de
hulpverlening terechtkomt?

En verder
3 Redactioneel
10 Blog Menno Oosterhoff:

‘Mentale hersenscan’
17 Column Frits Boer
18 Opinie: Behandeling angst

en dwang is geen tv-voer
19 Bibbers
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3lente 2015

een uitgave van de ADF stichting

W
ilt u weten hoe vaak deze vraag aan
ons gesteld wordt? Héél vaak!

Aan de telefoon, tijdens het lotgenotencontact, ga zo
maar door. Het is gezellig en moeilijk te weigeren als
het je aangeboden wordt. Van een psychiater hoorde
ik eens dat de behandelaar na het vragen wat het
gebruik van alcohol is, het antwoord gelijk drie keer
vermenigvuldigt omdat de meeste mensen er niet voor
uit durven te komen, vaak uit schaamte, dat men
eigenlijk meer drinkt dan gezond en verantwoord is.

Het maakt je zo lekker ontspannen en als je de hele dag
met stress, paniek of sociale angst te kampen hebt is het
toch een prachtige oplossing en daardoor durf je vaak
ook weer meer dan zonder een glaasje. Maar hoe zit het
dan met medicijnen? Op het doosje staat “Pas op” , maar
betekent dat dan dat het niet mag, of kun je het gewoon
proberen en kijken hoe het afloopt? Als dat goed ging
dan kan het toch gewoon in het vervolg erbij?

De vraag is natuurlijk: wanneer wordt het verslavend,
werken de middelen dan nog wel tegen de angst en tot
hoever kun je gaan. Als je soms al jaren veel drinkt en
er toch wat aan wil doen door middel van behandeling
krijg je vaak te horen “zorg eerst maar dat je zonder
alcohol kunt en kom dan maar terug”. Ja, en dan ont-
staat er een cirkel waar heel veel mensen in rond blij-
ven draaien en niet verder mee komen. In het artikel
Alcohol en Angst krijgt u antwoord op al deze vragen.
Wees niet bang dat alles verboden wordt, een feeste-
lijk glaasje op z’n tijd blijft toegestaan.

Met dat in het achterhoofd knalden de kurken van de
fles, borrelden de bubbels in het glas en hebben we
met heel veel plezier gedronken op de 1e prijs als Beste
Patiëntenblad die we gewonnen hebben met onze
mooie Vizier/Hyp, gemaakt door alleen maar vrijwil-
ligers. Kunt u zich voorstellen hoe trots we waren. Het
was een ontzettend leuke middag en we hebben veel
nieuwe ideeën opgedaan. U begrijpt dat we ons dat
glaasje goed hebben laten smaken!

Redactioneel

Een glaasje wijn,
mag dat
eigenlijk wel?
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4 VizierPrijswinnaar

D
e onderverdeling betrof bladen gemaakt
“Met en door professionals” enerzijds en
door “Vrijwilligers” anderzijds. In de cate-
gorie “Vrijwilligers” waren de genomineer-

den Breekpunt van de Vereniging Osteogenesis,
Sarcoscoop van de Sarcoïdose Belangenvereniging en
Vizier/Hyp van de Angst, Dwang en Fobie stichting en
de Nederlandse Hyperventilatie Stichting.
De tweede categorie, “Met en door professionals” telde
de volgende genomineerden: B – het blad van de Borst-
kankervereniging Nederland, Schild van de Schildklier
Organisatie en Vida, het lifsteylemagazine van de
Hart&Vaatgroep. In deze categorie was de eerste prijs
voor B.

Zie voor meer informatie: www.pgosupport.nl.

door KAAT OLSSON

Prijsuitreiking ‘Beste patiëntenblad 2014’

We hebben
gewonnen!

Op donderdag 29 januari vond bij PGO Support in Utrecht de eerste uitreiking
plaats van de Will Tinnemansprijs voor het beste patiëntenblad 2014. Uit 58
inzendingen werden zes genomineerden in twee categorieën geselecteerd.
Vizier/Hyp kwam in de categorie “Vrijwilligers” als winnaar uit de bus!

Alle medewerkers van Vizier/Hyp zijn er buiten-
gewoon trots op en blij mee dat we deze mooie
titel gewonnen hebben. Dat we dit met een rela-
tief kleine club vrijwilligers kunnen bereiken is
prachtig en ons doel is en blijft dat we nóg meer
willen groeien: als magazine, maar ook op social
media en op het forum van de ADF stichting. En
we zijn nog steeds erg blij met alle input van onze
lezers, die ons in staat stelt om een gevarieerd en
up to date podium te zijn voor iedereen, die te
maken heeft met angst, dwang en/of hyperventi-
latie.
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5lente 2015 Prijswinnaar

een uitgave van de ADF stichting             
    

 

Juryrapport van de Will Tinnemansprijs 
voor het beste patiëntenblad 2014 
 
Winnaar, categorie vrijwilligersbladen:  
 
Vizier/Hyp, tijdschrift van de Angst, 
Dwang en Fobiestichting 
 
De genomineerde bladen zijn beoordeeld op vier 
criteria: 

• Journalistieke basisprincipes 
• Adequaat gebruik journalistieke genres 
• Aantrekkelijke en evenwichtige opbouw 
• Inhoud en stijl afgestemd op de lezersgroep 

 
 
Vizier/Hyp is een fusieblad waarbij de twee bladen hun eigen identiteit houden doordat ze 
door het nietje samengevoegd zijn, waarbij de lezer het magazine moet draaien om bij het 
andere blad uit te komen. Een goede optie voor stichtingen/verenigingen die moeten 
fuseren en toch vooralsnog de identiteit van de verschillende onderdelen willen 
benadrukken. De jury heeft Vizier/Hyp als een blad beschouwd. 
 
Vizier/Hyp is een toegankelijk blad dat met zorg gemaakt is. Verschillende journalistieke 
genres zoals interview, ervaringsverhaal, nieuwsartikel en achtergrondartikelen worden 
gebruikt. Het ritme van het blad is helder en de tekst/beeldverhouding is goed. 
 
Schrijfstijl en taalgebruik zijn over het algemeen voldoende en opvallend is de inzet van 
beroemde Nederlanders. Petra Berger, Hans Klok en Robert Gesink vertellen over hun 
angsten of hyperventilatie. 
 
Het blad heeft de sfeer van een glossy, maar dat betekent niet dat het oppervlakkig is. De 
(wetenschappelijke) achtergrondverhalen zijn informatief en van goede kwaliteit. De 
ervaringsverhalen herkenbaar. 
 
 
 
 
De jury 
• Gerard Brom, voorzitter vereniging Nederland Davos 
• Annemiek Burm, specialist marketing en communicatie, bestuurslid Cerebraal 
• Ment Gillissen, directeur/bestuurder PGOsupport 
• Ruud Koolen, hoofdredacteur Skipr en Lucide 
• Evert de Vos, redactiechef De Groene Amsterdammer (juryvoorzitter) 

de prijs voor het beste patiëntenblad is een initiatief van Will Tinnemans, 
mogelijk gemaakt door PGOsupport 
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7lente 2015 Interview

een uitgave van de ADF stichting

I
k heb mijn uiterste best gedaan om het verhaal
over mijn dwangstoornis zorgvuldig te brengen’,
begint Menno. ‘Dat ik zelf psychiater ben maakte
het ingewikkeld. Ik ben een groot voorstander van

openheid over psychische aandoeningen. Dat helpt het
beste tegen vooroordelen. Maar in een behandelcon-
tact is het zelden nuttig om over je eigen problemen te
spreken. Toen ik publiekelijk actief werd rond de
dwangstoornis lag dat anders. Je kunt moeilijk open-
heid van anderen aanmoedigen, maar zelf je mond
houden. Daarnaast wil ik ook graag mijn eigen erva-
ring met deze aandoening inzetten om kennis ervan
en begrip ervoor te verbeteren.’

Volgens Menno was het schrijven in een dagboek de
trigger die zijn dwangstoornis deed ontstaan. ‘Dat
begon toen ik een jaar of zeventien was’, legt hij uit.
‘Mijn vader was ongeneeslijk ziek en in een dagboek
schreef ik over wat me bezighield. Al heel snel werd
dat dwangmatig. Ik moest alles opschrijven: met wie

ik omging, welke boeken ik had gelezen en wat ik pre-
cies had gedaan die dag. Voortdurend was ik aan het
denken wat ik nou nog meer zou moeten opschrijven.
En als er iets niet klopte of veranderde, moest dat
worden aangepast.

Oorzaak
De wetenschap is er nog niet achter wat precies de
oorzaak is van dwangklachten. Een heftige levensge-
beurtenis kan een katalysator zijn bij het ontstaan
ervan. Bij mij was dat in elk geval wel zo: mijn klach-
ten begonnen in de tijd dat mijn vader ziek was. Of ik
anders geen dwangstoornis zou hebben gekregen
weet je nooit. Erfelijke gevoeligheid speelt ook een
duidelijke rol. Die erfelijke gevoeligheid is zeker in
mijn familie terug te vinden; er is ook gevoeligheid
voor ticsstoornissen. Bij ticsstoornissen, zoals het syn-
droom van Gilles de la Tourette is ook vaak sprake van
dwangproblematiek. En het onderscheid tussen com-
plexe tics en dwanghandelingen is niet scherp.

Menno Oosterhoff (1955) is psychiater en heeft zich gespecialiseerd in kinder-
en jeugdpsychiatrie. Sinds hij zijn “compleetheidsdwang” via de website
dwang.eu openbaar maakte, is er veel belangstelling voor zijn verhaal. In deze
Vizier putten we daarom niet alleen uit het gesprek dat we met Menno had-
den, maar citeren we veelvuldig uit het verhaal dat De Groene Amsterdammer
eind 2014 publiceerde.

door KAAT OLSSON foto’s JOËL OOSTERHOFF

‘Ik ben een groot voorstander van
openheid over psychische aandoeningen’

Menno Oosterhoff,
psychiater

met dwang

‘
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8 VizierInterview

Omdat ik alles moest opschrijven, ook over wat er in
me omging werd ik me bewust van intrusies. Intrusies
zijn gedachtes, die zich aan je opdringen met agres-
sieve, seksuele, godslasterlijke of anderszins onge-
wenste inhoud. Voorbeelden van intrusies zijn

gedachtes om het stuur van de auto om te gooien, over
de reling te springen, iemand voor de trein te duwen,
de baby in de magnetron te doen of mensen in het
kruis te grijpen. We weten nu, dat veel mensen derge-
lijke gedachten wel eens hebben. We weten ook dat ze
geen kwaad kunnen en dat het beslist geen verborgen
wensen zijn. Maar dat wist ik toen allemaal niet. Ik
schrok er van en dacht: wat is er met me aan de hand,
dat ik dat soort dingen denk. En ik moest ze dus nog
opschrijven ook.

We weten niet precies hoe het komt, dat sommige
mensen zoveel last van deze gedachtes kunnen krijgen.
Zijn ze bij hen sterker aanwezig of reageren ze er ver-
krampter op? Als je deze intrusies niet kunt loslaten en
het wordt een obsessie dan kunnen ze zeer kwellend
zijn. Bij mij was dat gelukkig niet zo. Het was meer een
gevolg van alles moeten opschrijven en van proberen

ze weg te krijgen. Maar onderdrukken van intrusies
werkt averechts. De beste manier om ermee om te
gaan is ze te beschouwen als ruis in je hoofd en er niet
teveel aandacht aan te besteden. Toen ik dat eenmaal
wist lukte het er zo mee om te gaan en verloren de int-
rusies hun beladenheid. Op den duur verdwenen ze
naar de achtergrond. Helaas gaat dat lang niet bij
iedereen zo gemakkelijk.

Een gat in de wereld
Door alles op te schrijven werd mijn overgevoeligheid
voor onvolkomenheden en onzekerheden alleen maar
groter. Maar ook dat wist ik toen nog niet. Ik probeer-
de wanhopig de onrust kwijt te raken door mijn wereld
volkomen te maken – een onmogelijk streven. Ik werd
steeds dieper erin getrokken, omdat ik terecht kwam in
wat ik nu een dwangspiraal noem. Als je dwangmati-
ge onrust gaat bestrijden door dwanghandelingen om
die onrust weg te nemen, dan helpt dat even, maar de
overgevoeligheid neemt juist toe. Wat ik deed was
overal lijstjes van maken om het overzicht te houden
en dingen volledig te krijgen. Bijvoorbeeld lijstjes van
wat ik nog moest doen. Maar dat werd steeds erger.
Ook de normaalste dingen die je in je leven moet doen
werden lijstjes. Als ik wakker werd dan begon ik al te
denken: Ik moet opstaan, tanden poetsen, ontbijten,
mijn tas pakken, mijn fiets van het slot doen, naar het
werk vertrekken. Dan was ik pas rustig als zo’n lijstje
was afgewerkt en bovendien mocht ik niks vergeten.
Dus telde ik hoeveel dingen ik moest doen, en dan con-
troleerde ik steeds of ik ze allemaal nog wist. Maar
vaak vergat ik er eentje en dat kon me dan de hele dag
een gevoel geven van disintegratie, alsof er een gat in
de wereld zit. Natúúrlijk wist ik best dat het onzin is,
maar dat gevoel van onrust is zoveel sterker! En die
onrust verdragen lukte vaak domweg niet. Zelfs nu
vind ik dat nog regelmatig moeilijk.

Mensen met dwang schamen zich er vaak voor, dat ze
al die onzinnige dingen moeten doen om zich rustig te
voelen. Gelukkig dat Dineke, mijn vrouw er alle begrip
voor heeft. Als ik zeg: ‘Ik moet even ontdwangen!’ weet
zij precies waar ik last van heb. En ook onze kinderen
vinden dat heel gewoon.’

‘Ik heb het ook’
Menno beschouwt het feit dat hij – ondanks de last van
OCD die hij dagelijks ervaart – goed kan functioneren

een uitgave van de ADF stichting

Lees ook Menno’s blog op pagina 10.
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in zijn professionele leven als puur geluk. ‘Het komt
niet, omdat ik er zo goed mee om ga of omdat ik er veel
van af weet. Ik heb gewoon geluk, dat het niet zo erg is
dat het werken erdoor wordt verstoord. Als er een
ander moeten is - zoals werk - dan heeft dat de over-
hand over het “dwang-moeten”,’ zo verklaart hij. ‘Als
dwang nog erger is dan kan het alles gaan overheer-
sen, ook het werk. Maar bij mij raakt het op de achter-
grond als ik in gesprek ben met patiënten. In dergelijke
gesprekken heb ik het overigens niet over mijn eigen
dwang; er staat ook geen bord op mijn bureau met “Ik
heb het ook!”. Dat zou alleen maar afleiden. Mensen
gaan zich dan onvrij voelen om over hun eigen proble-
men te praten. Ik denk wel, dat iets zelf van binnen uit
kennen je begrip kan vergroten. Maar ik zie erva-
ringsdeskundigheid niet als noodzakelijk om je in te
leven in de klachten van een ander. Om een goede psy-
chiater te zijn moet psychisch leed je interesseren en
moet je betrokken zijn, maar je hoeft het niet zelf te
hebben. Als je het toch over jezelf hebt dan moet dat
alleen als het in het belang is van de patiënt.

Ik zie gedragstherapie bij dwangstoornissen als eerste
keus wat betreft behandelwijze, zo nodig in combina-
tie met medicatie. Bij mij hielp gedragstherapie wel om
minder lijstjes te maken, maar de onrust bleef een
grote rol spelen. Toch gebruik ik pas een jaar of zes
pillen. Ik schreef het wel voor aan mijn patiënten en
zag hoe effectief het zijn kon, maar toch koos ik er zelf
niet voor. Achteraf gezien was dat dwangmatig, iets
wat ik trouwens ook bij mijn patiënten zie. Geen medi-
catie willen om dwangmatige redenen. Iets van bui-
tenaf nodig hebben voelde als onaf, als niet-compleet.
En ik maakte me op voorhand al zorgen of het middel
dan wel altijd beschikbaar zou blijven. Uiteindelijk
heeft Dineke me overgehaald: “Probeer het eens. Je
kunt altijd weer stoppen.” De pillen hebben de kwali-
teit van mijn leven aanmerkelijk verbeterd. Ik ben haar
er nog altijd dankbaar voor dat ze heeft aangedrongen.
Soms heb je – ook al ben je deskundig – toch zelf niet
door hoe de dwang je denken beïnvloedt.’

Dwang.eu
Menno vervolgt: ‘Psychische aandoeningen zijn soms
een uitvergroting van normale levensproblematiek.
We moeten allemaal omgaan met onvolkomenheden,
onzekerheden, vergankelijkheid en dergelijke. Het
lijkt wel alsof mensen met een gevoeligheid voor
dwang daar moeilijk een natuurlijke verhouding toe
kunnen vinden. Volledigheid is er nooit. Op een gege-
ven moment moet je loslaten en vertrouwen dat het
wel goed zit. Ik ben daar ook slecht in. Dat zie je in

mijn dwangmatigheid. Maar het moeilijk los kunnen
laten kan ook op positieve manier naar voren komen
in gedrevenheid. Het heeft vast meegespeeld in het
oprichten van een OCD Netwerk met de website
www.dwang.eu. Er is nog heel veel voorlichting te
geven over de dwangstoornis en verwante stoornis-
sen. Zelfs binnen de hulpverlening is er kennisach-
terstand en wordt de problematiek als zodanig niet
altijd herkend. En dat, terwijl het voor iemand van
groot belang is om te weten wat hem mankeert. Dat
alleen al is vaak een enorme opluchting.

Als het wel herkend wordt is de behandeling nog lang
niet altijd optimaal. Er valt wat dat betreft dus nog een
boel te winnen. Het doel van het OCD Netwerk en de
website www.dwang.eu is dan ook kennis over dwang
en haar behandelingsmogelijkheden te vergroten.
Doordat we goede contacten konden leggen met het
OCD forum zijn we nu een fusie aangegaan. Ook met
de ADF bestaat een goede samenwerking en we zijn de
Nederlandse vertegenwoordiger van de internationale
OCD stichting. Zij hebben veel goede informatie, die
we mogen vertalen. Er blijft nog zoveel te vertellen.’

9lente 2015 Interview

een uitgave van de ADF stichting

Over dwang.eu
Dwang.eu is de website waarop Menno Oosterhoff
en anderen informatie geven over OCD en ver-
wante stoornissen. De blogs en ervaringsverhalen
van zowel patiënten als deskundigen vormen een
bijzonder onderdeel van de site. Dit zorgt voor
meer inzicht, zowel voor mensen mét als zonder
dwang. Het OCD Netwerk wordt geleid door ver-
tegenwoordigers van iedereen, die met dwang te
maken heeft.

Het hele interview van Malou van Hintum lezen?
Zie www.dwang.eu.
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Ik ben een blog over dwang aan het schrijven. Ik maak
een aantekening over iets wat ik erin wil hebben. Ik
bedenk, dat ik dat gister ook gedaan heb. Waar is dat
papiertje? Ik kan het niet vinden. Dat geeft me een heel
akelig gevoel. Zonder dit wordt het een onaf blog. En
als deze blog onaf is dan is daarmee al het schrijven
over dwang onaf.

Het was vast heel leuk en belangrijk wat ik gister
bedacht had. Wat had ik nou bedacht? Waar is dat
papiertje trouwens? Stond daar niet nog iets op? Ik
probeer het van me af te zetten, maar dat lukt niet. Het
blijft knagen. Ik pas alle trucs toe, die ik in de loop van
mijn leven geleerd heb, maar ik krijg het niet weg.

Niet aan denken
Ik probeer heel hard te herinneren wat ik gister dacht.
Ondertussen word ik gestoord door mijn kinderen die
naar bed gaan, welterusten willen zeggen en nog even
terugkomen. Dat haalt me elke keer uit mijn koorts-
achtige poging tot herinneren. Het kost me moeite niet
heel geprikkeld uit te vallen. Als ik voor de vierde keer
gestoord wordt, zeg ik nog nét niet onaardig: “Nu even
mij met rust laten. Ik moet even nadenken.”
Mijn oudste dochter van 13 weet wel een beetje wat er
aan de hand is. “Je moet er niet meer aan denken
pappa!” roept ze enthousiast. “Je hebt gelijk”, zeg ik en
ik probeer mezelf over te halen met argumenten.

Toegeven helpt niet. Elke keer dat je het verdraagt,
word je sterker. Het voelt als essentieel maar het is niet
belangrijk. Ondertussen schiet door me heen: heb ik
mijn pillen misschien vergeten? Voordat ik het kan
controleren bedenk ik: wat dacht ik zonet bij het eten
nog maar? Toen was er ook iets, wat ik vergeten was
maar dat herinnerde ik me toen wel weer.

Ergens achter blijven haken
Nu moet ik uitkijken want ik ben nu helemaal gericht
op overzicht en orde willen en dan komt er alleen maar
meer bij. En ik kan er ook niet tegen als ik vergeet
welke dingen ik vergeten ben.

“Ik ben ergens achter blijven haken”, zeg ik tegen mijn
vrouw, “Ik moet even ontdwangen.” Ik loop naar een
andere kamer, ga op de bank liggen, vingers in mijn
oren en denken. Eerst een lijstje:

1. Wat bedacht ik gister?
2. Waar is dat papiertje?
3. Wat bedacht ik bij het eten?
4. Heb ik mijn pillen gehad?

Oké, dat zijn er vier. Eergister heb ik ook even op de bank
gelegen om te ontdwangen, schiet door me heen. Toen
waren het er drie. Welke drie nog maar? Shit, nu zijn het
er vijf en de vijfde bestaat uit drie. Nu moet je echt stop-
pen en gaan wegstrepen anders raak je de draad hele-
maal kwijt. Even denken. Welke vijf waren het?

1. Heb ik mijn pillen gehad?
2. Wat bedacht ik?
3. Waar is dat briefje?
4. Welke drie dingen waren er eergister?
5. …? Er was nog eentje!

O nee, nou heb ik nog één! Nu zijn het er dus zes.

6. Wat was de vijfde?

Gauw pen en papier pakken en opschrijven welke er
allemaal zijn. Gelukkig herinner ik me de vijfde weer
(wat dacht ik tijdens het eten) en daarmee is de zesde
weg.
Pillen kan ik wegstrepen. Heb ik wel gehad. De drie
van eergister? Even denken. Ik moest de auto nog op
slot doen, nog bellen naar iemand en de derde was…
Loslaten! Daar was je gister al achter gekomen. Niet
meer aan denken! Doorspoelen. Uitademen. Dat lukt.
Dus deze kan weg.
‘Vandaag aan tafel’ streep ik ook in één moeite door
want daar was ik toen ook al achter. Dat ruimt op. Nog
maar twee. Nou hup, dan van gister ook maar, ook al
ben ik daar dan niet achter gekomen. Wegblazen,
hoofd schudden.

10 Vizier
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Mentale hersenscan
Een hersenscan laat zien wat er in een hoofd zit, deze blog wat er in een hoofd
gebeurt. Een hoofd met OCD.

Blog Menno Oosterhoff
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Nu alleen het papiertje nog. Waar is dat gebleven en
stonden er niet nog meer dingen op? Misschien was
het wel belangrijk. Ik weet wel zeker van niet, zeg ik
tegen mezelf, want dat zet ik niet zomaar op een los
papiertje. Maar als je een onbelangrijk papiertje
zomaar kunt kwijtraken, dan kan dat ook met een
belangrijk papiertje, zeurt het in mijn hoofd.

Ik ga terug naar de studeerkamer.
“Is het gelukt?” vraagt mijn vrouw. “Nou, niet hele-
maal”, antwoord ik. “Weet jij waar dat papiertje geble-
ven is, wat hier gister lag?” Nee, dat weet ze niet.

Ik loop naar boven, naar mijn pleegzoon.
“Heb jij misschien een papiertje wat bij de computer
lag gebruikt om iets op te schrijven?” Hij weet het niet.
Misschien wel.

“Toe, denk even goed na. Waar heb je het dan gela-
ten?”
“Ik geloof dat ik het weet”, zegt hij. “In mijn tas. Ik had
de naam van een leuke website opgeschreven.”

Mijn hart maakt een sprong van vreugde. Het papier-
tje is terecht.
“Oké, waar is je tas?” “Op school”. “Aaargh nee hè?!
Waarom heb je die niet mee genomen?” “Vergeten.”
Mijn maag draait me op. Gatver, hier blijf ik de hele
avond mee zitten.

Ik ken iemand met de sleutel van de school. Zal ik die
opbellen en zeggen dat mijn pleegzoontje per onge-
luk een stuk in zijn tas heeft gedaan wat ik morgen per
se nodig heb? Vroeger heb ik dat soort dingen wel
gedaan, maar ik weet dat dat veel te ver gaat.
“Weet je nog of er iets op dat papiertje stond?” Nee,
dat weet hij heel zeker.
“Echt waar?”
“Ja echt waar pappa.”
“Oké welterusten.”

Ik weer naar beneden. Weer achter de computer. Ik
probeer te werken. Het lukt niet. Te akelig. Ik leg de
situatie uit aan mijn vrouw.
“Is het echt niet belangrijk?”
“Nee, echt niet.”
“Gewoon loslaten?”
“Ja, zeker doen.”
“Niet even bellen voor de sleutel hè?”
“Nee, echt niet doen.”
Oké.
Ik kan het toch niet laten de bak voor oud papier naast
mijn bureau leeg te halen, maar ik vind het papiertje
niet.

Ik probeer het over een andere boeg te gooien. Dat dat
papiertje weg is, is niet belangrijk. Als ik maar weet
wat erop stond. Ik ga weer naar de andere kamer, vin-
gers in de oren, mijn hersens pijnigen. Ik kom er niet
uit.

Overgave?
Dan maar me overgeven en me niet langer verzetten
tegen het rotgevoel van onafheid, een gat in mijn
bestaan, geen bodem. Gewoon ondergaan, dan gaat
het op den duur over.

Ik ga terug naar de studeerkamer en ik zie iets onder
de tafel liggen. Het papiertje!
Wat een opluchting. Wat erop staat, blijk ik al beschre-
ven te hebben dus het briefje kan weg. Het hele voor-
val heeft 35 minuten geduurd…
Als ik ga zitten om verder te schrijven bedenk ik: Laatst
had ik ook iets teruggevonden wat ik kwijt was. Wat
was dat nog maar…

Blog Menno Oosterhoff
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door ANNA TERESA BELLINZIS

Lydia ontmoet op Sardinië de man van haar dromen met wie ze in Limburg gaat
samenwonen en kinderen krijgt. Maar dan verandert de impulsieve, energieke
Italiaan in een tobbende, sombere man die de deur liever niet meer uit gaat. Na
medicijnen en gesprekken met een psycholoog volgt dan ineens een opname
om erger te voorkomen.

Leven met een
chronische

paniek-angststoornis

Sardijn in Limburg

H
et is de zomer van 2002 en ik help mijn zus
met kluswerkzaamheden in haar huis op
Sardinië, Italië. Ons tweede vaderland. Dan
op een dag gebeurt er iets onverwachts: ik

ontmoet een bijzondere Sardijn. Zijn grapjes, humor
en de kleine attenties zijn voor mij op dat moment een
zegen. Maar er zijn ook serieuze gesprekken op het
trapje buiten van ’s avonds laat tot ’s ochtends vroeg.
Een kopje espresso en hup weer aan het werk, fluitend.
Slaaptekort? Nee hoor, pure energie.

Maar mijn plicht in Nederland roept, ik moet terug.
Tranen, een glimlach en we noemen elkaar bij toeval
elkaars ‘engel’. We bellen elke dag en eind oktober
2002 landt hij op Schiphol. Hij ontmoet mijn ouders,
broers, zussen en een handjevol vrienden. Dit verloopt
niet altijd even soepel. Klikt het meteen, dan is hij vro-
lijk. Klikt het niet, dan zie ik hem veranderen in een
stille man met ontwijkend gedrag. Mist hij zijn eigen
familie? Is er een taalbarrière? Maar verder sta ik er
niet echt bij stil.

We willen samen verder en hij trekt bij mij in. Omgaan
met de afstand en het gemis van familie en vrienden
gaan hem goed af. En gelukkig wordt hij ook direct

goed opgenomen in mijn familie. Mede doordat wij
ook allemaal Italiaans zijn ervaart hij dat deel van zijn
komst naar Nederland als een warm bad. En ja natuur-
lijk, gewoonten zoals een espresso ’s ochtends om 6.00
uur in de lokale bar en de daarbij behorende eindelo-
ze discussies over het weer, de politiek zullen altijd een
gemis blijven.

Ontdekking van de stoornis
Ik ben op dat moment manager bij een uitzendbureau
en draai voor het vinden van een baan voor hem mijn
hand niet om. Hij kan vrijwel direct aan de slag bij een
Italiaans montagebedrijf. Helaas gaat dat bedrijf vier
maanden later failliet en spreekt mijn vriend door het
werken met louter Italiaanse collega’s dan nog geen
woord Nederlands. Op zoek naar een andere baan en
al snel blijkt dat zijn gebrek aan taalgevoel parten
gaat spelen. Maar we geven niet op en hij gaat aan de
slag als industrieel reiniger. De werktijden zijn verve-
lend, hij komt op die uren weinig mensen tegen en dat
is niet bevorderlijk voor het leren van de taal. Maar
hij heeft werk en de jaren verstrijken. Drie jaar later
en nog net zo enthousiast en impulsief als hij was,
vraagt hij mij ten huwelijk. Op Sardinië, een paar
maanden later. Twee jaar later wordt onze zoon gebo-
ren.

Ervaring12 Vizier
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En dan zie ik hem, mijn impulsieve, drukke, grappige
en spontane man, veranderen. Hij begint te dubben en
te piekeren en is vaak erg moe. De geboorte van een
eerste kind is dan ook niet niks. Ook ik ben moe, maak
me veel zorgen en ondertussen gaat het werk voor ons
allebei gewoon door. Na een aantal maanden lijkt de
rust wedergekeerd, we komen in ons ritme.

Verder weg zakken
Terwijl onze zoon leert kruipen en lopen, nemen
gevoelsmatig voor Marco de gevaren toe. De wereld
van dat kleintje wordt groter en dat ervaart hij als zeer
bedreigend. De onrust die ik zag direct na de geboor-
te neemt weer toe. Veel piekeren, bij vlagen zeer onze-
ker wat betreft onze zoon, moe maar ook bijzonder
rusteloos. Voor de grap zeg ik dan regelmatig dat hij
wel op een havik lijkt die zijn prooi in de gaten houdt,
maar hij reageert daar verder niet op. Nog steeds heb
ik het idee dat dit allemaal te maken heeft met het krij-
gen en hebben van kinderen, maar zelf ben ik rustiger
en niet zo bezorgd. Echter, tot op heden (2015), is er

mede daardoor hier nog nooit een oppas geweest!
Onze zoon wordt één, ik ben elders gaan werken met
alle risico’s van dien, zoals een tijdelijk contract en
Marco komt steeds vaker boos thuis vanuit zijn werk.
Hij heeft vaak onenigheid met zijn leidinggevende. Hij
ziet haar niet vaak, maar bij elk contact lijkt het mis te
gaan. Soms spreek ik deze leidinggevende en we

houden het er maar op dat het de “naweeën” zijn. Wel-
licht dat Marco door deze verslechterende relatie
wordt overgeplaatst naar een andere werkplek. De
werktijden wijzigen ten positieve zodat de kans groter
is hij het Nederlands nu ook beter onder de knie krijgt,
we zien het als een kans.

We zijn een aantal maanden verder en terwijl ik me
helemaal happy voel in mijn nieuwe functie en lekker
aan het werk ben, belt Marco mij. Hij is dusdanig over-
stuur dat ik niet begrijp wat hij zegt. Ik ken hem onder-
tussen lang genoeg om te weten dat hij woest is. Ik wist
dat het niet zo lekker liep op zijn werk en als hij daar-

13lente 2015
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over klaagde, plaatste ik dat bij zijn Italiaanse tempe-
rament. Nu hoor ik echter voor het eerst echte paniek
in zijn stem en achterhaal met moeite wat er aan de
hand is. Hij belt vanuit zijn werk met allerlei vragen
over wat hij wel en niet mag doen als werknemer. Mijn
antwoorden stellen hem dan nog net voldoende gerust
en we zien elkaar weer aan het einde van die dag. Ik
tref hem rond 17.00 uur thuis aan, hij zit op de bank,
ziet bleek en staart voor zich uit. Op mijn vraag hoe-
lang hij daar al zo zat, gaf hij aan ‘sinds 14.00 uur’. Hij
heeft zelfs zijn jas nog aan.

En toch zie ik niet wat er aan de hand is en wuif het
weg met “kom op nou, wees een man en verman je”,
“laat je niet zo op je kop zitten” en “bespreek het dan
gewoon”.

Piek: vader sterft
De problemen op de nieuwe werkplek stapelen zich op
en ook eerdere strubbelingen die hij had op zijn vorige
werkplek lijken weer helemaal te herleven. Hij herin-
nert zich vaak nog alle details. Terwijl hij de zaken
thuis vergeet. De organisatie van werk, financiën, huis-
houden en kind ligt vanaf nu volledig bij mij. Hij sleept
zich door de dagen heen en op vrijdagavond is de koek
op. Helaas, want nu is het weekend en zouden we er
lekker op uit moeten gaan. Maanden later meldt Marco
zich ziek en gaat naar de huisarts. Hij heeft nu al een
fikse depressie, maar stelt mij gerust dat het wel goed
komt. De huisarts stelt voor om contact te zoeken met
een psycholoog, maar Marco ziet dat niet zitten. Het
benoemen van zijn klachten met een Nederlands spre-
kende psycholoog lijkt hem onmogelijk. Een week later
gaan we op vakantie en bij thuiskomst gaat hij gewoon
weer aan het werk. Hij voelt zich goed, zegt hij.

De volgende twee jaren verstrijken, met goede en
minder goede momenten en ondertussen dient zich
een tweede kindje aan. Na de geboorte van onze doch-
ter gaat het alleen nog maar bergafwaarts. Eigenlijk
alles in tweevoud, dus ook de klachten. Een jaar na de
geboorte van de tweede vernemen we dat zijn vader,
die in Italië woont, ernstig ziek is. Om Marco niet
ongerust te maken zegt zijn familie niet de hele waar-
heid en worden wij op een ochtend gebeld met de
mededeling dat zijn vader stervende is. Direct na het
boeken van een vlucht volgt de mededeling dat hij is
gestorven. Zelfs de begrafenis maakt Marco niet mee,
aangezien dit binnen 24 uur na overlijden wordt
gedaan en één dag later zal Marco zijn graf bezoeken.
Via zijn zus verneem ik dat hij op de begraafplaats in
elkaar zakt en er een arts bijgehaald is.

Hulp inschakelen
Ongeveer anderhalf jaar later (mei 2013) zitten we
samen bij de huisarts, Marco is totaal opgebrand. In de
afgelopen tijd is er niet veel veranderd in zijn situatie,
alleen dan dat hij in plaats van continue onrustig en
nerveus is, hij nu van die “ontplofmomenten” heeft.
Hij vertelt hier dan ook dat hij heeft geprobeerd om
zijn gevoel te onderdrukken, waardoor hij momenten
had waarop het beter leek te gaan. Waarschijnlijk juist
door dat onderdrukken kan waar en wanneer dan ook
de bom barsten. Hij doet dit niet door middel van
fysiek geweld, maar met een extra stemverheffing, om
vervolgens over zijn hele lijf te rillen en te trillen. Hij
wordt bleek, zweetdruppels op zijn hoofd en kippen-
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vel. Zijn bloeddruk schiet de lucht in en gaat hij op
zoek naar een plek waar hij niemand meer hoeft te
zien of hoeft te spreken.

Tot dat moment hadden we alles weggeschreven onder
de noemer 1) immigrant, 2) 1e kind, 3) 2e kind en 4)
overlijden vader. Ook heb ik vaker gedacht dat hij
gewoon niet meer gelukkig met mij was, zijn glimlach
en spontaniteit is verdwenen en ik heb in geen maan-
den/jaren zo verschrikkelijk meer met hem gelachen
om zijn grapjes.

De huisarts, die jaren eerder al had voorgesteld om een
psycholoog in te schakelen, had al onderzoek gedaan

en had er een gevonden met een Italiaanse achter-
grond. De eerste afspraak is de volgende dag.

Opname onvermijdelijk
De gesprekken met de psycholoog verlopen vrij goed.
Het feit dat hij in zijn moedertaal kan omschrijven wat
er aan de hand is, zorgt ervoor dat er binnen ongeveer
twee maanden een eerste diagnose gesteld kan
worden en deze diagnose na zes maanden definitief is.
Chronische paniek- angststoornis, soms spreken ze
over fobie, die zorgt voor depressieve episodes.

De gesprekken duren voort en gelukkig hebben zowel
zijn werkgever als ook de bedrijfsarts in de gaten dat er
ernstige klachten en beperkingen zijn. Op het moment
dat de behandeling door zou moeten gaan, moeten wij
er eigenlijk mee stoppen. De zorgverzekeraar zal vanaf
nu niet meer vergoeden en financieel gezien is weke-
lijkse behandeling voor ons niet meer betaalbaar. De
werkgever ziet dit niet als obstakel en neemt de ver-
goeding voor de behandeling geheel voor haar reke-
ning.

Exact een jaar na de start van de behandeling is het
duidelijk dat bepaalde zaken qua denkwijze en karak-
ter niet kunnen worden gewijzigd en besluit de behan-
delaar over te gaan op EMDR. EMDR is een therapie
voor mensen die last blijven houden van de gevolgen
van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schok-
kende ervaring, zoals een verkeersongeval of een
geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die
veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van
iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de
jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben,
kan de methode gebruikt worden. En na een aantal
sessies gaat het mis, hij is nu helemaal in zichzelf
gekeerd en hij lijkt onbereikbaar.

Wat nu? Hij heeft nu medicatie, intensieve behande-
ling, een EMDR die niet aanslaat… Er volgt een
gesprek met de psycholoog, ditmaal op verzoek van
laatstgenoemde, met mij erbij. Hij geeft aan dat we
snel actie moeten ondernemen en een opname lijkt
hem de beste oplossing. Weg van zijn veilige huisom-
geving, zijn vaste gewoonten en weg van de kinderen.
Ook even weg van mij, een zekere factor als het gaat
om heel veel zaken. Maar hij schudt direct zijn hoofd
en zegt nee, geen sprake van.

Enkele weken later, hoge bloeddruk, vaak ziek en grie-
perig en hij sleept zich door de dagen heen. Hij kan
zich er niet meer toe zetten met mij en de kinderen

15lente 2015 Ervaring
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activiteiten te ondernemen en thuis stapelt het werk
zich op. Ik maak er geen punt van, maar hij heeft in het
huishouden de afgelopen vier tot vijf maanden niets
meer gedaan. En dat terwijl wij altijd een echte twee-
eenheid waren. Mijn werk slokt mij op, ruim 40 uren
per week, en daarbij nu alle overige taken die bij een
jonge kinderengezin horen. Ik laat nu ook steken
vallen, zowel in mijn werk als privé. Hij heeft mij nu
meer nodig dan ooit, maar ik heb naast alle taken geen
tijd meer voor hem.

Weer enkele weken later, hij komt terug van zijn
gesprek met de psycholoog. Hij legt een briefje op tafel
en vraagt mij deze site eens op te zoeken en loopt ver-
volgens de deur uit. Hij gaat te voet weg en komt ruim
anderhalf uur later weer thuis, terwijl wandelen echt
niet zijn ding is. Ondertussen heb ik de site bezocht en
bij thuiskomst vraagt hij of ik hier achter sta: een
opname in een privékliniek.

Werken aan zichzelf
Ik had er het jaar daarvoor al over nagedacht en werd
al nerveus bij de gedachte van een opname. Nu was ik
alleen maar opgelucht, vooral omdat hij hier zelf
achter staat. De opname heeft meerdere doelen, name-
lijk: tot rust komen, even geen geregel en geen kinde-
ren, kiezen van andere medicatie, hoe reageert hij op
het alleen zijn tussen mensen die hij niet kent in een
omgeving die hij niet kent, geen toevluchtsoord
hebben, welke paniek- angstaanvallen zal hij krijgen
en dit in combinatie met 24-uurs ondersteuning.

Even voor opnamedatum sein ik een aantal mensen in
zodat zij op de hoogte zijn, ik verzet zakelijke afspra-

ken en ben er klaar voor. Eigenlijk verwacht ik dat hij
op de dag van opname afhaakt, maar dat doet hij niet.
Hij wil zich zo graag goed voelen en daardoor ons weer
goed laten voelen.

We spreken elkaar elke dag even telefonisch en zijn
stem klinkt gelaten, stil. Hij vertelt dat het team het
standaard “plan van aanpak” helemaal heeft gewijzigd
en een maatwerkplan hebben gemaakt. Dagelijks zal
hij twee tot drie gesprekken voeren en mag zijn dagen
verder zelf invullen. De opname duur ligt tussen de
twee en zeven weken, hij gaat er twee volhouden.

Achteraf blijkt dat hij de eerste dagen inderdaad tot
rust is gekomen, de bloeddruk daalde en werd
kalmer. Echter, na ongeveer vijf dagen blijkt dat hij
enerzijds tot rust komt, maar anderzijds steeds meer
moeite krijgt om met de anderen om te gaan. Hij zelf
wilt bepalen wat hij wel en niet moet doen en het
gemis van thuis wordt te groot. Na twee weken haal ik
hem op.

Het probleem is hiermee niet opgelost, maar het is nu
wel duidelijk dat hij zich moet leren ontspannen en
bepaalde confrontaties – zoals omgeving en mensen –
er altijd zullen blijven.

Weten hoe het zit
Met goede moed gaan we nu vooruit! Juist door het
feit dat de diagnose van een jaar eerder wederom
wordt bevestigd door deze behandelaars, hoe vreemd
dat misschien ook klinkt. Maar we weten nu het hoe
en het waarom en kunnen daar veel meer rekening
mee gaan houden. Daarnaast zal ik niet meer zomaar
dingen zeggen als “stel je niet aan” of “kom op”. Ik weet
wanneer ik hem moet aanspreken en ik weet wanneer
ik mijn mond maar beter kan houden. Constante con-
frontaties met zaken die de angst en paniek veroorza-
ken zijn niet de oplossing, hopelijk zal dit dan ook niet
meer vaak gaan gebeuren.

Voorlopig blijft de behandeling voortduren, echter niet
in de vorm van EMDR, maar eerder gericht op het zo
goed als mogelijk in de gaten houden van diverse situ-
aties. Angst voor een terugval hebben we allemaal,
maar zolang zijn lijf meewerkt en hij zich verder goed
voelt gaan we ervoor als gezin. We proberen drukke
periodes af te wisselen met ontspanning, altijd in over-
leg.’

De namen van Lydia en Marco zijn om privacyredenen
gefingeerd.
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I
s het gek dat iemand na een psychotraumatische
gebeurtenis angstig is? Is dat niet juist logisch?
Moet je dan wel spreken van posttraumatische
stress-stoornis, van PTSS? Ja en nee. Lees maar.

PTSS bestaat uit vier groepen verschijnselen. 1. Her-
haaldelijke, onvrijwillige en zich opdringende pijnlijke
herinneringen aan de psychotraumatische gebeurtenis.
Soms in de vorm van flashbacks waarbij iemand het
gevoel heeft dat de gebeurtenis opnieuw plaatsvindt.

2. Voortdurend uit de weg gaan van prikkels die te
maken hebben met de gebeurtenis. 3. Negatieve ver-
anderingen in gedachten en stemming. 4. Verhoogde
prikkelbaarheid en waakzaamheid.
Er is tenminste een maand verlopen na de schokken-
de gebeurtenis en de verschijnselen zijn zo hinderlijk
dat normaal leven moeilijk wordt. PTSS kan heel
ingrijpend zijn en het is goed dat er aandacht is voor
mensen die ermee worstelen, zodat hun goede hulp
wordt geboden. Maar laten we, los van PTSS, eens
kijken wat er gebeurt na het meemaken van een psy-
chotraumatische gebeurtenis.
Het eerste kenmerk van zo’n gebeurtenis is het schok-
kende, het onverwachte. Om in het vervolg beter voor-
bereid te zijn, is het belangrijk dat je er voortaan
rekening mee houdt. Dus moet jouw beeld van de
wereld, zoals je dat had tot de schokkende gebeurte-
nis, worden herschreven. Bijvoorbeeld: als ik over die

vertrouwde weg loop, kan dus plotseling iemand
tevoorschijn schieten die mij een pistool op het hoofd
zet, of: als ik lekker aan het toeren ben in mijn auto,
kan ik zomaar in een slip raken en geen macht meer
over het stuur hebben. Je moet alle ervaringen met die
vertrouwde weg, met lekker toeren in de auto, uit je
geheugen opduiken en ze in een bijgewerkte versie
weer terugschrijven. Dat is veel werk en daar heb je
niet altijd zin in. Het zelfherstellend vermogen van
onze geest zorgt ervoor dat we dit ook bij tegenzin
doen. Daarom stuurt onze geest ons pijnlijke herinne-
ringen en flashbacks om bezig te blijven. Maar we
kunnen niet meer dan we kunnen en dus beschermt
onze geest ons tegelijkertijd door ons prikkels die aan
de gebeurtenis doen denken soms uit de weg te laten
gaan. Wanneer we er wel mee bezig zijn, is dit niet fijn,
zodat we ons eerder angstig en somber voelen. Maar
het is van belang goed te blijven opletten, want je wilt
zoiets niet weer meemaken. Daardoor zijn we waak-
zamer en verhoogd prikkelbaar.
De oplettende lezer heeft al lang in de gaten dat ik de
symptomen van PTSS opnieuw heb beschreven, maar
nu als normale reactie na het meemaken van een
schokkende gebeurtenis. Ik heb in feite verteld hoe
verwerking plaatsvindt. Het verschil tussen verwer-
king en PTSS is dat in het eerste geval de verschijnse-
len langzamerhand minder worden en plaatsmaken
voor herstel van het gewone functioneren. Bij PTSS
blijven ze onverminderd aanwezig. Je kunt zeggen dat
bij mensen met PTSS het systeem is blijven hangen, net
als de computer die nergens meer op reageert, ook niet
op Ctr Alt Del. Kennelijk is er teveel geweest om te ver-
werken en is het systeem overbelast geraakt.
Wat vertelt ons dit? Die nare verschijnselen van PTSS
hoeven niet weg te worden gehaald. We moeten het
zelfherstellend vermogen van de geest weer op gang
brengen, waardoor de verwerking weer wordt hervat.
Gelukkig zijn er tegenwoordig hele goede behande-
lingsmogelijkheden, zoals traumagerichte cognitieve
gedragstherapie en Eye Movement Desensitization and
Reprocessing (EMDR) die zo’n reset van ons brein
mogelijk maken.

PTSS is een poging
om beter te worden
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V
erslaafd, Obese, Je zal het maar hebben,
Project P: Stop het pesten, Tourette on Tour,
Levenslang met dwang. Het is slechts een
greep uit de tv-programma’s op zowel de

publieke als de commerciële zenders waar presenta-
toren en deskundigen een helpende hand bieden
waar dit nodig is. En net als de mate waarin deelne-
mers vrijwillig meedoen of het slagingspercentage
van de kandidaten, zijn ook de meningen per pro-
gramma zeer wisselend. Helpt een hulpprogramma,
zakt de patiënt uiteindelijk niet verder weg in de pro-
blemen? Voorstanders benoemen de positieve kant,
de succesverhalen en de zorgvuldige aanpak. Tegen-
standers hebben het over mensen in een kwetsbare
positie en het risico dat op de loer ligt: leed wordt
geëxploiteerd.

Voor ADF stichting-directeur Josine van Hamersveld is
de komst van hulp-tv bitterzoet. Zo verheugd als ze is
met een programma als Levenslang met dwang, waar
respect wordt getoond voor de hordes die de deelne-

mers moeten nemen en waar therapeutische inter-
venties aan professionals wordt overgelaten, zo
bezorgd is Van Hamersveld om een programma als
Geef mij nu je angst, waar de presentator zich bemoeit
met de behandeling en de emotionele nasleep voor
kinderen vergeten wordt. Haar bezorgdheid beschreef
Van Hamersveld op zaterdag 27 december openlijk in
een opiniestuk in dagblad Trouw.

‘Een scène uit Geef Mij Nu Je Angst: Een man raakt vol-
ledig in paniek in zijn huiskamer terwijl twee vrouwen
hem onhaalbare voorstellen doen die zijn angst juist
vergoten. Zijn zonen zien hun vader trillen en huilen.
Wat op een horrorscenario lijkt, is positief bedoelde
therapietelevisie. Worden er uit zucht naar kijkcijfers
onverantwoorde risico's genomen op emotionele
schade bij kwetsbare mensen? Klopt het geschetste
beeld van de behandeling van angst- en dwangstoor-
nissen met de werkelijkheid? Als directeur van de
Angst, Dwang en Fobie stichting plaats ik daar mijn
vraagtekens bij.

18 VizierOpinie

een uitgave van de ADF stichting

door ANNA TERESA BELLINZIS

Het populaire fenomeen hulptelevisie heeft al menig tv-programma opgeleverd
en vaak tot vreugde van betrokkenen, deskundigen en patiënten zelf.
Want: aandacht leidt tot openheid en begrip. Maar als kijkcijfers het winnen
van het lot van de patiënt en de beeldvorming rond de aandoening, moet er
aan de bel worden getrokken. En dat is precies wat ADF stichting-directeur
Josine van Hamersveld doet.

Directeur Josine van Hamersveld
uit openlijk haar zorgen

Behandeling
angst en dwang

is geen tv-voer
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De problematiek van angst- en dwangstoornissen is
behoorlijk complex. Dit zijn ook geen aandoeningen
waar mensen gemakkelijk over praten. Juist daarom
zijn we erg blij met de aandacht op televisie. De keer-
zijde is echter het op de loer liggende gevaar van
“aapjes kijken”. Ook dreigt er een verkeerd beeld te
ontstaan van de klachten als een soort “ziekte van de
wil” en de behandeling als een kwestie van iemand er
“gewoon even doorheen duwen”.

Cognitieve gedragstherapie
Wetenschappelijk is aangetoond dat cognitieve ge-
dragstherapie de beste behandeling biedt voor angst
en dwang. Die therapie bestaat uit kleine stappen, om
mensen succeservaringen te gunnen als fundament
waarop ze verder kunnen bouwen. Als de blootstelling
niet gestoeld is op de eigen keuze van de patiënt, of als
de stap te groot blijkt, helpen de oefeningen niet, of
kunnen ze traumatiserend werken. Succesvolle thera-
pie gaat met vallen en opstaan en vereist een lange
adem. Mensen leren angsten, die aan pure doodsangst
kunnen raken, te weerstaan. En in sommige gevallen
kan de patiënt kiezen voor een aaneenschakeling van
angstige situaties, het zogeheten “flooding”. Dit kan
toegepast worden als onderdeel van een intensievere
therapie waar je met kleine stapjes naartoe werkt. Wat
we in programma’s als Geef mij nu je angst zien, is vrij-

wel alleen maar “flooding”. Commerciële televisie
heeft voor de kleinere levensoverwinningen zelden
tijd. Voor de angstige kijker is de getoonde aanpak
geen aanlokkelijk vooruitzicht. De keuze om in thera-
pie te gaan, wordt negatief beïnvloed door de angst om
meteen in het diepe gegooid te worden.

Onhaalbaar en onverantwoord
Door het betrekken van familieleden en de presenta-
tor bij het opstellen van de behandeldoelen wordt de
deelnemer emotioneel onder druk gezet. Zo liet Irene
Moors de zonen van de huilende vader opschrijven
wat ze wensten als resultaat van de behandeling van
hun vader. Onhaalbare wensen als “zonder stress met
zijn allen op vakantie” levert ontroerende televisie op,
maar in alle onschuld legden zij de lat te hoog, waarop
vader dus stuk ging. Dit zijn zaken die onderdeel zijn
van het behandelplan en die juist exclusief zijn voor-
behouden aan patiënt en behandelaar. Dit staat ook op
zeer gespannen voet met de wet op geneeskundige
behandelovereenkomst. Het lijkt nu wel een overeen-
komst tussen de presentator en de deelnemer. Serieu-
ze gezondheidsproblemen en de noodzakelijke zorg
daarvoor worden hiermee tot onderwerp van een
entertainmentprogramma, waarbij de presentator als
een soort pseudotherapeut meedoet en een coachende
rol vervult. Ik acht de manier waarop het programma
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ZATERDAG 27 DECEMBER 2014 21#"%$!

Behandeling angst en
dwang is geen tv-voer

Psychologie rukt op
in tv-programma’s.
Maar wie is daarmee
gediend, vraagt
Josinevan
Hamersveld van de
Angst, Dwang en
Fobie-stichting.

E en scène uit het tv-
programma ‘Geef mij
nu je angst’: een man
raakt volledig in pa-
niek in zijn huiska-
mer terwijl twee vrou-
wen hem onhaalbare

voorstellen doen die zijn angst juist
vergroten. Zijn zonen zien vader tril-
len en huilen. Wat op een horrorsce-
nario lijkt, is positief bedoelde thera-
pietelevisie. Worden er uit zucht
naar kijkcijfers onverantwoorde risi-
co’s genomen op emotionele schade
bij kwetsbare mensen? Klopt het ge-
schetste beeld van de behandeling
van angst- en dwangstoornissen met
de werkelijkheid? Daar plaats ik
mijn vraagtekens bij.
De problematiek van angst- en

dwangstoornissen is behoorlijk com-
plex. Dit zijn ook geen aandoeningen
waar mensen gemakkelijk over pra-
ten. Juist daarom zijn we bij de
Angst, Dwang en Fobiestichting erg
blij met de aandacht op televisie. De
keerzijde is echter het op de loer lig-
gende gevaar van ‘aapjes kijken’.
Ook dreigt er een verkeerd beeld te
ontstaan van de klachten als een
soort ‘ziekte van de wil’ en de behan-
deling als een kwestie van iemand er
‘gewoon even doorheen duwen’.

Kleine stappen
Wetenschappelijk is aangetoond dat
cognitieve gedragstherapie de beste
behandeling biedt voor angst en
dwang. Die therapie bestaat uit klei-
ne stappen, om mensen succeserva-
ringen te gunnen als fundament
waarop ze verder kunnen bouwen.
Als de blootstelling niet gestoeld is
op de eigen keuze van de patiënt, of
als de stap te groot blijkt, helpen de
oefeningen niet, of kunnen ze trau-
matiserend werken. Succesvolle the-
rapie gaat met vallen en opstaan en
vereist een lange adem. Mensen le-
ren angsten, die aan pure doodsangst
kunnen raken, te weerstaan. En in
sommige gevallen kan de patiënt kie-
zen voor een aaneenschakeling van

angstige situaties, de zogeheten ‘floo-
ding’. Dit kan toegepast worden als
onderdeel van een intensievere the-
rapie waar je met kleine stapjes naar-
toe werkt. Wat we in programma's
als ‘Geef mij nu je angst’ zien, is vrij-
wel alleen maar ‘flooding’. Voor de
angstige kijker is de getoonde aan-
pak geen aanlokkelijk vooruitzicht.
De keuze om in therapie te gaan,
wordt negatief beïnvloed door de
angst om meteen in het diepe ge-
gooid te worden.
Door het betrekken van familiele-

den en de presentator bij het opstel-
len van de behandeldoelen wordt de
deelnemer emotioneel onder druk

gezet. Zo liet presentator Irene
Moors de zonen van de huilende va-
der opschrijven wat ze wensten als
resultaat van de behandeling van
hun vader. Onhaalbare wensen als
‘zonder stress met zijn allen op va-
kantie’ levert ontroerende televisie
op, maar in alle onschuld legden zij
de lat te hoog waarop vader dus stuk-
ging. Dit zijn zaken die onderdeel
zijn van het behandelplan en die
juist exclusief zijn voorbehouden
aan patiënt en behandelaar. Het lijkt
nu wel een overeenkomst tussen de
presentator en de deelnemer. Serieu-
ze gezondheidsproblemen en de
noodzakelijke zorg daarvoor worden

hiermee tot onderwerp van een en-
tertainmentprogramma, waarbij de
presentator als een soort pseudo-the-
rapeut meedoet en een coachende
rol vervult. Ik acht de manier waarop
het programma te werk is gegaan
dan ook onverantwoord en het risico
op emotionele schade te groot.
In de context van dit type program-

ma’s lijkt het of iemand alleen maar
heel graag moet willen genezen om
binnen twee weken van de proble-
men af te zijn. De realiteit is echter
weerbarstiger. Angst en dwang zijn
bijzonder ingrijpende aandoeningen
die een genuanceerde behandeling
verdienen.

2
Josine vanHamersveld
directeur van de Angst,
Dwang en Fobie stichting

‘Geef mij nu je angst’ op RTL4: ‘onverantwoorde televisie met risico op emotionele schade’.

te werk is gegaan dan ook onverantwoord en het risico
op emotionele schade te groot.
In de context van dit type programma’s lijkt het of
iemand alleen maar heel graag moet willen genezen
om binnen twee weken van de problemen af te zijn. De
realiteit is echter weerbarstiger. Angst en dwang zijn
bijzonder ingrijpende aandoeningen die een genuan-
ceerde behandeling verdienen.’

Reactie GGZ in Geest
GGZ in Geest reageert een week later op de ingezon-
den brief van de ADF stichting-directeur, maar lijkt

voorbij te gaan aan het punt dat gemaakt wordt. De
briefschrijvers hebben het idee dat Van Hamersveld
enkel de behandelmethode an sich in twijfelt trekt.
Enkele citaten uit de brief, die in zijn geheel op de site
adfstichting.nl terug te lezen is.

‘Met verbazing lezen wij dat Josine van Hamersveld,
directeur van de Angst Dwang en Fobie stichting niet
blij is met het programma Geef Mij Nu Je Angst van
RTL 4. Van Hamersveld stelt dat de getoonde behan-
deling mogelijk schadelijk is en niet strookt met de
werkelijkheid. Wij stellen dat de behandelingen geheel
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conform de meest recente wetenschappelijke inzich-
ten zijn uitgevoerd, waarbij het belang van de cliënt
uiteraard voorop staat…
…De intensieve vorm van de CGT die in het program-
ma wordt gegeven is weliswaar relatief nieuw, maar
wordt momenteel zowel internationaal als nationaal
ontwikkeld en onderzocht en de resultaten zijn veel-
belovend. Het is maar de vraag of een lange adem,
zoals van Hamersveld schrijft, zo essentieel is bij het
behandelen van deze stoornissen. Makkelijke en hele
moeilijke exposure oefeningen wisselden elkaar af in
Geef Mij Nu Je Angst. Er is geen enkele wetenschappe-
lijke bewijs dat kleine stappen beter zijn en ook niet dat
grote stappen traumatiserend zouden kunnen zijn
zoals van Hamersveld beweert...’

Van Hamersveld reageert vervolgens op GGZ. Ook dit
is in zijn geheel na te lezen op de site adfstichting.nl,
hieronder enkele fragmenten: ‘Het is jammer dat GGZ
in Geest onze brief beschouwt als kritiek op het behan-
delen van angst en dwang met intensieve vormen van
cognitieve gedragstherapie. De behandelaren gaan
geheel voorbij aan onze kanttekeningen bij het over-
duidelijke entertainment format van het programma
Geef Mij Nu Je Angst. Laten we allereerst voorop stel-
len dat we groot respect hebben voor zowel de deel-
nemers met angst- en dwangklachten als het
behandelend team van GGZ in Geest om zich op deze
manier op de tv te presenteren. Dat getuigt van moed
en dat verdient ook zondermeer onze waardering. Ook
als ADF stichting hechten wij veel waarde aan het ver-
groten van meer bekendheid over en destigmatisering
van deze aandoeningen. Echter, wij betwijfelen of het
entertainment format van het programma Geef Mij Nu
Je Angst daartoe zal bijdragen. Ook stellen wij vraag-
tekens bij de deelname van gespecialiseerde behan-
delinstellingen, zoals GGZ in Geest, aan dit soort tv.
Juist op deze aspecten richt zich onze kritiek.’

“Misbruik” kinderen
Wat Van Hamersveld wellicht nog het meest dwarszit,
is het “misbruik” van kinderen in het programma.
Daarover zegt ze: ‘Hoewel je in sommige gevallen kunt
twijfelen aan de geboden keuzevrijheid tekenden de
volwassen deelnemers aan de programma's er uitein-
delijk toch zelf voor. Van hun kinderen kan dat echter
niet verwacht worden. Je zou hopen dat de drang naar
kijkcijfers in toom wordt gehouden door de menselijke
maat als het om kinderen gaat. Van een kind kun je
geen weloverwogen antwoord verwachten op de vraag
mee te werken aan een programma dat als doel heeft
om een van hun ouders beter te maken. Je kunt ook

niet van hen verwachten dat ze alle gevolgen kunnen
overzien, hoe het bijvoorbeeld is om met dergelijke
emotionele gezinstoestanden op televisie te komen en
de dag daarna weer naar school te gaan.

We hopen natuurlijk dat alle leden van het gezin uit
die bewuste aflevering er zonder emotionele kleer-
scheuren vanaf zijn gekomen. En dat is gelukkig goed
mogelijk. Uiteindelijk bedacht de vader (zonder the-
rapeut of presentator in de buurt) samen met zijn
zonen een alternatief plan. Ze gingen met zijn allen
naar een pretpark, dat was ook een van de wensen die
de zonen hadden opgeschreven. Desondanks achten
we de manier waarop het programma te werk is
gegaan onverantwoord en het risico op emotionele
schade te groot.’

Wat de directeur van de Angst, Dwang en Fobie stich-
ting nu hoopt te bereiken met haar open brief is een
debat. ‘In deze tijd van toenemende concurrentie in de
zorg kan het voor zorgaanbieders verleidelijk zijn om
publiciteit te verkrijgen door bijvoorbeeld deel te
nemen aan tv-programma’s. In dit krachtveld dient het
belang van onze patiënten echter centraal te blijven
staan. Zij zijn bovendien via hun zorgpolis de betaler
van behandelingen. Juist daarom willen wij als ver-
tegenwoordiger van de patiënten met angst- en
dwangstoornissen dit kritische geluid laten horen en
de gespecialiseerde hulpverleners en instellingen op dit
terrein uitnodigen hierover met ons in debat te gaan.’

En hoewel de directeur weet dat haar mening binnens-
kamers gedeeld wordt met enkele deskundigen en pro-
fessionals, vindt ze niet veel gelijkgestemden die zich
ook openlijk durven uit te spreken tegen bepaalde
hulp-tv-programma’s. Iets wat met het oog op nieuwe
seizoenen van de tv-programma’s volgens Van
Hamersveld wel heel wenselijk zou zijn.

Zelf weet de directeur in elk geval dat ze iets heeft los-
gemaakt met haar brief. Zo ontvangt ze regelmatig
brieven en e-mails van betrokkenen.* Van Hamers-
veld: ‘Zonder direct namen te noemen, want ik waar-
borg hier ieders privacy, zijn er kandidaten, lotgenoten
en deskundigen die hun bezorgdheid om de aanpak
van bijvoorbeeld Geef mij nu je angst delen.’

Van Hamersveld besluit: ‘Als patiëntenvereniging die
al decennialang de belangen behartigt van mensen die
lijden aan angst- en dwangstoornissen blijven wij strij-
den voor een respectvolle en correcte weergave van
het ziektebeeld en omgang met de patiënten.’
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* Een kleine greep uit de talloze reacties van lotgenoten en deskundigen:

• ‘In het programma Geef Mij Nu Je Angst doet men
het overkomen alsof een angststoornis in twee lut-
tele weken te genezen is. Een man die al veertig
jaar met een angststoornis kampt in die tijd gene-
zen? Als dit zo zou zijn, waarom bestaan er dan
nog andere therapieën?’ 

• ‘Eén van de kandidaten kampt momenteel met
een zware terugval. Dit laten jullie niet zien. Wel
is het fijn dat er meer openheid komt over psychi-
sche ziekten. Maar ik blijf erbij dat het niet reëel is
om een therapie in twee weken te proppen, al dan
niet met nazorg. Mensen die geen psychische
stoornis hebben denken nu wellicht dat het een
peulenschilletje is om van een jarenlange angst-
stoornis of dwang af te komen.’

• ‘Natuurlijk vind ik het goed dat er via tv aandacht
is voor psychische stoornissen, maar ik denk dat
het dan in een andere vorm gegoten moet
worden. Uiteindelijk is het wel een privacy-aan-
gelegenheid. Een arts heeft zijn geheimhoudings-
plicht en dan is het wel vreemd dat de deelnemers
zo met de billen bloot moeten.’

• ‘Het programma heeft voor mij persoonlijk ver-
keerd uitgepakt. Mensen die van mijn problemen
afweten waren kritischer en “veroordelen” me nu
dat ik situaties vermijd. Als ik maar echt wilde dan
zou ik in een handomdraai van mijn klachten af
zijn.’

• ‘Dat je met deze intensieve begeleiding binnen
korte tijd veel kunt bereiken geloof ik wel. De
vraag is waar in Nederland kun je deze intensie-
ve huis-aan-huis-therapie krijgen. En waaruit be-
staat de vervolgbehandeling?’

• ‘De manier waarop OCD nu onder de aandacht
wordt gebracht vind ik schokkend en kwetsend.
De ernstige stoornis die OCD is en het lijden van
zovelen die met de kwaal te kampen hebben,
worden miskend.’

• ‘Ik heb er veel gevoelens bij. En ik ben al snel
gestopt met kijken.’

• ‘Wat we niet hebben gezien en vermoedelijk ook
niet gaan zien is hoe het de deelnemers na
pakweg twee maanden vergaat. We weten inmid-
dels dat er bij enkele deelnemers sprake is van een
terugval vanwege onvoldoende nazorg.’

• ‘Wat ik vind van de tv uitzendingen is dat het alle-
maal minder lijkt dan het daadwerkelijk is. De
intensiteit van de aandoening wordt veel te
weinig benadrukt.’

• ‘Het enige voordeel van deze programma’s vind
ik dat er wat meer bekendheid aan dwang wordt
gegeven, maar dat kan alleen als je dan ook ver-
telt over eventuele oorzaak, behandelingen e.d.
In combinatie met medicijnen en het feit dat het
meestal niet helemaal overgaat plus terugvallen
en nabehandelingen. Geef uitgebreide uitleg!’

• ‘Als deelnemer aan Levenslang met Dwang vind ik
het erg jammer dat jullie het hebben over kijkcij-
fers en slechte nazorg. Door mijn deelname aan
de therapie in het programma is mijn echte her-
stel begonnen. De therapeuten van Levenslang
met Dwang hebben met mij een eerste stap in de
goede richting gezet.’

• ‘Als psychosociaal counselor heb ik met stijgende
verbazing zitten kijken als het gaat over de snel-
heid waarmee hier iemand van zijn angst of
dwangstoornis afgeholpen moet worden. Ik mis
ook het stuk dat gaat over het ontstaan van de
angst of dwang. Het is voornamelijk symptoom-
bestrijding met weinig psychologische diepgang
en komt bij mij dan meer over als tranentrekken-
de emotie-tv. Prima dat dit soort programma’s
angst en dwangstoornissen wilt laten zien, wat ze
inhouden, hoe ze behandeld worden. Echter doe
het dan wel realistisch en met diepgang.’

• ‘Er wordt hier op twee gedachten gehinkt. Aan de
ene kant smacht men het probleem bespreekbaar
te maken en te openbaren, aan de andere kant is
men bang voor emo-tv.
Het is nu eenmaal zo dat tv een zeer krachtig
medium is maar door het format kan een pro-
bleem als OCD nooit tot in detail belicht worden.’
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Column Fleur Mink

W
at een prachtige dag was het: 25 sep-
tember 2014. De dag dat Bart mijn man
werd en ik zijn vrouw. Samen werden we
rondgereden in een oldtimer. Zeiden we

“ja” in een trouwzaal vol vrienden en familie. Op een
picknickkleed in de zon en in het park poseerden we
voor de foto. We stonden de hele dag volop in het mid-
delpunt. Voor mij als verlegen type niet altijd makkelijk
maar op deze dag was het niet erg. Ik mocht nu stralen
als de bruid in een prachtige trouwjurk.

Een geweldige dag, alleen ging er voor een bange pie-
kerkoningin als ik veel angst aan vooraf. Want zo’n
stap is natuurlijk niet niks. Ook al voelde het goed, toch
werden angstige gedachten die net een beetje in slaap
waren gesust weer wakker geschud. Zeker toen we ook
nog besloten te gaan verhuizen naar een koophuis.
Min of meer per toeval vonden we een huis dat precies
aan onze wensen voldeed. Een houten huis in een
uniek straatje, vlakbij het park en winkelcentrum voor
een goede prijs. Deze kans konden we niet laten schie-
ten. Maar dit betekende ook veel werk. Want alle kozij-
nen hadden een andere kleur en ook de rest van het
huis kon wel een opfrisbeurt gebruiken.

Het ging snel en voordat we het wisten konden we
beginnen met klussen. Om alles goed geregeld te
hebben moest er een samenlevingscontract getekend

worden. Maar dit is wat overbodig en kostbaar als je
toch al gaat trouwen… Echter…tot het trouwen is er
dan niks geregeld… In een poging om in ieder geval
deze zorg weg te nemen besloten we om de bruiloft te
vervroegen. Maar de stress die het opknappen van het
huis en het regelen van de bruiloft opleverden wak-
kerden mijn angsten juist aan. Gedachten bleven maar
door me heen gaan en ik leek ze niet meer te kunnen
stoppen.

Inpakken, schilderen, schuren, verhuizen, een trouw-
jurk kiezen, een fotograaf, een locatie. Met hard
werken kregen we met wat hulp alles voor elkaar. De
rampen die ik had bedacht bleken niet te gebeuren. Op
25 september woonden we al in ons nieuwe huis en de
dag verliep vlekkeloos. De stress zat nog in mijn lijf
maar het lukte om alles van me af te zetten. Ik genoot
van een dag die me altijd bij zal blijven.

Trouwen en verhuizen staan in de top 5 van meest
stressvolle gebeurtenissen in iemands leven. Dat is mij
zeker duidelijk geworden. In het vervolg ga ik daar dan
ook wat voorzichtiger mee om, want stress zorgt bij mij
voor extra angst.
Maar wat ik ook geleerd heb: alles komt goed. En het
resultaat mag er zijn. Ik woon in een mooi huis en ben
getrouwd met mijn lieve man. Iets om trots op te zijn.

Stressvol
23lente 2015
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B
ij een ledenpeiling van de ADF stichting
kwam naar voren dat sommige mensen met
een angststoornis daarnaast alcohol drinken,
ook als zij een medicijn als een antidepressi-

va of benzodiazepine gebruiken. De peiling riep vragen
op die we graag beantwoordt zien. Vooral praktische
vragen, bijvoorbeeld: Is het gebruik van alcohol naast
gebruik van de medicatie onverstandig? En als iemand
eenmaal een alcoholafhankelijkheid en een angst-
stoornis heeft zijn deze twee stoornissen samen, ook
wel co-morbiditeit genoemd, behandelbaar en wat is
de beste manier van behandelen? In dit artikel worden
deze en andere vragen zo goed mogelijk beantwoord.
Om een goed beeld te geven wat de combinatie medi-
catie en alcohol met zich meebrengt legt Van Balkom
eerst in het algemeen uit hoe het lichaam om gaat met
alcohol en psychofarmaca zoals een antidepressiva of

een benzodiazepine: ‘Alcohol wordt door het lichaam
gezien als een vreemde, giftige stof. In de lever wordt
de alcohol afgebroken en onschadelijk gemaakt. Als
iemand zoveel drinkt dat de lever de alcohol niet meer
onschadelijk kan maken, dan tast de giftige werking
van alcohol allerlei cellen in het lichaam aan. Mensen
merken dit vooral op het gebied van de hersenen, de
zenuwen in armen en benen, het hart en de lever. Psy-
chofarmaca zoals antidepressiva en benzodiazepinen
worden ook in de lever afgebroken. Als de lever minder
goed werkt door het alcoholgebruik is de afbraak van
deze medicijnen sterkt verminderd. Hierdoor komen
deze medicijnen in een te hoge dosering in het bloed,
waardoor ze veel meer bijwerkingen kunnen gaan
geven of een andere werking krijgen dan waarvoor ze
bedoeld zijn.’
Benzodiazepinen en alcohol grijpen op een zelfde
receptor aan in de hersenen, waardoor beide midde-
len in combinatie met elkaar te sterk gaan werken.
Benzodiazepinen versterken de werking van alcohol
waardoor iemand sneller een effect van de alcohol zal
merken, en sneller aangeschoten zal raken of zat zal
zijn, of sneller zal vallen doordat de motoriek en coör-
dinatie verminderen. Andersom versterkt alcohol ook
de benzodiazepine effecten, waardoor mensen sneller
veel ontspannener en suf worden en in slaap vallen. Bij
grote hoeveelheden alcohol en benzodiazepine kan dit

door SUSANNE RIJNDERS

Een groot aantal mensen met een angststoornis gebruikt een antidepressiva
en/of een benzodiazepine en drinkt daarbij alcohol. Is dit een probleem?
Hoogleraar Ton van Balkom legt uit hoe dit zit. Daarnaast kunnen mensen ook
een alcoholafhankelijkheid hebben in combinatie met een angststoornis. Geen
ideale combinatie maar niet onmogelijk om te behandelen, aldus psychologe Loes
Marquenie.

Onverstandig en onhandig?

Alcoholgebruik
bij een angststoornis
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zelfs de dood tot gevolg hebben als gevolg van een
ademstilstand.
Bij antidepressiva en alcohol werkt dit anders. Door-
dat de lever de antidepressiva niet goed kan afbouwen
komt het medicijn in veel te hoge dosering in het bloed.
Hierdoor kunnen extra bijwerkingen ontstaan. Daar-
naast is het op psychologisch vlak de vraag of deze

combinatie verstandig is. Als iemand echt afhankelijk
is van de alcohol en grote hoeveelheden drinkt, bij-
voorbeeld een liter bier per dag, en daarnaast slikt hij
of zij bijvoorbeeld 150 mg Sertraline dan is de vraag of
de Sertraline wel werkt omdat alcohol angst kan ver-
sterken. Aan de ene kant wordt geprobeerd de angst te
minderen met het medicijn terwijl de alcohol deze juist
aanwakkert. Concluderend is het gebruik van alcohol
in combinatie met een benzodiazepine sterk af te
raden. Als iemand een antidepressiva gebruikt en
daarnaast alcohol drinkt is dit minder strikt. Hoe
iemand op alcohol reageert is vaak per persoon ver-
schillend, zo is dit ook als iemand hierbij antidepressi-
va gebruikt. Hierover zegt Van Balkom: ‘Als mensen
langdurig aangewezen zijn op het gebruik van een
antidepressiva en langdurig psychische klachten

hebben en iemand vindt het lekker om alcohol te drin-
ken, dan mag, in het algemeen, best eens genoten
worden van alcohol, zij het met mate (voor vrouwen 2
glazen en voor mannen 3 glazen op een dag gevolgd
door een aantal dagen geen alcohol). Iemand moet
zelf afwegen wat voor hem of haar de voor- en nadelen
zijn. Het is veel te streng om te zeggen dat het nooit

mag. Mensen moeten eerlijk naar hun zelf blijven om
te kijken of het verstandig is. Dit is per persoon ver-
schillend.’

Casus
Van Balkom schetst een casus van een patiënt die heel
erge angstklachten en agorafobie had en 2 tot 3 jene-
vers per dag dronk. Deze persoon had een alcoholaf-
hankelijkheid. Op het moment dat deze man op een
antidepressivum werd ingesteld verdwenen de paniek-
aanvallen en verminderde de agorafobie zo sterk dat
hij het alcoholgebruik stopte.
Helaas lukt dit niet altijd en kan er een alcoholafhan-
kelijkheid bestaan naast een angststoornis. In het ver-
volg van dit artikel vertelt Loes Marquenie hier meer
over.
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Cijfers in het kort
Een angststoornis kan door alcoholafhankelijkheid
ontstaan, maar een alcoholafhankelijkheid kan ook
door een angststoornis ontstaan. Uit de ledenpeiling
van de ADF stichting blijkt dat 30% van de leden die
meededen aan deze peiling alcohol drinkt. Uit een
proefschrift van Lynn Boschloo, geschreven in 2012,
blijkt dat 12,4% van de mensen met een angststoornis
van alcohol afhankelijk is. Bekend is dat de prognose
van mensen met beide stoornissen veel slechter is en
de klachten zijn vaak ook ernstiger.

Vicieuze cirkel
Het hebben van beide stoornissen draagt bij aan het
ontstaan van een vicieuze cirkel die twee kanten
opwerkt. Alcohol kan angstgevoelens dempen, waar-
door het als prettig kan worden ervaren. Op het
moment dat de alcohol op die manier een “hulpmid-
del” wordt om de angst de baas te worden, dreigt er
afhankelijkheid te ontstaan. De alcohol is nodig om de
angst te tackelen en iemand kan niet meer zonder.
Daarnaast kan alcohol gevoelens versterken of ver-
oorzaken, ook angstgevoelens en kan er zelfs een naar
wat op dat moment een angststoornis lijkt ontstaan.
Valkuil hierbij is ook dat iemand meer angst gaat erva-
ren en denkt meer alcohol nodig te hebben om deze
angst te dempen. Is iemand eenmaal echt afhankelijk
van alcohol en probeert hij of zij te stoppen dan
kunnen er ontwenningsverschijnselen ontstaan, welke

ook angstgevoelens versterken. Zo zijn er verschillen-
de vicieuze cirkels bij de combinatie van alcoholaf-
hankelijkheid en angststoornissen, die maakt dat
behandeling complex is.

Drempels
Loes Marquenie deed in 2003 haar promotieonder-
zoek samen met Annemiek Schadé, psychiater, naar de
combinatie van alcoholafhankelijkheid en angststoor-
nissen. Zij heeft ruime ervaring in het behandelen van
deze co-morbiditeit. Marquenie vertelt dat er bij deze
co-morbiditeit vaak een drempel is om hulp te vragen.
Voor de ene persoon is dat de drempel om naar de psy-
chiatrie te gaan, omdat dit ervaren kan worden als “ik
ben toch niet gek”. Voor de ander kan het aanmelden
bij een verslavingsinstelling een drempel zijn, bijvoor-
beeld door schaamte voor het vele drinken. ‘Er is toch
wel een verschil in het kunnen zeggen ik heb een
angststoornis of een verslavingsproblematiek, maar dit
hangt echt van de persoon af. Daarom is het zo belang-
rijk dat je zowel binnen de psychiatrie als binnen de
verslavingszorg de zorg biedt die zoveel mogelijk aan-
sluit bij de patiënt.’ Dit betekent dat als iemand einde-
lijk de drempel heeft genomen om zich te melden bij
een afdeling voor angststoornissen, die persoon niet
afgewezen wordt omdat hij of zij eerst van zijn versla-
ving af moet. Dat kan een tweede drempel zijn die
beslecht moet worden die voor sommige veel hoger
kan zijn en dat kan mensen afstoten. Andersom is dit
net zo.

Behandeling
Marquenie vertelt dat vroeger en tot nog niet zo heel
lang geleden de psychiatrie haar handen er vanaf trok
als iemand naast een angststoornis een alcoholafhan-
kelijkheid had. ‘Er werd gezegd dat het te lastig was,
het geen zin had om te behandelen en het water naar
de zee dragen is. Andersom was dit ook zo. In de ver-
slavingszorg vond men het lastig om door te pakken,
want ojee er is ook een angststoornis. Dit maakte dat
iemand tussen wal en schip viel en niet optimaal
behandeld werd of helemaal niet in behandeling
kwam.’ Tegenwoordig is dit anders. In principe wordt
wel altijd geprobeerd om eerst de alcoholafhankelijk-
heid aan te pakken als iemand zich met beide stoor-
nissen bij de psychiatrie meldt. Maar er vindt geen
afwijzing plaats. Mensen worden goed begeleid naar
de verslavingszorg en er wordt contact gehouden
zodat aansluitend gelijk de angstbehandeling kan
beginnen. Dit betekent dat op het moment dat iemand
zich aanmeldt bij de psychiatrie gelijk zijn of haar
wachttijd in gaat en niet pas op het moment dat de

Voorbeelden van antidepressiva/SSRI’s

Stofnaam Merknaam
• Paroxetine Seroxat
• Sertraline Zoloft
• Citalopram Cipramil
• Fluoxetine Prozac

Voorbeelden van benzodiazepine

Stofnaam Merknaam
• Oxazepam Seresta
• Temazepam Levanxol, Normison
• Loprazolam Loramet, Noctamid
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alcoholbehandeling afgerond is. Op die manier sluit
dit goed aan.
De belangrijkste vraag is hoe er op die alcoholafhan-
kelijkheid in combinatie met de angststoornis wordt
ingegaan wat behandeling betreft. Dit hangt af van de
mate van verslaving en wat iemand het meest ziet
zitten als behandeling. Als mensen zich melden is het
handig om te kijken wat voor stappen ze eerst zelf
kunnen zetten in het gebruik en wat dan de manier van
aanpakken is die bij hun past. Dit kan doordat zij zelf
proberen minimaal vier weken droog te staan, ehealth,
online begeleiding, motiverende gesprekken of een
intensievere behandeling. Sommige mensen zien het
(nog) niet zitten om hun alcoholafhankelijkheid aan
te pakken als zij zich aanmelden met beide stoornis-
sen, zij zijn niet gemotiveerd genoeg. ‘Als mensen flink
blijven drinken dan wordt het heel lastig. Er wordt dan
gestart met motiverende gesprekken om toch die alco-
holafhankelijkheid aan te pakken. Gaat het om beperk-

te hoeveelheden alcohol, dan kan je afspreken om het
een kans te geven. Bijvoorbeeld om vijf zittingen af te
spreken om te gaan oefenen met de angst en na die vijf
keer te bekijken of er verbetering in zit. Zit dit er niet in
of gaat dit zo traag, dan houdt het op, heeft het zo
weinig nut en zijn er tien andere mensen die in die tijd
kunnen opknappen. Je doet dan ook alsof je iemand
optimaal behandelt, maar dat is niet zo. Het is wel
belangrijk mensen de kans te geven, te ervaren of het
wel of niet lukt. Het is een leermoment en kan moti-
vatie bevorderen om dan toch naar de verslavingszorg
te gaan.’
Het is opvallend dat bij veel mensen de angststoornis
verdwijnt zodra zij zijn gestopt met de alcohol. Volde-
den zij eerst, toen ze nog alcoholafhankelijk waren,
wel aan de criteria voor een angststoornis, door het
stoppen nu niet meer. De angstklachten kunnen zelfs
geheel verdwijnen. Dit merkte Marquenie tijdens haar
onderzoek. Als de cliënten vier weken droog stonden
waren de klachten voor een substantieel deel verdwe-

nen. Het is dus zelfs zo dat om een angststoornis goed
vast te stellen iemand eigenlijk vier weken ‘droog’ zou
moeten staan om te kijken wat er nog over is van wat
op eerder moment een angststoornis leek.

Zowel Marquenie, Schadé als Boschloo pleiten samen-
vattend in hun onderzoek voor een geïntegreerde
behandeling. Samenwerking in beide takken van zorg,
de psychiatrie en verslavingszorg, is hiervoor nodig.
Tegenwoordig bestaan er co-morbiditeitspoliklinieken
om optimale zorg te bieden voor mensen met deze
stoornissen, het gaat vooral om maatwerk.

Heeft u nog andere vragen over dit onderwerp, mailt u
dan gerust naar: vizierredactie@adfstichting.nl
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Loes Marquenie heeft tij-
dens haar studie psycholo-
gie stage gelopen bij de
ADF stichting. In 2003
promoveerde zij op onder-
zoek naar angststoornis-

sen bij alcoholverslaving. Op dit moment is zij
Programmavoorzitter van het Altrecht Academisch
Angstcentrum in Utrecht. Vanaf maart 2015 zal zij
als klinisch psycholoog en senior onderzoeker gaan
werken bij de Jellinek in Amsterdam.

Ton van Balkom is als
hoogleraar psychiatrie en
psychiater verbonden aan
de afdeling psychiatrie
van het VU-MC te Amster-
dam. Hij is daarnaast

werkzaam op de angst-, dwang- en stemmingspo-
likliniek van GGZ InGeest in dezelfde plaats. Zijn
leerstoel betreft de evidence-based psychiatrie. Zijn
wetenschappelijk onderzoek betreft diagnostiek,
co-morbiditeit, behandeling, richtlijnontwikke-
ling en implementatie van deze richtlijnen op het
gebied van de angst- en stemmingsstoornissen. Hij
is voorzitter van de richtlijncommissie die de
richtlijnen van de angststoornissen en depressieve
stoornissen herziet.
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O
p 9 februari probeerde Marieke Sweens de
zaal met bezoekers aan het congres “Men-
senwerk” in Nieuwegein iets te laten erva-
ren van hoe het is om met een psychische

aandoening aan het werk te zijn. En hoe belangrijk het
is om daar open over te kunnen zijn. ‘Daardoor kan je
elkaar steunen.’ “Elkaar”, want er zijn veel mensen aan
het werk met een psychische aandoening, aldus
Sweens: ‘Zestien procent van de werkenden in Neder-
land is depressief, heeft borderline, een angststoornis of
een andere psychische aandoening. Dus vraag morgen
eens aan je collega hoe het gaat, misschien is het één
van de zes collega’s die dagelijks op zijn tenen loopt. Die
voelt zich dan door jouw steun een beetje beter.’

Spanningsniveau altijd hoog
Sweens presenteerde zich als volgt voor de zaal met
900 bezoekers – met achtergronden uiteenlopend van
UWV, GGZ en gemeenten tot ervaringsdeskundigen,
re-integratie-organisaties, cliëntenorganisaties en
werkgevers: ‘Ik ben Marieke Sweens, ik heb een part-
ner, ik heb een huis, ik heb een hond, ik heb een baan
als beleidsmedewerker bij een gemeente, ik heb een
eigen bedrijf. En ik heb borderline. Twaalf jaar geleden,
toen ik mijn therapie afrondde, werd mij geadviseerd:
vertel niet wat je hebt en ga op zoek naar een makke-
lijker baantje. Ik deed mijn best om een perfecte mede-
werker te zijn. Niet door de mand te vallen... En ik viel
bijna om, door het op mijn tenen lopen.’

Ze vertelde dat haar spanningsniveau standaard hoog
is. ‘Ik zit altijd in een vluchten of vechten-modus. Dat
is vermoeiend. Dus ik moet kunnen schakelen tussen
activiteiten. En ik moet terughoudend zijn. Anders
hoor ik alles wat ik hier hoor plus allerlei andere stem-
men. Ik bouw rust in om niet het contact met mezelf
kwijt te raken.’ Ze gaf aan dat je, als je steeds op je
tenen loopt, nooit het beste uit jezelf kunt halen. Je
moet je dan namelijk steeds concentreren om niet om
te vallen. Openheid is belangrijk, en steun van je
omgeving – óók als je valt of wankelt.

Achter de beperking is ook talent
Volgens Bert van Boggelen van het werkgeversnetwerk
“De Normaalste Zaak” komt 40 procent van alle
mensen zelf in aanraking met een psychische aandoe-
ning. Toch wordt er weinig over gesproken. Om het
taboe te doorbreken is niet alleen respect en veiligheid
belangrijk, maar ook aandacht voor specifieke rand-

door YVONNE MORS

‘Sta eens op, ga op je tenen staan en sla je armen strak over elkaar heen. Wie
kan zich nu vrijuit bewegen? Wie voelt zich ontspannen? Wie voelt zich lekker
evenwichtig en vol zelfvertrouwen? Wie denkt dat hij het beste van zichzelf kan
laten zien als je op deze manier op je tenen loopt? (...) En ga nu nog eens staan
en geef degene die naast je staat een steuntje: vraag aan elkaar hoe het gaat.
Voel je het verschil met net? Dat staat een stuk lekkerder.’

Beter worden doe
je ook op je werk

Marieke Sweens:
‘Openheid is belangrijk en
steun van je omgeving –
óók als je valt of wankelt’fo
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voorwaarden. Daar vaart een werkgever wel bij, aldus
Van Boggelen. ‘Achter de beperking is ook talent, en
als mensen willen, komen we met die talenten ook heel
ver.’ De Normaalste Zaak organiseert meets & greetz in
de regio Utrecht en Amsterdam, en wil het concept lan-
delijk uitrollen. Er zijn 200 bedrijven bij betrokken.

Werk belangrijk voor de gezondheid
Vanuit cliëntenperspectief is “meedoen” belangrijk –
zeker in het werk, stelde ook Han Anema, hoogleraar
aan het VU medisch centrum Amsterdam. Niet alleen
voor het fysiek en sociaal functioneren, maar ook voor
de algemene gezondheid. Sterker nog: werk is een van
de sterkste gezondheidsdeterminanten, zo blijkt uit
onderzoek. Bevordering van de participatie ziet
Anema dan ook als onderdeel van de behandeling. Uit
recent onderzoek aan de Erasmus Universiteit blijkt
dat de arbeidsparticipatie echter nog steeds erg laag is
bij mensen met psychische klachten, en de laatste tien
jaar enorm is afgenomen. Anema presenteerde in
vogelvlucht enkele cijfers over de gezondheidseffec-
ten. 1 Op de 8 werkenden heeft chronische stres-
sklachten, angstklachten of depressieve klachten.
Onder arbeidsongeschikten is dat bijna 1 op de 3
mensen, en onder mensen in de bijstand 2 op de 5. Bij
wajongers heeft 85 procent psychische klachten. De
kosten die er in totaal mee gemoeid zijn bedragen 3,3
procent van het BBP; de helft betreft de uitkeringen en
de helft medische kosten.
Ook vroeg Anema aandacht voor enkele misvattingen,
waaruit blijkt dat een actieve aanpak nodig is. De eerste
pleit voor een activering van werkgevers, die beter met
psychische klachten moeten leren omgaan: ‘Het is een
misvatting om te denken “als de klachten verdwijnen
gaan de mensen vanzelf weer aan het werk”. Uit onder-
zoek blijkt geen relatie tussen de ernst van de klachten
en de duur van het verzuim,’ aldus Anema. Wel blijken
gezondheidsklachten en met name psychische klach-
ten veelal beslissend voor werkgevers als het gaat om
het verlengen van het dienstverband. Aanbieden van
passend werk is belangrijk, maar ook steun van lei-
dinggevenden. Ook de persoonlijke overtuiging van
iemand of hij kan werken met klachten is van invloed.
Een tweede misvatting die Anema noemde is “Als je
weer aan het werk gaat nemen de klachten weer toe”,
ook hiervoor is geen bewijs in de wetenschap. Daaren-
tegen lijkt participatie als uitgangspunt van de behan-
deling wel effectief te zijn. Anema is om deze reden
voorstander van meer prikkels voor werkgevers om
mensen met psychische klachten in dienst te nemen,
en voor behandelaars om participatie als behandeldoel
te stellen.

Terugkeer naar werk onderdeel van
de behandeling

Het is een pleidooi dat bij GGZ Noord-Holland-Noord
in vruchtbare aarde valt, aldus bestuurder Marijke van
Putten. ‘We kunnen veel meer het doel stellen op
terugkeer naar werk. Beter worden doe je ook op je
werk. Er is de afgelopen jaren al op ingezet om mensen
betrokken te houden bij het arbeidsproces, maar we
kunnen meer doen. Er is samenwerking met andere
partijen voor nodig.’ Bij gebrek aan arbeidsplaatsen
investeert GGZ Noord-Holland-Noord zelf in het creë-
ren van werk. Zo wordt gewerkt aan de oprichting van
een coöperatief kaasbedrijf en van bedrijven op het
gebied van design en ICT, alsook in het zoeken naar
afzetkanalen.
Volgens Marjan ter Avest, directeur van het landelijk
platform GGz (LPGGz) ligt de focus in de GGZ nog
sterk op het symptoombestrijden, en is er meer nodig
om de participatie te bevorderen. ‘Dat vraagt om
meer scholing. Hulpverleners stigmatiseren juist.
Ontmoedigen.’ Toch moet het stigma niet ontkend
worden aldus Ter Avest. ‘Er wordt krampachtig met
een psychische beperking omgegaan, en het be-
spreekbaar maken in een sollicitatiegesprek is lastig
door dit stigma. Het stigma leeft ook onder cliënten
zelf, er is meer voorlichting nodig dat cliënten gaan
participeren.’ Tot slot wijst zij op de zorgverzekeraars,
die erg medisch georiënteerd zijn. ‘Ook zij kunnen
investeren in participatie, want dat haalt de kosten
naar beneden.’
Hoewel succesvolle participatie een inrichting van een
werkplek nodig kan maken en ook het stigma vermin-
dert, raadt Van Putten cliënten aan om niet al in de sol-
licitatie aan te geven dat er een beperking is. Pas als er
vertrouwen is wordt openheid gewaardeerd, zo blijkt
uit de praktijk. Goede voorbeelden maken het voor
anderen ook gemakkelijker.

Start arbeidsparticipatie via
Kansen op werk

Via het project “Kansen op werk” van de ADF
stichting kunnen mensen met psychische klach-
ten die al een tijdje uit het arbeidsproces een
start maken met arbeidsparticipatie. Het project
biedt werkervaringsplekken, en ondersteuning
door werkbegeleiding en een programma van
training & coaching. Instromen kan nog tot 4
april 2015, wanneer de laatste voorlichtingsbij-
eenkomst over dit project zal plaatsvinden in
Driebergen. Meer info via tel. 020 - 694 80 50 of 
www.kansenopwerk.nl.
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D
ezewoorden las ik als inleiding op de aan-
kondiging van een studiedag (najaar 2015)
over “Waardengeoriënteerde zorg: van
stig-ma naar herstel”. Een studiedag die

aandacht wil besteden aan de waarden die in het
geding zijn als je aandacht besteedt aan de persoon
achter de ziekte. Nieuwsgierig geworden nam ik con-
tact op met psychiater en filosoof Gerrit Glas, mede-
organisator van deze studiedag, en sprak met hem.

Wat verstaat u onder waardengeoriënteerde
zorg?

‘Je hebt niet zomaar een stoornis als iets dat los staat
van jezelf als persoon, maar je verhoudt je ook altijd
tot je stoornis. En daarin spelen per definitie allerlei
waarden een rol. Dat is omdat die stoornis bepaalde
kernwaarden van jezelf kan bedreigen. Je wilt bij-
voorbeeld vrij en onafhankelijk zijn maar je angst-
stoornis belemmert je daarin. En wat je nogal eens ziet
is dat de professional zich concentreert op de stoornis
en het verhaal daarachter te weinig hoort’, aldus Gerrit
Glas. Naar zijn idee doe je dan tekort aan de cliënt
omdat iemand voor een deel ook geworden is die hij
of zij is door de stoornis. Het feit dat de stoornis je ver-
anderd heeft en dat je daardoor wellicht niet gewor-
den bent die je had kunnen zijn of denkt “ik kan wel
van alles willen, maar het gaat toch niet lukken” – het
gesprek over dit soort dingen vindt naar zijn idee te
weinig plaats. Ook omdat hulpverleners daar vaak niet
in zijn opgeleid.

Levenssituatie
Daarnaast speelt bij waardengeoriënteerde zorg de
context waarin de klachten optreden een rol. Als voor-
beeld noemt Gerrit Glas een vrouw met ADHD (aan-
dachttekort-hyperactiviteit-stoornis) die als kind en in
eerste instantie ook als volwassen vrouw daar geen
problemen mee had. Ze groeide op in een dorp en op
het dorpsschooltje werden weinig eisen aan haar
gesteld. Bovendien was ze niet enorm ambitieus, dus
dat ze iets onder haar niveau functioneerde was geen
probleem. Pas toen ze haar tweede kind kreeg en dat
moest combineren met haar werk en de zorg voor haar
eerste kind, toen werd het leven voor haar te complex
en onoverzichtelijk. “Dus je levenssituatie bepaalt ook
in belangrijke mate in hoeverre je last hebt van bepaal-
de kwetsbaarheden en beperkingen”. En hoe wij
vinden dat wij idealiter ons leven moeten inrichten
bepaalt ook in belangrijke mate hoe wij oordelen over
hoe ons leven is.

De professional en waardengeoriënteerde zorg
Gerrit Glas: ‘Je ziet heel veel professionals die denken,
nou ik moet vooral niet te persoonlijk worden over
mezelf. Ik doe er niet toe, het gaat erom dat ik de rol
van professional goed vervul.’ Maar de professionele
rol staat niet los van de context waarin de profession-
al werkt, zoals de organisatie, de verzekeraar of de
beroepsvereniging. ‘Veel professionals krijgen ook last
van die context, bijvoorbeeld omdat ze dingen moeten
doen die toch een beetje indruisen tegen wat ze

door RITA SIJTSMA

‘Al meer dan vijftig jaar zeggen patiënten dat zij niet geïdentificeerd willen
worden met hun ziekte. Met de antipsychiatrie, de democratisering van de arts-
patiëntrelatie en de wettelijke vaststelling van het recht op zelfbeschikking is er
veel verbeterd. Toch hebben patiënten nog steeds het gevoel vooral op hun
ziekzijn beoordeeld te worden en te weinig als persoon gezien te worden.’

De rol van waarden
in de zorg
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denken wat goed is om te doen. Wat is het om profes-
sional te zijn anno 2015 en ben je geworden die je
eigenlijk wou zijn toen je begon aan dit vak’, is hierbij
een centrale vraag die Gerrit Glas stelt.
Maar ook: als tijdens de therapie een cliënt vraagt “wat
zitten we hier nu eigenlijk te doen, waarom pakt u het
zus of zo aan?”, dan is het belangrijk dat er een ruimer
antwoord komt dan alleen een technisch verhaal. Als
professional kun je aangeven binnen welke context je
werkt en dat je weet dat er beperkingen zitten aan de
gehanteerde methode, dat geeft de cliënt weer ruimte
om na te denken hoe hij/zij met zijn eigen probleem
omgaat.

Relatie cliënt – professional
In de spreekkamer zit je tegenover elkaar in de rol van
cliënt en professional, maar dat neemt niet weg dat er
ook gewoon intermenselijk contact is. Op het moment
dat je elkaar voor het eerst ziet, plaats je iemand al in
een bepaalde context, heb je al gedachten over
iemand. De relatie cliënt-hulpverlener is dus niet
alleen functioneel gedefinieerd. ‘Maar’, zo benadrukt
Gerrit Glas, ‘je zit daar toch als professional.’ ‘De pro-
fessie staat je toe bepaalde dingen wel te doen en
bepaalde dingen niet te doen. Je bent, op grond van je
beroep, hiertoe bevoegd. Je kunt daarnaast dus geen
vriendschappelijke relatie hebben met de cliënt, daar is
een heel duidelijke beroepsethiek over.

Zijn er waarden die altijd een rol spelen of is
het afhankelijk van waarvoor iemand komt?

‘Ik denk wel dat er een aantal kernwaarden zijn die
altijd een rol spelen, verder zijn er allerlei waarden die

per context verschillen.’ Vanuit de professional zijn
kernwaarden bijvoorbeeld: “weldoen” of “zorg” of
“niet schaden”. Wat veel cliënten benoemen als kern-
waarde is dat ze de regie weer willen hebben over hun
leven. Of dat ze zich meer verbonden willen voelen
met zichzelf en met anderen.

De maatschappij is ingericht op ‘jezelf redden’
en autonomie

Er speelt momenteel heel sterk een discussie over de
inzet van de overheid op zelfmanagement. Gerrit Glas:
‘Daar zit natuurlijk een bezuinigingsdoelstelling
achter. Je moet mensen niet pamperen en afhankelijk
maken, maar ze zelf de regie laten nemen over hun
eigen ziekzijn. En gelukkig willen ook heel veel
mensen dat, maar de vrees is dat een minderheid van
mensen met chronische en ernstige aandoeningen dat
niet meer kunnen opbrengen en dat die van zo’n soort
beleid de dupe worden omdat ze uit het systeem gaan
vallen.’

Waarom een model “waardengeoriënteerde
zorg”, dit is toch eigenlijk iets dat onder de
hele hulpverlening ligt?

‘Het is iets wat iedereen zou moeten doen en waar veel
mensen ook van zeggen: “ja, maar dat doe ik toch al?”
Maar ga eens kijken wat er echt gebeurt, dan merk je
dat de tijd er vaak niet voor is of dat mensen de tijd niet
nemen of dat de dingen gebeuren net hoe het uitkomt.’
Gerrit Glas is er van overtuigd dat als je dit systema-
tisch toepast en uitzoekt waar mensen echt mee zitten,
dat je dan ook veel nodeloos shoppinggedrag voor-
komt.

Gerrit Glas, filosoof en
psychiater. Werkt sinds
2001 in Dimence (instel-
ling voor geestelijke
gezondheidszorg in Over-
ijssel) als opleider en

praktiserend psychiater. Is in 2008 benoemd tot
hoogleraar op de Dooyeweerd leerstoel aan de
faculteit wijsbegeerte van de VU. Sinds 2013 con-
centreren zijn activiteiten zich in het Abraham
Kuyper Center for Science and Religion. Houdt
zich bezig met filosofische vragen op het grensvlak
van (neuro) wetenschap, filosofie, klinische prak-
tijk (vooral in de psychiatrie) en religie.
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Je zit niet alleen ‘met je stoornis in de spreekkamer’, maar

met alles wie je bent (geworden), hoe je levenssituatie is,

wat je belangrijk vindt in het leven, etcetera (de pijltjes

laten zien dat alle aspecten elkaar beïnvloeden).

Context cliënt Context hulpverlener

Hulpvrager - mens Hulpverlener - mens

Probleem/stoornis
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Over het overhevelen van de jeugd-ggz is een flinke
politieke discussie gevoerd. Gemeenten hebben op het
laatste moment inkoopafspraken gemaakt met
instellingen over de te leveren Jeugdzorg. Of
goede geestelijke gezondheidszorg voor
jeugdigen gewaarborgd is, zal komend jaar
moeten blijken.
Het is nu nog te vroeg om te zeggen hoe het
in de praktijk zal gaan. Bovendien is het in
elke gemeente weer anders. Maar het is zeker
aan te raden goed op te letten of de juiste hulp
wordt gegeven.

Een praktijkvoorbeeld
De ouders van Bas denken dat hij misschien een
dwangstoornis heeft. Vroeger was het de huisarts die
dan doorverwees naar de jeugdGGZ, ook wel jeugd-
psychiatrie. Dat kan in theorie nog steeds, maar het is
niet duidelijk wat daar in de praktijk van terecht komt.
Mogelijk dat de gemeente liever wijst op de toegang,
die ze zelf hebben georganiseerd, bijvoorbeeld een
wijkteam of een centrum voor jeugd en gezin.
Of daar voldoende kennis is om psychische problema-
tiek te herkennen en de juiste behandeling in te zetten
is nog erg onduidelijk. In elke geval is de gedachte
achter deze wijkteams om eerst te kijken of het niet op
een eenvoudige manier opgelost kan worden in de
eigen leefsfeer. Het keukentafelgesprek. Daar is op zich
niks op tegen, maar voor een echte dwangstoornis of
angststoornis is dit niet voldoende. Ook is prima, dat er
naar alle factoren gekeken wordt, zolang dat maar niet
in de plaats komt van adequate hulp.
Omdat de ouders van Bas schulden hebben is het voor-
stel van de gezinshulpverlener om eerst daaraan te
gaan werken.

De ouders zijn het met dit voorstel terecht niet eens.
Ze willen graag geholpen worden om hun financiën

weer op orde te krijgen, maar ze willen dat er ook
hulp komt voor Bas. Ze kunnen dan bezwaar
maken, maar er is nog geen ervaring mee
hoe dat dan verder gaat.
Laten we ervan uitgaan dat er toch verwe-
zen mag worden naar specialistische hulp.
Dat moet dan hulp zijn die de gemeente

heeft ingekocht. Is overal voldoende en ade-
quate hulp ingekocht en zijn er misschien onte-

rechte beperkingen aan de duur en omvang?
Als de gemeente de juiste hulp niet heeft ingekocht
dan is ze verplicht ervoor te zorgen dat deze hulp
alsnog wordt geregeld, zo nodig via een PGB. Ook hier-
voor geldt dat de vraag is hoe soepel of niet soepel dit
allemaal zal gaan.
En stel, dat de problemen van Bas zo ernstig zijn dat er
gedacht wordt aan een (dag) klinische behandeling?
Dan moeten de ouders van Bas een (hoge) ouderbijdra-
ge betalen. Veel gemeenten hebben echter aangegeven
aan de inning hiervan niet mee te willen werken. Maar
anderen doen dat wel. Kortom: onzekerheden te over.

32 VizierActueel

Zorgtransitie? ADF helpt!
Op grond van de nieuwe Jeugdwet zijn gemeenten sinds 1 januari 2015 ook
verantwoordelijk voor de gehele Jeugdzorg, waaronder de geestelijke gezond-
heidszorg voor jeugdigen.
Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor een integraal ondersteuningsbeleid
van mensen met psychische problemen. Zij spelen een centrale rol op het gebied
van jeugdzorg, welzijn, wonen, schuldhulpverlening, zorg, (speciaal) onderwijs
en werkgelegenheidsbeleid.

Heeft u, of uw kind, te maken heeft met angst-,
dwang- of fobieklachten? Dan kunnen de stelsel-
wijzigingen op het gebied van de geestelijke
gezondheidszorg dus allerlei gevolgen voor u
hebben. Vanaf heden kunt daarom terecht bij onze
ADF-Vraagbaak Zorgtransitie, door een e-mail te
sturen naar info@adfstichting.nl. Een gespeciali-
seerde jurist zit klaar om uw vragen zo goed
mogelijk te beantwoorden en u eventueel door te
verwijzen.

ADF jurist
beantwoordt
uw vragen!

ADF
VRAAG
BAAK
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Column Geert-Jan Dussel

T
oen ik hoorde dat de Vizier een prijs had
gewonnen, ben ik niet van trots naast mijn
schoenen gaan lopen. Niet dat ik dat snel doe
hoor, maar ik was op wintersport. En daarbij

zijn schoenen echt onmisbaar.

Op sneeuwvakanties heb ik altijd veel last gehad van
smetvrees. Ik stond vaak eindeloos mezelf en mijn ski-
spullen te wassen en kwam vermoeider terug dan dat

ik vertrok. Inmiddels gaat het, na een goede therapie,
een stuk beter. Bij deze vakantie kon ik angstgedachten
beter verdragen en heb ik veel minder dwanghande-
lingen uitgevoerd. En ik had daarom meer plezier,
energie en zin om van de omgeving te genieten.

Het viel me op dat mensen uit mijn gezelschap bij het
skiën anders reageerden dan ikzelf. Ze kunnen allen
goed skiën maar zodra het weer slechter werd (kou,
schemer of sneeuwval) of de ondergrond ongemakke-
lijk (ijzig, sneeuwhopen) dan gaven ze er snel de brui
aan. Dat is natuurlijk wegens lichamelijk ongemak
zoals koude handen en voeten en snellere vermoeid-
heid. Maar ook – lichte – angst speelt hierbij een rol:
om te vallen, om te verdwalen, voor botsingen, voor
bevriezing en voor lawines. Interessant was dat deze

gemoedstoestand niet werd genoemd. Het bleef bij
gemopper over het zicht, de sneeuw, de kou, de slech-
te piste, enzovoort. Angst is nou eenmaal niet leuk om
te onderkennen. En zo gauw je je niet meer helemaal
zeker voelt ga je de oorzaak vaak liever uit de weg. Er
waren ook een paar heftiger voorvallen. Zo heeft
Annemiek een bepaalde zwarte piste nooit meer willen
doen nadat ze op haar buik 50 meter naar beneden
gegleden was. En Klaas werd in zeer dichte mist
“misselijk”, wat ik bij navraag kon aanduiden als
“paniekaanval”. Met veel tussenstops en rustgevende
begeleiding hebben we hem terug naar het dal
geloodst. Daarna wilde hij niet meer skiën. Klaas en
Annemiek hadden, ondanks hun goede techniek, het
idee gekregen dat ze geen grip op de situatie hadden
en voorlopig ook niet zouden krijgen.

Hier heb ik zelf niet zo’n last van. Ik heb pas laat leren
skiën en wil graag bijleren. Ik ben niet bang om te
vallen en zoek graag steile hellingen en diepere
sneeuw op om te oefenen. Bij slecht zicht ski ik “op
mijn gevoel”. Ik ga daarbij uiteraard wel eens onder-
uit. Maar dat is part of the game en ik ga het zo gauw
mogelijk weer proberen. Ik weet uit ervaring dat ik
“het kan”. En leren doe je immers met “vallen en
opstaan”. Letterlijk in dit geval. Ik had dan ook graag
gezien dat Klaas en Annemiek gewoon weer waren
gaan skiën op hun pechplek. Maar nee…

Ik begrijp dat heel goed want als het op mijn eigen ang-
sten aankomt ben ik ook niet zo’n held. Maar nu weet
ik dat ik angstige gedachten of situaties niet moet ver-
mijden maar “aan moet gaan”. Net als bij het skiën
betekent dat: vervelende gedachten niet geloven, oor-
zaak van de angst weer opzoeken en vooral niet toe-
geven aan de dwang. Zoals gezegd is het me deze
vakantie verschillende keren wel gelukt. Maar het kan
beter. Dus ook hierbij zal en moet ik blijven oefenen.
Zodat ik steeds meer het vertrouwen krijg dat ik “het
kan”. Met vallen en opstaan. Uiteraard.
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Lief en leed
op lange latten

01_Vizier_lente_2015 F.qxp  15-03-15  17:54  Pagina 33



34 VizierActie ‘Big Bang’

een uitgave van de ADF stichting

Telefonische hulpdienst
Elke werkdag van 9.00 – 13.30 uur en van maandag
tot en met donderdag ook ’s avonds van 19.00 – 20.30
uur.

Belafspraken
Indien u een bepaald onderwerp wat uitgebreider zou
willen bespreken is het mogelijk een belafspraak te
maken via ons regionale nummer (lokaal tarief). U
kunt hiervoor een verzoek doen via de e-mail:
info@adfstichting.nl of via telefoonnummer 0900 –
200 87 11.

Inloopochtend
Op donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur is er in-
loopochtend in Driebergen. U kunt dan bij ons terecht
voor informatie en advies via een persoonlijk gesprek.
Op afspraak kunt u ook op andere ochtenden terecht.
Dit kunt u aanvragen per e-mail of telefoon. Adres:
Hoofdstraat 122, 3972 LD Driebergen-Rijsenburg.

Donaties ADF
Het is mogelijk om de ADF stichting te ondersteunen
via donaties. Indien uw donatie € 45,00 of meer
bedraagt, bent u tevens geabonneerd op de Vizier.

Graag houden we jullie op de hoogte van de voortgang van de actie Big Bang. In de vorige Vizier heeft pen-
ningmeester Martin van den Brink een oproep gedaan om ambassadeur te worden van de ADF stichting en
zodoende nieuwe leden / donateurs te werven!

Ambassadeurs
Inmiddels hebben 21 leden / donateurs zich aangemeld en zij zullen binnenkort het ambassadeurspakket thuis
ontvangen. Het ambassadeurspakket bestaat uit vier kaarten met daarop teksten die te maken hebben met een
angststoornis. Bij het pakket hoort ook een ADF pen om de kaarten te kunnen schrijven en tenslotte ook een
zakje met frisse pepermuntjes, geschikt om spannende momenten mee te lijf te gaan.

Ambassadeurs geven deze kaarten (en pepermuntjes) aan personen die belangstelling hebben om lid of dona-
teur te worden van de ADF stichting. De kaarten helpen het gesprek hierover op gang te brengen.
Succesvolle ambassadeurs ontvangen het boek ‘Schijtluis’ van Marjolijn van Kooten of een ander zelf uit te
kiezen boek uit de huidige voorraad, zoals die te vinden is op de website van de stichting.

Nieuwe leden
Op dit moment zijn er, sinds 1 december jl., 61 nieuwe leden bij gekomen. Dat is een goed begin, maar onze
ambitie ligt een stuk hoger en daar zullen wij met ons allen aan moeten werken. Ook de bestuursleden zijn
ambassadeur geworden en hebben de eerste nieuwe leden al aangemeld. Het doel is om de komende maanden
400 nieuwe leden te werven; dat is ambitieus maar het kan als we allemaal onze schouders eronder zetten.

Wij zullen jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen en in de volgende Vizier ambassadeurs aan het
woord laten.

Veel succes!

Doe mee en help de stichting!

ADF in actie:
‘Big Bang’

http://www.adfstichting.nl/WINKEL.aspx
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De Vizier is het magazine van de ADF
stichting. Het heeft als doel om mensen
met een angststoornis erkenning, herken-
ning en inspiratie te geven. De Vizier ver-
schijnt vier maal per jaar. Ook verschijnt er
ongeveer vier keer per jaar een nieuwsbrief
die u per mail ontvangt.
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De redactie is niet aansprakelijk voor de
inhoud van de onder auteursnaam opge-
nomen artikelen. Omdat de ADF stichting
uitsluitend evidence-based behandelingen
ondersteunt, neemt zij geen verantwoor-
ding voor de meningen, ervaringen of
adviezen van derden in interviews, erva-
ringsverhalen of essays.
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Lotgenotengroepen
Zou u graag eens ervaringen uit willen wisselen over uw angst- of
dwangklachten? Dat kan! De lotgenotengroepen draaien in de plaat-
sen die in onderstaand schema staan. Voor alle groepen geldt dat
deze definitief van start gaan bij voldoende deelnemers.

Locaties

* Deze groepen draaien op dit moment niet, maar gaan van start bij
voldoende aanmeldingen.

Nieuwe groepen
Heeft u belangstelling om deel te nemen, maar woont u in een plaats
die ver weg ligt van de plaatsen waar nu groepen draaien, stuur dan
een e-mail. Bij voldoende animo proberen we ook een lotgenoten-
groep bij u in de buurt te starten.

Almelo* Angst/Hyperventilatie

Amsterdam Angst/Hyperventilatie Dwang

Arnhem Angst Dwang Gemengde groep

Breda* Angst Dwang Gemengde groep

Den Bosch Angst/Hyperventilatie

Den Haag Dwang

Driebergen Angst/Hyperventilatie Dwang

Eindhoven Angst Dwang Gemengde groep

Groningen Angst Dwang Gemengde groep

Leeuwarden Angst Dwang Gemengde groep

Nijmegen* Angst

Rotterdam Angst Dwang Gemengde groep

Venray* Dwang

een uitgave van de ADF stichting

Hoe ga ik om met iemand in mijn
omgeving met angst of dwang?

Een cursus voor familieleden of vrienden van de patiënt waarin
u leert hoe om te gaan met de angst- of dwangstoornis van uw
partner of kind.

Praktische informatie en aanmelding
Wanneer? Praktische informatie volgt. (Start bij voldoen-

de deelnemers).
Locatie: Driebergen, kantoor ADF stichting.
Tijd: 19.30 – 21.30 uur. De zaal is open om 19.00 uur

voor het drinken van een kopje koffie/thee.
Kosten: € 60,00 per persoon. € 85,00 voor 2 personen,

plus lidmaatschap ADF stichting.
Aanmelding: Telefoon 0900 – 200 87 11 of stuur een e-mail.
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Zo’n dag

Zo’n dag,
waarop de lucht vol luchtigheid is,
lentewind plagerig achterom sluipt,
van zoveel niet benoembaars bol staat,
Parijs vlakbij is, Granada om de hoek.

Zo’n dag,
waarop het frisgerokte meisje
van de buren hoog moet reiken
naar knoppen in hun kersenboom,
wind de verleiding niet weerstaat.

Zo’n dag,
waarop ik gebukt mijn tuin spit,
op harde resten winter stuit,
ijs vind in verborgen hoeken,
wat was toegedekt weer bloot leg.

Tekst: Atze van Wieren ‘Dagkalender van de Nederlandse en Vlaamse Poëzie’ uitgeverij Meulenhoff
foto: Jan van der Velden | vormgeving: Arthur van Aken
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