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Wat een veranderingen

U heeft nu alweer de derde Hyp van het jaar in handen en
ik realiseer me heel goed dat mensen die al jaren lid zijn hier-
door een grote verandering meemaken .
Ik ben heel erg trots op wat we met elkaar in korte tijd
bereikt hebben, want er moest veel gebeuren. Niet alleen
op het gebied van de organisatie, maar ook op het gebied
van de informatie. Het bestuur en de redactie vinden het
namelijk heel belangrijk dat we u goed op de hoogte
houden van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van
inzichten en behandeling als het gaat om Hyperventilatie.
Dat is ook de reden dat het momenteel even niet mogelijk
is om informatiemateriaal te bestellen. Het oude materiaal is
niet meer van deze tijd, de informatie die er in stond klopte
niet meer. En ook de app moet geactualiseerd worden.
We zijn hard bezig met de nieuwe folder en de website, maar
dat kost veel tijd en werk. Ed Berretty, psychotherapeut bij
PsyQ, heeft zelfs vanuit zijn vakantieadres teksten geschre-
ven en andere teksten gecorrigeerd. Het is geweldig dat ook
vanuit de professionele hoek een aantal ‘vrijwilligers’ mee-
werkt om de NH Stichting verder te professionaliseren. Het
wachten zal dan ook beloond worden als het informatie-
materiaal binnenkort weer helemaal up-to-date is.
Deze Hyp bevat weer mooie artikelen en ik bewonder Anna
Teresa, onze hoofdredacteur, dat het haar gelukt is om in zo
korte tijd feeling te krijgen met het begrip Hyperventilatie
en al zijn ins en outs. Wederom wil ik u nog eens wijzen op
de mogelijkheden die er gekomen zijn door de samenwer-
king met de ADF stichting. Vergeet alstublieft niet ook de
andere kant van het blad, Vizier, te lezen want alle fascilitei-
ten en bijeenkomsten zoals daar beschreven zijn, zijn  er ook
voor u. Maak gebruik van de lotgenotencontacten en kom
naar de thema-avond op 30 oktober. U bent van harte
welkom.
Ik hoop u te zien.

Fo
to
 P
at
ri
ck
 v
an
 d
er
 S
an
de

03_hyp_herfst_2014F.qxp  06-09-14  20:12  Pagina 2



INFORMATIE 3herfst 2014

een uitgave van de ADF stichting

Hyperventileren
omdat je het wilt

Voor iemand met hyperventilatie klinkt het wellicht
vreemd in de horen: het met opzet oproepen van hyper-
ventilatie om er je voordeel mee te doen. En toch wordt
het gedaan. In ziekenhuizen bijvoorbeeld om vast te stel-
len of de klachten die een patiënt heeft te wijten zijn aan
hyperventilatie. Maar ook door vrijduikers, ook wel
apneuduikers genoemd, die – veelal buiten het zwembad
en vaak op wedstrijdniveau - op ingehouden adem
duiken. Zij passen hyperventilatie toe vóór de grote
sprong. Er zijn duikers die zo tot wel tien minuten onder
water zijn geweest op een ademteug.
Door tientallen seconden en zelfs minutenlang hun adem-
haling te forceren, elimineren ze zo veel mogelijk kool-
zuurgas (CO2), waardoor hun bloedwaarden abnormaal
laag zijn op het ogenblik dat ze duiken. De hoeveelheid
koolstofdioxide in het bloed speelt namelijk een cruciale
rol in het tot stand komen van de ademhalingsreflex.

De ademhalingsreflex
Bij het duiken daalt het zuurstofgehalte in het bloed, om
te voldoen aan de behoeften van het lichaam. Tegelijk
stijgt de koolzuurgasconcentratie tot een drempel die
automatisch de drang opwekt om te ademen: het mid-
denrif trekt steeds onaangenamer samen, waardoor de
duiker zo snel mogelijk naar de oppervlakte zwemt om
naar adem te happen. En dat is maar goed ook, want als
de toestand van apneu te lang aanhoudt, leidt de gelei-
delijke zuurstofvermindering onvermijdelijk tot bewust-
zijnsverlies, met soms ernstige gevolgen. Gelukkig zit de
natuur goed in elkaar en komt  de ademhalingsreflex
meestal voor het flauwvallen.

Hyperventilatie kan de zaken echter omdraaien. Doordat
het bloed belachelijk weinig koolzuurgas bevat op het
moment dat de duiker in het water springt, blijft de

ademhalingsreflex uit tot de hypoxiedrempel bereikt en
vervolgens overschreden wordt, met bewustzijnsverlies tot
gevolg. In dat geval komt de syncope vóór de ademha-
lingsreflex.

Dat heeft uiteraard rampzalige gevolgen: de flauwgeval-
len duiker heeft niet meer de reflex om naar de opper-
vlakte te zwemmen en dreigt te verdrinken. Het is dus
absoluut te mijden, tenzij iemand omringd is door pro-
fessionelen.

Bronnen: e-gezondheid.be,
hyperventileren-hyperventilatie.nl

Door Anna Teresa Bellinzis

Aan hyperventilatie kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen. Maar
welke dat ook is, het gevolg is voor iedereen héél naar. En toch zijn er ook mensen
die hyperventilatie juist uitlokken om er hun voordeel uit te halen.
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Mensen met een
angststoornis zijn zwak
“Veel mensen denken dat het hebben
van een angststoornis betekent dat je
angstig en zwak bent – en dat is
zeker niet het geval,” zegt Bienvenu.
Het is waar dat veel angst- en paniek-
stoornissen voortkomen uit vrees,
maar de angst is slecht één element.
Een angststoornis kan bijvoorbeeld
ook voortkomen uit spijt of verbitte-
ring. Een persoon is meer dan zijn
angst.

Angsten zijn niet zo erg
Vaak wordt onderschat hoeveel
effect angsten kunnen hebben.
Angststoornissen kunnen gepaard
gaan met of leiden tot depressie en
verslaving als er niet voldoende aan-
dacht aan geschonken wordt. Allison
Baker is kinder- en adolescentenpsy-
chiater en directeur van het pro-
gramma adolescenten aan het
medisch centrum van de universiteit
van Columbia. Zij geeft aan dat het
zeker bij kinderen en jongvolwasse-
nen van belang is dat er niet te licht
over angsten gedacht wordt. “Kinde-
ren verdringen een angstige gebeur-
tenis vaak. Ze beseffen de impact er
nog niet van. Ze vallen niet speciaal

10 mythen
over angst en paniek
Door Linda Groeneveld Uw ervaring delen? Mail naar nhs.hyperventilatie@wxs.nl

Voor mensen die leven met een angst- of paniekstoornis is de worsteling met onbe-
grip en onwetendheid misschien wel het moeilijkst. Volgens Joseph Bienvenu, pro-
fessor psychiatrie en gedragswetenschappen aan de Johns Hopkins universiteit en
enkele van zijn vakgenoten bestaan er veel onwaarheden over deze stoornissen.
Huffington Post onderzocht de tien meest voorkomende.

op en doen niemand kwaad, dus worden ze verwaarloosd gedurende het
proces,” legt Baker uit.

Het komt niet zo vaak voor
De bewering dat angststoornissen niet vaak voorkomen is niet juist. Alleen al
in Amerika worden jaarlijks bij ongeveer 40 miljoen Amerikaanse volwassen
een diagnose gesteld. Dat is zo’n 18 procent van de hele populatie van het
land. In Nederland werd het aantal personen in de categorie van 18 tot 65 jaar
geschat op 1.061.200 (410.600 mannen en 650.600 vrouwen).

De oorzaak is een moeilijke jeugd
Een ander veel voorkomend misverstand over angst is dat problemen uit de
jeugd de oorzaak is. Hoewel vroegere ervaringen zeker invloed kunnen
hebben, is dit idee een misvatting. Bienvenu: “Het hebben van een moeilijke
jeugd staat er niet compleet los van, maar een moeilijke jeugd kan heel veel
gevolgen hebben, niet alleen angst. Sommige mensen hebben een geweldi-
ge jeugd gehad, maar hebben toch een angststoornis.”

Volgens de Amerikaanse Angst en Depressie Vereniging focussen de meeste
professionals zich bij therapeutische behandelingen op het hier en nu. Ze
houden hun patiënten in het heden in plaats van te bespreken welke nega-
tieve gebeurtenissen in het verleden hebben plaatsgevonden. Studies hebben
uitgewezen dat oefeningen gericht op het heden kunnen helpen om angst
en mentale stress te verminderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van mind-
fulness meditatie.

Vermijd gewoon waar je bang voor bent
Vermijden waar je bang voor bent, is niet de manier om van je angsten af te
komen. Experts adviseren juist het tegenovergestelde: ga de confrontatie aan.
Joseph LeDoux is professor neurowetenschappen aan de universiteit van New
York. Voor de New York Times schreef hij een essay waarin hij dit uitlegt.
“Mensen met een sociale angststoornis, kunnen die angst makkelijk omzeilen

03_hyp_herfst_2014F.qxp  06-09-14  20:12  Pagina 4



ONDERZOEK 5herfst 2014

een uitgave van de ADF stichting

5

door sociale situaties te vermijden. Dit lost één probleem
op, maar creëert een ander, omdat sociale interactie een
belangrijk onderdeel van het dagelijks leven is.”

Voor mensen met een fobie is de enige ervaring met een
bepaalde situatie op zijn minst onprettig. Deze ene erva-
ring wordt de standaard. Door te vermijden waar je bang
voor bent kan het lijken of de angst niet bestaat, maar
intussen wordt hij erger. David Spiegel, verbonden aan de
universiteit van Stanford, zegt: “Hoe meer je in aanraking
komt met dingen waar je bang voor bent, hoe meer macht
je over ze hebt.” Als iemand situaties vermijd waar hij
geconfronteerd wordt met zijn angsten, dan zal de moge-
lijkheid om de angsten te overwinnen zich nooit voordoen
en dan zal de angst voor onbepaalde tijd doorgaan.

Het gaat vanzelf over
Veel mensen geloven dat vooral niet te veel aandacht
moet worden besteed aan angsten. Als je er geen aan-
dacht aan besteed, dan gaat het vanzelf wel over. Baker
zegt hierover het volgende: “Het is belangrijk om angst te
behandelen, vooral bij kinderen en tieners. Als het niet
behandeld wordt, bestaat er een verhoogd risico op
depressie.” Er zijn verschillende methoden om angsten op
een goede manier mee te behandelen en waarbij aange-
leerd wordt hoe ermee om te gaan. Voorbeelden zijn psy-
chotherapie en medicatie.

Ontspannen met een drankje helpt
Alcohol heeft het imago dat het de scherpe kantjes laat
verdwijnen. Maar volgens Keith Humphreys, professor
psychiatrie aan de universiteit van Stanford, zal iemand
die worstelt met een angst- of paniekstoornis hier geen
baat bij hebben. In feite werkt juist averechts werkt en

verergert het de aandoening alleen maar. “Op de korte
termijn kan een biertje wellicht helpen, maar op de lange
termijn kan het de aanleiding zijn voor verslaving,” vertelt
Humphreys. “De middelen kunnen de angst namelijk ver-
sterken.” Ondanks de risico’s blijkt dat 13% van de Ame-
rikanen die in het afgelopen jaar alcohol of drugs hebben
gebruikt, dit deden om hun angsten of paniek over een
bepaalde situatie te verminderen.

Angst komt voort uit één bepaalde
traumatische gebeurtenis
Volgens Bienvenu is het verkeerd om te denken dat een
angststoornis ontwikkeld wordt door een bepaalde
gebeurtenis. Hoewel een specifieke fobie – zoals vlie-
gangst of hoogtevrees – vaak de basis is van de angst, is
er ook een genetische basis voor de angststoornis, zegt
hij. Ook Spiegel zegt dat chronische angst meer omvat
dan één specifiek moment van angst. De angst zorgt
ervoor dat je je minder bewust bent van wat je op een
bepaald moment voelt. De angst breidt zich als het ware
uit. “Je begint bang te worden voor het bang zijn.”

Je kunt iemand die bang is niet
helpen
Volgens Baker kun je iemand goed helpen op een simpe-
le manier: stel vragen. “Informeer bij de persoon zelf: ‘Hoe
kan ik helpen?’ ‘Wat kan ik doen of zeggen om jou op dit
moment te helpen?’ ” zegt ze. “Luister en neem de aan-
wijzingen aan die de persoon zelf geeft in plaats van aan-
names te doen over wat iemand misschien van je nodig
heeft.” Uit deze zinnen spreekt empathie. Het kan je hier-
bij helpen om je voor te stellen wat de ander doormaakt.
“Empathie helpt hen om te kalmeren, omdat het dan niet
voelt alsof ze moeten vechten tegen hun angst,” zegt
Baker. “Het laat begrip zien.”

Het is moeilijk om je in te leven in
een ander
Het is zeker moeilijk om je voor te stellen hoe iemand met
een angststoornis zich voelt, maar het is niet helemaal
onmogelijk. Iedereen heeft wel eens een moment gehad
waarop hij een steek van angst voelde. “We zijn allemaal
in een bepaalde mate angstig,” legt Baker uit. “Het helpt
ons bij de voorbereiding op spreken in het openbaar en
het motiveert ons om te oefenen en te herhalen; iedereen
weet hoe dat voelt.” Iemand met een angststoornis
ervaart deze zenuwen en angsten dagelijks en voortdu-
rend. Het kan zinvol zijn om te denken aan eigen erva-
ringen als je iemand in je omgeving wilt helpen en
begrijpen. “Stel je voor hoe je angsten zouden zijn in een
gevorderd stadium,” zegt Baker. “Het kan ervoor zorgen
dat je meer empathie voelt voor de situatie.”

Fo
to
 E
ar
th
D
oc
to
r

03_hyp_herfst_2014F.qxp  06-09-14  20:12  Pagina 5



INFORMATIE6

een uitgave van de ADF stichting

hyp

Weg met dat plastic zakje
en pak je angsten aan

Door Ditty Drenthe

Het plastic zakje, ooit genoemd als hét redmiddel tijdens een hyperventilatieaanval,
lijkt definitief uit de gratie. Psycholoog/psychotherapeut Ed Berretty vertelt over
het hoe en waarom.

Wordt het gebruik van een plastic zakje nog
steeds aanbevolen aan hyperventilanten?
“Het werken met ademen via een plastic zakje zien we
tegenwoordig als een onnodige vorm van veiligheidsge-
drag. Als tijdelijk hulpmiddel mag je het wel gebruiken.”

Wat is met de huidige kennis het beste
advies bij hyperventilatie?
“Als je van hyperventilatie, door je eigen catastrofale inter-
pretaties van onschuldige lichamelijke bijverschijnselen, in
paniek dreigt te raken, kun je het beste oefenen door
jezelf er aan bloot te blijven stellen.”

Dat is makkelijk gezegd, maar moeilijk om
in praktijk te brengen. Hoe pak je dit aan?
“Vermijd geen situaties waarbij je mogelijk hyperventilatie
kunt krijgen! Als je dit lang genoeg doet ervaar je keer op
keer dat er niets engs gebeurt. Er dreigt helemaal geen
gevaar! Je leert weer op je eigen automatismen bij het
ademen, te vertrouwen.
Doe ook ademhalingsoefeningen. Deze oefeningen
kunnen helpen om je een gevoel van zelfvertrouwen te

geven, maar pas op dat je het niet als onnodig ingewik-
keld veiligheidsritueel gaat gebruiken. Dat is nergens voor
nodig.”

Raad je hyperventilanten aan om een
professional in te schakelen?
“Een cognitief gedragstherapeut kan je helpen met oefe-
ningen, bijvoorbeeld met het zelf bewust oproepen van
hyperventilatieverschijnselen, net zolang tot je er niet
meer bang van wordt.”

Oké, dat is duidelijk, maar toch ben ik
benieuwd waarom er destijds door
deskundigen zo gehamerd werd op het
gebruik van een plastic zakje bij een
hyperventilatieaanval?
“De redenering was als volgt. Hyperventilatie is hetzelfde
als overmatig inademen. Dat wil zeggen dat je meer zuur-
stof inademt dan je lichaam nodig heeft, voor de mate
van inspanning op dat moment.
Als je op je gemak televisie kijkt, heb je minder zuurstof
nodig dan wanneer je stofzuigt, de trap oploopt of in je
tuin spit. Als je zittend net zoveel zuurstof inademt als je
nodig zou hebben om de trap op te lopen, is er dus
sprake van overmatig inademen.
Dat leidt tot lichamelijke verschijnselen zoals een versnel-
de hartslag, tintelingen en duizelingen. We dachten vroe-
ger ten onrechte dat dit ook tot angst kon leiden.
Zuurstof wordt in je lichaam omgezet in kooldioxide, dat
je bij het uitademen weer uitblaast. Hierdoor daalt het
gehalte kooldioxide in je lichaam, oftewel je bloed wordt
minder zuur.
Deze gedachtegang leidde tot het op grote schaal opge-
volgde advies om bij hyperventilatie te ademen via een
plastic zakje vlak voor je mond. Daardoor krijg je bij inade-

Ditty Drenthe: “Jaren geleden kreeg ik van de
psycholoog het advies om in een plastic zakje te
blazen als ik weer zou gaan hyperen. Zo gezegd, zo
gedaan. Ik voelde een aanval opkomen en ik trok
snel het plastic zakje uit mijn broekzak. Ik hield de
opening bij mijn mond heen en ik ademde langzaam
in en uit. Ik begon na enkele seconden hard te
hoesten en ik kreeg het Spaans benauwd. Voor mij
geen plastic zakje meer. Ik gebruik het alleen nog
voor mijn lunchpakketje.”
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ming minder zuurstofrijk bloed binnen en herstelt het
evenwicht zich.”

Hoe wordt er anno 2014 tegen aangekeken?
“In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw dach-
ten we nog dat hyperventilatie de veroorzaker is van
angst en paniek. Er heeft sinds eind jaren tachtig veel

onderzoek plaatsgevonden dat duidelijk maakt dat er
geen verband bestaat tussen hyperventilatie en angst of
paniek.
Hyperventilatie komt voor zonder of samen met paniek en
paniek komt voor zonder of samen met hyperventilatie.
We denken nu heel anders over hyperventilatie dan tot
eind jaren tachtig het geval was. Hyperventilatie leidt
inderdaad tot onschuldige lichamelijke verschijnselen,
maar niet tot angst. Dat wil zeggen zolang je deze licha-
melijke reacties blijft interpreteren als wat ze zijn: volstrekt
onbelangrijk en onschuldig.”

Als hyperventilant blijf je op je ademhaling
gefocust en hierdoor is de kans toch groot dat
je angstig in een cirkeltje blijft ronddraaien.
“Ademhaling is een geautomatiseerd proces. Je vergeet
ook in je slaap niet om in en uit te blijven ademen. Het
evenwicht herstelt zich snel genoeg vanzelf, zonder dat je
er enige aandacht aan hoeft te besteden. Als je daarente-

gen, dat wat er in je lichaam gebeurt, wanneer je gewoon
ademt, of juist eventjes te diep of te vluchtig ademt, als
rampzalig en gevaarlijk interpreteert, raak je in paniek!”

Theoretisch is het wel te bevatten, en in de
praktijk gewoon aan de slag dus.
“Ja, misschien helpt het als je bedenkt dat er bij experi-
menten extra kooldioxide toegediend is, waardoor de
zuurgraad van het bloed juist stijgt, in plaats van daalt
zoals bij hyperventilatie. Hetzelfde resultaat! De een
wordt er angstig van, de ander niet.”

7herfst 2014 INFORMATIE 

een uitgave van de ADF stichting

Fo
to
 S
hu

tt
er
st
oc
k.
co
m

Vermijd geen situaties waarbij je mogelijk hyperventilatie kunt krijgen. Als je dit lang genoeg doet ervaar je keer op keer dat er niets

engs gebeurt. Er dreigt helemaal geen gevaar! Je leert weer op je eigen automatismen bij het ademen, te vertrouwen.
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‘Blijf dicht bij jezelf,
dat brengt je het verst’
Door Anna Teresa Bellinzis Uw verhaal hier? Mail naar nhs.hyperventilatie@wxs.nl

Als NHS-lid Sandra Faling begint te praten, is er bijna geen houden meer aan. In
rap tempo beschrijft ze haar leven dat, helaas, gepaard gaat met de nodige ups en
downs vanwege vervelende privézaken die haar pad kruisen. Daarnaast heeft
Sandra hyperventilatie en diverse voedingsintoleranties. Maar dan blijkt dat haar
positieve instelling en innerlijke kracht ervoor zorgen dat voor Sandra toch altijd
de zon schijnt.
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Op het Italiaanse eiland
Sardinië kan Sandra
helemaal tot rust komen.

Ademen
“Ik merk nu gelijk al dat ik rustiger moet gaan praten, ik
ben te enthousiast en hap steeds naar adem. Ik heb sinds
mijn jeugd hyperventilatie. Met mijn moeder ging ik vroe-
ger voor schooltijd al zwemmen om mijn longen sterker te
maken. Mijn eerste aanval herinner ik me nog, dat was tij-
dens een hockeywedstrijd. De aanvallen variëren nogal,
soms zijn ze jaren weg en dan weer langere tijd aanwezig.
Sinds ik als twintiger achter elkaar drie ingrijpende gebeur-
tenissen meemaakte, waaronder een vriendin die plots-
klaps verongelukte, komt het vaker terug. Ik hyper eigenlijk
chronisch. Het kan elke keer wel weer anders voelen. Een
licht gevoel in mijn hoofd. Steken in mijn longen. Dan denk
ik wel weer: hoort dit erbij? En dan weet ik snel weer alles
op zijn plek te zetten en besef ik dat ik niks akeligs heb. Het
is ‘maar’ mijn ontregelde ademhaling. Ik heb bijna nooit
meer echt acute aanvallen, gelukkig.”

Allergie
“Sinds de jaren negentig is bij een allergoloog in het Aller-
gie Centrum in Utrecht een intolerantie voor lactose (melk-
suiker) vastgesteld en ik was al vanaf mijn vroege jeugd
bekend met hooikoortsklachten en dan met name gras-
pollen, bijvoet en andere onkruidsoorten. De laatste jaren
is daar een intolerantie/allergie voor schermbloemigen bij
gekomen. Dit zijn bijvoorbeeld alle kruiden en groenten
die bloeien met een scherm, zoals fluitenkruid, dille,
komijn, wortel, anijs, peterselie, venkel, alle selderijsoor-
ten. Gelukkig geven niet alle familieleden van deze plan-
tenfamilie dezelfde klachten en verdwijnen bij sommige
groenten de negatieve effecten. Dit komt omdat de eiwit-
ten veranderen bij verhitting waardoor ze geen schade
meer kunnen aanrichten. Zo kan ik bijvoorbeeld wel appel-
moes eten maar geen rauwe appel. Gelukkig is er sinds
een aantal jaren een hypoallergene appel op de markt, de
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Santana, en die kunnen de meeste mensen met een lichte
allergie voor deze vrucht wel verdragen. Naast lid van de
Nederlandse Hyperventilatie Stichting, ben ik ook dona-
teur van de Nederlandse Voedselallergie Stichting in Nij-
kerk. Een waardevolle organisatie voor mij omdat ik enkele
malen per jaar via het magazine of de familiedag op de
hoogte wordt gehouden van adviezen, recepten en erva-
ringsverhalen, maar ook van de laatste ontwikkelingen die
gepresenteerd worden door immunologen en diëtisten.”

Zoiets ‘simpels’ als een vlinder in haar tuin kan bij Sandra weer

een lach op haar gezicht toveren.

Stress
“De laatste jaren leid ik een stressvol leven. Door complexe
familieproblematiek, familiegeheimen en de al jarenlang
bestaande uitsluiting vanwege het feit dat wij ongewenst
kinderloos zijn. Het zijn factoren van buitenaf die mijn
hyperventilatie steeds maar weer aanwakkeren. Mijn man
en ik zijn daarom blij dat er afgelopen zomer een mijlpaal
is bereikt met de onthulling van een landelijk monument
voor de onvervulde kinderwens in Apeldoorn. Een samen-
werkingsverband van kerken, een speciale werkgroep
binnen onze patiëntenvereniging Freya in Wijchen en de
gemeente Apeldoorn en vele anderen. Ik hoop dat dit
monument bij zal dragen aan een stukje herkenning en
erkenning en dat het taboe beetje bij beetje zal worden
doorbroken. Mensen kunnen hier een plek vinden om te
zijn en te vinden waar men naar op zoek is. Het is een
onzichtbaar verlies dat hiermee een stukje zichtbaar is
geworden.”

Remedie
“Om mijn gezondheid te verbeteren, slik ik dagelijks pro-
biotica tabletten. Ik eet bijna alles biologisch, vooral
groenten, fruit, vlees en brood en ik bak ook steeds vaker
zelf speltbrood. Ik neem omega 7 capsules, magnesiu-
morotaat en een antistressformule: een complex van hoge
doses vitamine B en C. Ik neem ook iedere dag een handje
walnoten, eet een paar keer per week frambozen of bos-
bessen (buiten het seizoen uit de diepvries van de super-
markt, erg gezond!) en drink kokoswater van de Weense

sportarts Dr. Martins. Ik doe dagelijks ademhalingsoefe-
ningen met een cd van Fred van Beek of Ad Visser, ik doe
yogaoefeningen en met mijn man ga ik vaker naar het
Duitse Bad Bentheim waar een kuuroord is met heilwas-
ser. De geur van het omringende bos daar, het warme
water en de vrijheid, daarom zwem ik erg graag, doen mij
erg goed en geven mij veel positieve energie en een zee
van mogelijkheden! Ik kan ook erg genieten van de kleine
dingen in het leven. Van onze katjes. Het zien van een
mooie vlinder in de tuin, de ontluikende pioenrozen, de
lach van een kind, gewoon, de dingen die het leven de
moeite waard maken om geleefd te worden.”

Hart en passie
“Wat ik mensen wil meegeven, is dat je zelf veel kunt
doen aan de verbetering van je klachtenpatroon en dat
er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden. Werkt het
ene niet voor jou, probeer dan het andere. Blijf altijd met
beide voeten op de grond staan en luister naar jezelf. Naar
je eigen ik, dat brengt je het verste en als je dichtbij jezelf
blijft, voel je je het beste, al kom je weerstanden tegen in
je omgeving.  Ik volg mijn hart en mijn passie en daar voel
ik mij ontzettend gelukkig bij! Het heeft mij veel gebracht
en ik leer nog iedere dag bij en blijf mij verwonderen over
de kracht van de natuur. Daar haal ik ook heel veel inspi-
ratie uit!”

Sandra Faling, 46 jaar oud. Geboren in Sittard, gestu-
deerd in Utrecht en woonachtig in Zeewolde. Sandra
is al bijna 19 jaar gelukkig getrouwd met Peter Faling
en samen delen zij hun huis met vier katten die ze
de Fantastic Four gedoopt hebben. Sandra is tegen-
woordig thuiskok en houdt een blog bij www.farela-
dolcevita.blogspot.nl die gaat over eten, koken en
alles dat haar nog meer bezighoudt. Ze houdt ook
van schrijven en deed dat onder andere voor het kat-
tenmagazine Majesteit. Via www.lacuocapassiona-
ta.jouwweb.nl verkoopt Sandra persoonlijk door haar
uitgekozen delicatessen en huisgemaakte maaltijden
voor 1 tot 20 personen.
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Strijd tegen de
donkere-dagen-depressie
Door Anna Teresa Bellinzis Vragen of opmerkingen? Mail naar nhs.hyperventilatie@wxs.nl

Het is herfst, de dagen worden korter en eind oktober gaat de wintertijd weer in.
Voor veel mensen een periode waarin depressieve gevoelens opkomen en de paniek-
stoornis verergert. De oorzaak ligt veelal bij een verstoorde biologische klok. Maar
er is wat tegen te doen.

ACHTERGROND10 hyp
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Depressie kan leiden tot niet in slaap kunnen vallen of juist heel moe

zijn. Houd een vast ritme aan. Sta op als de wekker gaat, ook als het

buiten nog donker is.
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Deskundigen zien een duidelijk verband tussen een verstoorde biologische
klok en depressie in de herfst en de winter. Bij mensen met zo’n depressie zijn
lichaamsfuncties verstoord waardoor ze veel minder hormonen aanmaken.
Terwijl die juist van belang zijn voor ons emotionele functioneren, welzijn en
leervermogen. Minder licht - we hebben minstens twee uur licht per dag nodig
-, lagere temperaturen, minder buiten zijn en kortere dagen veroorzaken die
verstoring van de biologische klok en dus de herfstblues.

Een rondje op het lotgenotenforum laat al gauw zien dat mensen die last
hebben van hyperventilatie, veroorzaakt door angst, stress of paniek, soms
ook niet lekker in hun vel zitten zodra de dagen korter worden. Zo zegt
iemand: “Het is weer herfst, de dagen worden korter, binnenkort gaat de win-
tertijd in. Hebben jullie er - net als ik - ook last van dat de angst-, paniek- en
somberheidklachten erger zijn dan in andere seizoenen?”

Een ander kan zich hier helemaal in vinden. “In de herfst en de winter wordt
mijn paniekstoornis altijd veel erger. Ik denk dat het ook komt dat er dan een
stukje depri gevoel bij komt. Alle leuke dingen doe ik in het voor jaar en de
zomer en speelt zich allemaal buiten af. Nee, dat gezellig thuis zitten is niks
voor mij. Het vroege donker, de verplichte feestdagen bah, het kan me gesto-
len worden. Ik wou dat ik een winterslaap kon doen.” Een derde noemt ook
echt het verergeren van hyperventilatie als een van de klachten.

Biologische klok
Over de klachten die jaarlijks terugkeren, is onder de noemer herfstblues, win-
terdepressie of Seasonal Affective Disorder (sad) al veel geschreven. Het ingaan
van de wintertijd en de kortere dagen zorgen voor een neerslachtig gevoel
doordat de biologische klok bij sommigen simpelweg in de war is. Elk mens
heeft zo’n biologische klok. Dit is een inwendig systeem dat in een bepaald
deel van de hersenen wordt geregeld en er voor zorgt dat een groot aantal
zaken volgens een schema plaatsvinden. Denk hierbij aan ademhalen, hart-
slag, stofwisseling, hormoonspiegels, schommelingen in lichaamstemperatuur
en slaap/waakritme.

Veel van deze biologische ritmen worden per 24 uur bestuurd. Zowel invloe-
den van buitenaf als eigen gedrag hebben een grote rol bij het ingaan van
die 24-uursklok. Zo kan de biologische klok helemaal van slag raken als
iemand laat naar bed gaat, in ploegendienst werkt of naar een andere tijd-
zone reist. Onder de noemer invloeden van buitenaf vallen onder andere de
mate van daglicht en de overgang naar zomer- of wintertijd. Dat ‘ene uurtje’
dat iemand helemaal van slag kan maken. Het duurt dan bij de meeste
mensen een paar dagen voordat hun innerlijke klok het nieuwe ritme weer
heeft opgepikt.

Stemming
De biologische klok zorgt dus voor allerlei processen in het menselijk lichaam
en dus ook voor stemming en gedrag. In de zomer zijn de meesten vrolijker,
staan eerder en makkelijker op. Dat heeft te maken met de lichaamstempe-
ratuur en ook met de hormoonspiegel. Is je inwendige klok van slag, dan tast
dat dus je welzijn aan. Ook het slapen gaat moeilijker; je valt lastiger in slaap
of wordt veel te vroeg wakker. Ook kan het zijn dat je op andere tijden wilt
eten en juist veel meer of veel minder eet dan normaal.

ACHTERGROND 11herfst 2014
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Naar schatting 10% van de Neder-
landse bevolking voelt zich echter
doorlopend vermoeid, somber en lus-
teloos. Mensen met een depressie
hebben heel vaak een biologische
klok die in de war is. Zij slapen bijna
niet of alleen maar. Door het ver-
stoorde slaap/waakritme heeft deze
persoon zijn hoofd er vaak niet bij, is
deze niet geconcentreerd en kan hij
of zij een zwak immuunsysteem
hebben. Ook ontstaan er problemen
bij bijvoorbeeld de omgang met
andere mensen, boodschappen doen
en auto rijden.

Herstel het bioritme
Hoewel vaak wordt ingegrepen met
psychotherapie of medicijnen, is een
groot deel van de huisartsen van
mening dat het herstellen van het
bioritme de beste oplossing is. Het
vergt wat doorzettingsvermogen,
maar mensen kunnen daar zelf veel
aan doen. Een lotgenoot op een
forum formuleert het als volgt:
“Eigenlijk moet je het mooie probe-
ren te zien. Die hele harde wind, daar
kan ik echt van genieten als ik lekker
veilig in huis zit. Of ik ga even buiten
letterlijk uitwaaien. Regen is stront-
vervelend, maar het kan ook heerlijk
zijn als je er doorheen gaat lopen en
probeert ervan te genieten en de
druppels op je huid te voelen. Klinkt
misschien gek, maar ik kan er echt
intens van genieten. Als het me uit-
komt dan, niet als ik bijvoorbeeld
naar mijn werk moet.”

Andere manieren zijn: veel bewegen
waardoor je endorfine ofwel geluks-
hormonen aanmaakt, naar buiten
gaan om zoveel mogelijk licht op te
vangen, proberen om toch leuke
dingen te doen en praten over je
gemoedstoestand zodat je je meer
opgelucht en gesteund voelt. Probeer
zeker ook een vast ritme aan te
houden. Zelfs als je bed roept, je je
nog een keer wilt omdraaien en het
buiten nog koud en donker is.
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Ga naar buiten, maak een wandeling en geniet van al het

moois dat de seizoenen te bieden hebben.

Waak voor de winterslaap
Als je steeds te weinig licht krijgt, komt je lichaam in
‘slaapstand’ terecht en word je inactief. Ook maak je
dan niet genoeg serotonine aan. Dit stofje in je her-
senen werkt op je emoties, eetlust, slaap en ook je
stemming. Door het te kort aan serotonine word je
minder blij en krijg je behoefte aan koolhydraten. Je
lichaam denkt dat je serotonineniveau stijgt door het
eten van koolhydraten. Het gevolg: veel meer en
lekker vet willen eten. Helaas heb je erg veel koolhy-
draten nodig om dit ‘geluksstofje’ aan te maken. Het
werkt dus amper. Door die hoeveelheid koolhydra-
ten word je echter slaperig en krijg je de behoefte
om jezelf terug te trekken. Waardoor een ‘winter-
slaap’ op de loer ligt.

Door veel te bewegen maak je endorfine aan waardoor je

weer een geluksgevoel krijgt.

Nog enkele tips
• Lach, ook al gebeurt er niets grappigs en ook al
ben je absoluut niet in de stemming. Volgens de
Facial Feedback Hypothese beïnvloedt je gezichts-
uitdrukking je stemming.

• Lichttherapie is een populaire behandeling tegen
winterdepressie. Een lichtkuur van vijf sessies met
een speciale lichtbron kan genoeg zijn om van je
somberheid af te komen.

• Vermijdt cafeïne, dit leidt namelijk tot een tijdelij-
ke stijging van het adrenalinegehalte in het bloed
en dit levert een soort stressreactie op. Stress is
een belangrijke veroorzaker van depressies. Ver-
geet niet dat cafeïne ook in thee en cola zit.

• Vitamine B, D en ook magnesium zijn onmisbaar
voor de energieproductie in je lichaam. Zet die
motor in gang. Vitamine B zit bijvoorbeeld in
groenten als broccoli en in vlees, vis en eieren.
Vitamine D kun je halen uit onder andere vette vis,
zoals zalm of makreel en uit bak- en braadpro-
ducten. Magnesium zit in onder andere (kikker)
erwten, linzen, groene sla, broccoli en noten.

Fo
to
 8
pi
c.
ir

03_hyp_herfst_2014F.qxp  06-09-14  20:12  Pagina 12



ACHTERGROND 13herfst 2014

een uitgave van de ADF stichting

Hypochondrie is behandelbaar
Door Ditty Drenthe

Hypochondrie wordt ook wel ziektevrees, hartfobie of gezondheidsangst genoemd.
Geruststelling na medisch onderzoek is van korte duur. De angst voor een ernstige
ziekte overheerst.

Hypochondrion betekende in de oudheid ‘het onderlijf en
de ingewanden’. De klachten werden vroeger toegedicht
aan een lichamelijke aandoening, veroorzaakt door het
maag-darmstelsel. In het Grieks betekent hypo (=onder)
en chondrion (borstbeen).
Het verschijnen van de DSM-V (het wereldwijd gehan-
teerde classificatiesysteem voor psychiatrische aandoe-
ningen) heeft een aanzienlijk aantal veranderingen
teweeggebracht in de classificatie van stoornissen, waarin
lichamelijke klachten en symptomen een prominente rol
spelen.
De DSM-IV-stoornis hypochondrie is verwijderd. Voor veel
mensen aan wie deze classificatie voorheen werd toege-
kend, kan nu de somatisch-symptoomstoornis worden
gekozen.

Bij hypochonders worden gedachten versterkt door selec-
tieve aandacht, niet-functionele overtuigingen en angst.
Je merkt lichamelijke sensaties (selectieve aandacht)  Je
vindt sensaties vervelend (niet-functionele overtuiging) 
Onzekerheid en gepieker over mogelijke gevolgen 
Fysiologische arousal (= lichamelijke opwinding)  Con-
troleren en vermijdingsgedrag  Je merkt lichamelijke
sensaties (selectieve aandacht) etc.  ‘Deze cirkel’ kun je
doorbreken zonder vermijding, controle en geruststelling
te zoeken.
Het eindeloos zoeken op internet door hypochonders
wordt wel ‘cyberchondrie’ genoemd. Het is belangrijk dat
je jezelf als iemand gaat zien met angstklachten en niet als
patiënt met een lichamelijke ziekte.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat cognitieve
gedragstherapie en antidepressiva de klachten kunnen
verminderen. De rampgedachten worden uitgedaagd
door bewijzen voor en tegen deze stelling te verzamelen.
De inspanning zit in het opgeven van je oude veiligheids-
gedrag, door blootstelling aan de gevreesde situatie
(exposure in vivo) en loslaten van vermijdings- of contro-
legedrag (responspreventie).

Bij in leer je jezelf te stap voor stap te ontspannen in ang-
stige situaties door spieren eerst bewust aan te spannen
en ze daarna te ontspannen.
Door schematisch te noteren in welke omstandigheden
de klachten zich voordoen kun je je bezinnen op wat er
aan de hand is (registratie en bezinningsopdrachten).
Bij toegepaste aandachtsmanipulatie (TAM) wordt
gefixeerde aandacht op het lichaam losgewrikt, waardoor
de angst vermindert en er meer ruimte ontstaat voor
andere zaken in het dagelijks leven.
Bij de therapievorm ‘Interne Dialoog’ leer je je gepieker te
stoppen of te relativeren. Een hypochonder heeft twee
gedachtestromen (ziekteschema en gezondheidsschema) die
altijd actief zijn, waarvan er één uitgeschakeld moet worden.
Een angstige gedachte leidt tot controleren of geruststel-
ling zoeken. Je gaat dus steeds iets doen in reactie op je
angst (doe-modus). Bij aandachtgerichte cognitieve the-
rapie gaat het erom om in de zijns-modus te komen,
waarbij je tegen jezelf zegt dat je angst er mag zijn en dat
je ernaar mag kijken zonder in actie te komen.
Je hoeft niet per se in therapie. Je kunt door ontspan-
ningsoefeningen, meditatie en je aandacht op iets anders
te richten, je klachten aanzienlijk verminderen.

Ditty Drenthe, ervaringsdeskundige: “Hypochondrie
achtervolgt mij al vanaf mijn achtste jaar. Mijn
moeder heeft met mij verschillende weekenddokters
bezocht. De bultjes in mijn nek bleken onschuldige
bindweefselbultjes te zijn. Mijn ziektevrees is hoogst-
waarschijnlijk ontstaan door de pesterijen op school
en de ziekteroddels van mijn moeder en haar vrien-
dinnen. (‘Weet je het al van Stineke? Nee joh, weet
je dat niet? Meid, ze heeft die vreselijke ziekte. Je
weet wel’). Ik voelde me onveilig en mijn spanningen
uitten zich via hypochondrie. Ruim dertig jaar later
heb ik nog steeds hypochondrische klachten. Het
beïnvloedt mijn leven aanzienlijk. Echt genieten, kan
ik niet. Die grote zwarte schaduw is altijd naast mij.”
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Wat mindfulness
voor je kan betekenen
Door Linda Groeneveld

‘Bewust in het hier en nu, zonder te oordelen’ dat is waar mindfulness voor staat.
Deze vorm van aandachttraining kom je steeds vaker tegen en veel mensen hebben
er al aantoonbaar baat bij. Maar wat houdt een training mindfulness in en welk
effect kan het hebben op de gezondheid en gemoedstoestand? Deze en andere vragen
beantwoordt Arno van Dongen, psychiater bij GGZ Heuvelrug.

Wat is mindfulness?
“Mensen hebben de neiging bezig te zijn met het verle-
den of met wat er in de toekomst gaat komen. Mindful-
ness focust zich echter op het heden en kenmerkt zich
door een tweetal belangrijke elementen. In eerste instan-
tie is mindfulness gericht op het bewust aanwezig zijn bij
wat je hier en nu opmerkt. In tweede instantie is het
gericht op het toelaten van emoties en de daarmee
gepaard gaande lichamelijke gewaarwordingen. Onze
neiging is om lastige emoties uit de weg te gaan en niet
te voelen.”

Wat zijn de effecten op de gezondheid en
gemoedstoestand?
“Mindfulness zorgt voor een hogere kwaliteit van leven en
brengt positieve veranderingen teweeg in het functioneren.
Hierdoor kunnen we ons beter concentreren, onze aan-
dacht langer houden bij een taak en verbetert het geheu-
gen. Tevens verandert mindfulness de manier waarop
iemand naar zichzelf en naar de wereld kijkt en daar ver-
volgens op reageert. Je leert je neigingen en reflexen te her-
kennen, je wordt je bewuster van hoe je omgaat met
stressvolle situaties en gaat hierin meer keuze ervaren.”

Waaruit bestaat een training?
“Tijdens een intake wordt onderzocht waar het grootste
probleem zit. Na de intake volgt de training. Deze wordt
gegeven in een groep en bestaat uit heel veel praktische
oefeningen. Er wordt gevraagd om deze oefeningen ook
in de thuissituatie toe te passen, ongeveer 15 tot 30
minuten per dag. De training bestaat uit acht sessies van
twee uur, één keer per week.”

Wat is het verschil met andere trainingen?
“Veel trainingen en therapieën zijn gericht op het weg-
krijgen van klachten. De oefeningen bestaan bijvoorbeeld
uit het aanleren van ontspanningsoefeningen. In tegen-
stelling tot deze oefeningen laat mindfulness je de pro-
blemen juist onder ogen zien. Je leert om stil te staan bij
wat er in je lichaam gebeurt en met meer afstand naar je
gedachten en emoties te kijken. Door het creëren van
afstand, creëer je ruimte. In plaats van in paniek te raken,
merk je op w at er gebeurt in je lichaam en kun je je gaan
afvragen of je reactie wel nodig is.”

Wat zijn de voordelen van deze techniek?
“Veel mensen met psychische of lichamelijke klachten
hebben de strijd aangebonden met deze klachten door
middel van (psycho)therapie en medicijnen in de hoop er
vanaf te komen. Met behulp van mindfulnesstechnieken
leer je het strijden loslaten en kijken naar dat wat je in je
lichaam ervaart. Ook leer je gedachten herkennen die
door deze lichamelijke klachten opgeroepen worden. Het
loslaten van deze strijd leidt bij veel mensen tot ruimte
om naast de aanwezige klachten een waardevol leven te
leiden.”

Hebben mensen er baat bij?
“Bij GGZ-Heuvelrug en in samenwerking met de ADF
stichting hebben mijn collega Ria van den Boom en ik al

Lees meer over mindfulness
in het Viziergedeelte

op pagina 29
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meer dan vijf jaar een groot aantal groepen MBCT training gegeven
(Mindfulness Based Cognitive Therapy). De schatting is dat meer dan
80% van de mensen die daar aan meegedaan heeft deze behandeling
als erg waardevol heeft ervaren. Dit gold ook voor de mensen die leden
onder chronische en ernstige angstklachten en die al vele reguliere
behandelingen hadden gehad.”

En is het makkelijk toe te passen in het dagelijks leven?
“Ja en nee. Het leren beoefenen van de techniek vergt ongeveer een
half uur per dag. Als je hier acht weken dagelijks mee bezig bent, heb
je een goed beeld van mindfulness technieken en of ze je kunnen
helpen om op een andere manier met klachten om te gaan. Voor
mensen is niets zo lastig als gedragsverandering. Een half uur per dag
lijkt niet veel. Toch is het in ons overvolle leven dikwijls een hele klus om
dit in te plannen. Het belangrijkste is de intentie hebben om geduren-
de acht weken te gaan onderzoeken of mindfulness technieken een
waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het leven dat je leidt.”

Hyp is het nieuws- en contactblad van de
Nederlandse Hyperventilatie Stichting. Het heeft
als doel om mensen met hyperventilatie erken-
ning, herkenning en inspiratie te geven. Hyp
verschijnt vier maal per jaar.
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Wees je bewuster van het
hier en nu
en laat je emoties toe.

Mindfulness is er voor iedereen die op een andere manier wil leren
omgaan met spanning, stress en somberheid. Voor de training is
geen ervaring nodig, maar wel oprechte belangstelling om mind-
fulness technieken te onderzoeken. De behandelmodule wordt
aangeboden op de locatie Laan van Beek en Royen 40 in Zeist.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij: GGZ-Heuvelrug,
Helma van Loon, secretaresse, info@ggz-heuvelrug.nl, 0343 522667
(tussen 10.00 en 12.00 uur is het secretariaat direct bereikbaar).

Heeft u al goede voornemens voor 2015? Laat het ons
weten. Mail naar nhs.hyperventilatie@wxs.nl.
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Staycation
Het is herfst, maar ik denk nog veel aan de zomer. Heer-
lijk was die zomer, ik kon er geen genoeg van krijgen. Ik
ben lekker thuis gebleven. Geen vacation, maar stayca-
tion. Hét ultieme vrije gevoel.

Niets hoeft, alles mag. Nou ja, alles?! Alle leuke dingen
mogen zoals uitslapen, uitgebreid ontbijten met een kran-
tje en een decafé-cappuccino.

Met een lege weekagenda kon ik iedere ochtend heerlijk
rustig op mijn gemak aan de keukentafel lezen. Hoe
smeuïger de verhalen, hoe meer ik afgeleid werd van mijn
eigen problemen. Het hing er natuurlijk wel van af welke
krant ik las. De ene krant was roddelgevoeliger dan de
andere krant. Misschien is ‘smeuïg’ wel het verkeerde
woord. Gedetailleerder klinkt beter.

De koppen ‘Man op straat doodgeschoten’, ‘Visdraad over
pad verwondt fietser’ en ‘Motorrijder raakt ernstig
gewond’ zag ik natuurlijk liever niet in de krant staan.
Toch viel mijn oog er als eerste op terwijl ik de krant door-
bladerde.

‘Fietsje zoon blijkt wereldhit’ en ‘Baby van 2 maanden
overladen met kusjes na redding uit puin Aleppo’ spraken
mij uiteraard meer aan.

Wees eens eerlijk; is dat écht zo? Eigenlijk duurde de aflei-
dingsmodus bij de eerstgenoemde krantenkoppen het
langst.

In gedachten zie ik me ’s morgens al met zo’n stopwatch
aan de ontbijttafel zitten. Even de afleidingsmodus meten.
Nou ja, het is in ieder geval beter dan een hartslagmeter.

Ik ben overmatig geïnteresseerd in mijn aantal hartslagen
per minuut. Nadat mijn meetdwang was opgelopen tot
enkele tientallen metingen per dag, besefte ik dat mijn
hyperfrequentie ook was toegenomen. Ik wilde de con-
trole over mijn hartslag en mijn leven houden. Hoe meer
ik dat probeerde, hoe slechter het met mij ging.

Uiteindelijk heb ik de hartslagmeter weggegeven. En
warempel, mijn hyperventilatieklachten namen af en
namen weer dezelfde regelmaat aan die ik voor mijn
meetdwang had. Het ging een tijdje goed, maar de onrust
kwam terug. Ik hield letterlijk mijn vinger aan de pols. Een
ware kwelling. Op feestjes, vergaderingen of huis-tuin-
en-keukengesprekjes legde ik zo onopvallend mogelijk
mijn handen in mijn schoot en controleerde ik mijn hart-
slag, totdat ik ‘de krant’ (lees: krant, boek, internet) her-
ontdekte.

Soms creëert een blik in het levensverhaal van een ander
een soort herkenning en een gevoel van sympathie. Het
leid je af van je eigen sores. Zoals iedere hyperventilant of
angstiënt wel weet is ‘afleiding’ het sleutelwoord bij een
aanval. (er is -voor zover ik weet- geen ander beschaafd
Nederlands bestaand woord voor de benaming van
iemand die angst heeft. Bangerik, angstige of angsthaas
hebben naar mijn mening een te hoog gevoeligheidsge-
halte, dus daarom ben ik zo vrij geweest om de woorden
‘angst’ en ‘cliënt’ samen te voegen).

Als ik lees, ben ik niet aan het ‘polsen’. Ik verdiep me al
lezend in iemand andermans leven. Wat ik deze zomer heb
geleerd is dat je jezelf in het leven moet leiden in het aflei-
den, om onnodig lijden te voorkomen. En dát leiderschap
mag blijven. Deze herfst dus ook een staycation voor mij!
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