
Gastles: Puinruimen 

Regelmatig wordt mij de vraag gesteld: Hoe ben je zover gekomen waar je nu bent? Wat heeft je 
geholpen? 

Deze vragen hebben mij geïnspireerd voor het schrijven van dit document en het zal de basis worden 
voor een nieuwe gastles over CPTSS (Complex Post Traumatische Stress Stoornis). Mijn eerder 
geschreven document ‘De malle molen van de psychiatrie’, waarin ik mijn behandeltrajecten 
beschrijf, geeft al een duidelijk en indringend beeld van mijn zoektocht naar hulp voor mijn 
psychische klachten. Ernstige klachten die mij hebben belemmerd het leven op een menswaardige 
manier te kunnen leven. 

Mijn basis is niet een stevig betonnen fundament maar een moeras vol drek. Keer op keer lijkt het 
erop dat het moeras mij gaat verzwelgen. Het moeras… een vijand die mij de oorlog heeft verklaard 
maar tevens een vriend is die belooft dat alles beter wordt als ik mijn hoofd te ruste leg en ophoud 
met spartelen. 

Waar heb ik de kracht vandaan gehaald om te komen waar ik nu ben? Hoe ben ik uit het moeras 
gekomen en hoe heb ik het achter me kunnen laten? Om hier antwoorden op te vinden zal ik terug 
moeten reizen naar mijn verleden. Een pittige uitdaging want een groot deel van mijn verleden is een 
zwart gat. Daar wil ik niet in belanden want dan kom ik nooit meer terug. 

Ik had als klein meisje al moeite met het leven. Ik vond de wereld niet leuk en aardig en thuis binnen 
het gezin voelde ik me ongelukkig. Het moeras begon zich te vormen onder mijn kleine voetjes. Er 
was niemand om mij heen die mijn hand vastpakte en mij wegtrok van het moeras. Het was 
onvermijdelijk dat op een dag het moeras mijn hele lichaam omsloot. Ik werd eruit gehaald en kwam 
terecht in de mallemolen van de psychiatrie. Ik was afhankelijk van anderen omdat ik niet wist hoe ik 
het leven moest leven. Ik voelde geen liefde voor mezelf. Ondanks dat ik gered was uit het moeras 
werd ik er tegelijkertijd weer ingeduwd.  

Van klein meisje heb ik toch weten op te groeien tot een volwassen vrouw. Nog steeds niet wetend 
hoe ik het leven moest leven. Nog steeds geen liefde voor mezelf. Nog steeds afhankelijk van 
anderen. Nog steeds het moeras onder mijn voeten. Ik was wanhopig, zo wanhopig dat ik de longen 
uit mijn lijf heb geschreeuwd om hulp. En ik werd gehoord en gezien. Waar kwam ineens die 
oerkracht vandaan? Waarom de keus om te schreeuwen en voor het leven te willen kiezen en niet 
voor de dood? Waar de kracht vandaan halen om hard te gaan vechten voor een hele lange tijd?  

Ik kan het voor het grootste deel alleen maar koppelen aan God. Ik was moe, depressief en 
destructief. Als mensen je in de steek laten, je achterlaten in het moeras dan is het onmogelijk om er 
zelf uit komen. God heeft zijn hand uitgestoken. Hij heeft mij uit het moeras getild en gedragen. In 
zijn armen heb ik mogen rusten. Hij heeft mij liefdevol uitgelegd dat hij plannen met mij heeft, een 
missie die ik succesvol zal leiden. Dat de pijn in mijn leven omgezet zal worden in positieve en 
liefdevolle energie. God: ”Ik zal je leiden in je missie en mensen op je pad brengen die je gaan 
helpen. Je zult soms op dit pad verdwalen en opnieuw pijnlijke ervaringen meemaken maar ik zal je 
kracht blijven geven en ik zal je helpen de weg weer terug te vinden. Wees moedig, wees dapper. De 
wereld hier is een tijdelijke reis en als je reis erop zit dan breng ik je thuis.” 



 

Wat heeft me wél geholpen en wat heeft me niet geholpen 
Ik zet mijn ervaringen binnen de psychiatrie op een rijtje en wissel af met wat heeft me wél geholpen 
en wat heeft me niet geholpen.  

Mijn eerste positieve ervaringen waren in Duin en Bosch, een psychiatrisch ziekenhuis in Castricum. 
Opgenomen van 1990 tot 1993 toen ik 28 jaar oud was.  

Wat wél helpend was: 

- Ik kreeg alle tijd om aan mezelf te werken ook al was de gemiddelde duur van een opname 
één jaar. Ze maakten voor mij een uitzondering. Geen tijdslimiet aan de duur van mijn 
opname. Dit gaf mij veel rust. 

- Ik mocht daar zijn wie ik was, ook al wist ik niet goed wie ik was. Ze hadden geen oordeel en 
ik werd niet veroordeeld. Mijn gedrag was regelmatig buiten proporties. Ik automutileerde 
ernstig. Altijd werden mijn wonden met zorg behandeld en kreeg ik liefdevolle aandacht. Ik 
vernielde soms de inboedel (keukenservies en zo). Ook al keurden ze dit niet goed, ik werd 
hierom niet veroordeeld. 

- Aandacht en liefde van verschillende verpleegkundigen en therapeuten. Aandacht voor mijn 
emoties, hoe heftig ze ook waren. Tijdens mijn angstaanvallen werd ik omarmd, zoals een 
moeder of vader zou doen bij hun kind. Ze namen de tijd, zolang het nodig was om mij weer 
rustig te krijgen. 

- Ze stimuleerden mijn positieve kanten, zoals mijn creatieve talenten (tekenen en schrijven). 
- Extra individuele begeleiding daar waar nodig. 

Kortom… ik mocht er zijn in al mijn facetten. 

Deze positieve ervaringen staan haaks op de nare negatieve ervaringen bij een opname eerder 
daarvoor.  
Therapeutische gemeenschap De Oosthoek in Limmen. Opnameduur ongeveer 13 maanden. 

Wat niet helpend was: 

- Hier werd vooral gekeken naar mijn gedrag, gedrag welke werd bekritiseerd. Er werd 
nauwelijks gekeken naar wat hierachter zat. Deze manier van benaderen versterkte mijn 
drang tot zelfdestructie.  

- Mijn gevecht tussen leven en dood kreeg geen aandacht en er werd amper over gesproken. 
Waardoor ik steeds meer naar de kant van de dood trok. 

- Als ik weg wilde van het moeras dan werd ik er juist ingeduwd.  
- Hoe kan je het leven gaan leren leven als je geen tools krijgt om het moeras dicht te gooien 

met beton? 
- De motivatie om iets van mijn leven te maken leek onmogelijk en werd bevestigd binnen 

deze opname, mits ik aan alle eisen/voorwaarden zou voldoen van de hulpverleners want 
dan kon ik geholpen worden. Zo zwart-wit werkt het niet. 

 



 

Vervolgbehandeling Duin en Bosch 
Omdat er geen druk op mij werd gelegd kon ik in mijn eigen gekozen tijd stapjes zetten om de boze 
wereld buiten de inrichting binnen te gaan. Voorzichtig ben ik me gaan losweken van de veiligheid 
binnen de inrichting. Ik werd hierin goed begeleid. De eerste stap was uit de groep. Geen 
groepstherapie meer maar alleen individuele gesprekken. Ik ging vrijwilligerswerk doen op het 
terrein van Duin en Bosch bij een lijstenmakerij. Geweldig vond ik het daar. Verder kreeg ik een eigen 
werkruimte om in alle rust te kunnen tekenen en tegelijkertijd te oefenen om op mezelf te zijn. Op 
een gegeven moment voel je dat je klaar bent om de definitieve stap te zetten naar buiten. Helaas 
ging het door een gebeurtenis toch weer mis. Het hele verhaal is terug te lezen in mijn document ‘De 
malle molen van de psychiatrie’. 

Buiten het ziekenhuis om woonde ik in de weekenden bij een vriendin met haar gezin. En na mijn 
ontslag uit het psychiatrisch ziekenhuis trok ik definitief bij hen in. Alleen wonen kon ik nog niet aan. 
Wat mij heeft geholpen was de gezelligheid en warmte binnen het gezin. Het gevoel nodig te zijn. Ik 
deed het huishouden zodat mijn vriendin een studie kon volgen. Ik zorgde voor de circa 10 honden in 
huis; Schotse collies en Shelties. Ik hield zielsveel van mijn kleine ‘zusje ’die tevens dol op mij was. 
Verder was ik gek op mijn vrijwilligerswerk bij de dierenambulance. Ik nam nu deel aan de wereld in 
plaats van ernaast te staan en toe te kijken hoe andere mensen leefden. Helaas is het na drie jaar 
fout gegaan door spanningen tussen mij en mijn vriendin, waarna ik door haar het huis uit ben gezet. 

Positieve ervaringen na opname Duin en Bosch 
Na een heftige periode verhuisde ik naar Groningen en kreeg ik langdurige ondersteuning van een 
SPV binnen de GGZ. Ik kreeg hier de diagnose BPS waar ik me zeker in herkende. Tien jaar lang bleef 
ze in mij geloven dat ik het zou gaan halen, ondanks alle ellendige gebeurtenissen en nieuwe 
trauma’s die op mijn pad kwamen. Ze geloofde in mijn kracht, ze bleef me motiveren daar waar ik 
het niet kon. Ik hoorde aan het einde van ons contact dat ze geloofde in God. Hoe bijzonder is dit. 
Wat ontzettend helpend voor mij was is dat ze mij door de tijd heen goed leerde kennen. Dingen in 
mij zag die ik zelf niet zag. Niet moe werd om dit steeds tegen me te blijven zeggen. Zodat ik op een 
dag, al was het wel heel voorzichtig, begon te geloven dat ik inderdaad de moeite waard was. Dat ik 
net als ieder ander het recht had om te blijven leven en een plekje mocht innemen in de wereld.  
Het lange begeleidingstraject werd stopgezet omdat de regels binnen de GGZ veranderden. 
Langdurige ondersteuning/behandeling kon niet meer. Op dat moment was het niet helpend om weg 
te moeten. Je hebt iets langdurigs opgebouwd wat eigenlijk in hele korte tijd van je wordt afgepakt. 
Zo voelt het. Maar de weg naar herstel is een doorgaande weg en soms is het goed om je reis weer te 
hervatten en nieuwe inzichten te krijgen. Deze conclusie kun je alleen achteraf maken. 

Dankzij mijn PGB kan ik nu zelf zorg inkopen. Ik kreeg een coach met jarenlange ervaring binnen de 
psychiatrie. Hij ondersteunt mij nog steeds, inmiddels alweer tien jaar. Wat helpt is dat je elkaar 
goed leert kennen. Het vertrouwen opbouwen heeft tijd nodig. Hij weet inmiddels mijn valkuilen en 
waarschuwt mij van tevoren, aan mij de keus wat ik hiermee doe. Ik kan aan hem kwijt waar ik zoal 
tegenaan loop in mijn dagelijks leven. Daar waar hij kan geeft hij hierin adviezen en aan mij weer de 
keus wat ik ermee doe. Ons contact is inmiddels zo goed dat hij aan een half woord genoeg heeft en 
mij al kan lezen wanneer hij mijn gezicht ziet als ik de deur voor hem opendoe. Wat helpt is dat ik het 



vertrouwen van hulpverleners ervaar en zij mij niet laten vallen wanneer het zwaar wordt. Want ik 
heb soms de neiging om hulpverleners mee te trekken in het moeras.  

Negatieve ervaringen traumacentrum Beilen  
Hier kreeg ik de diagnose CPTSS. 

Wat niet helpend was: 

- Praten over je trauma’s was verboden binnen het stabilisatietraject en soms moest ik moeite 
doen om hier niet iets over te zeggen. Dat geeft stress. Maar je past je aan want je gaat ervan 
uit dat het behandelteam weet wat goed is. 

- Regelmatig uitval van behandelaars omdat ze van baan wisselden. Therapieën die daardoor 
voor lange tijd uitvielen. 

- Een nieuwe mentor die geen raad wist met mijn emoties en angstaanvallen en mij aan mijn 
lot overliet. Ze bleek geen overwicht te hebben. Ze had bij wijze van spreken net zo goed een 
vriendin kunnen zijn waar je in de kroeg wat mee gaat drinken. Niet capabel was om achter 
mijn muur te kijken.  

- Een nieuwe psycholoog die niet goed kon luisteren. Niet open stond voor mijn visie en mijn 
eigen inbreng wat betreft de behandeling. De dialogen hierover waren eenzijdig, ik werd niet 
gehoord en gezien. Blijven volharden dat haar inzichten de enige juiste waren waardoor je 
weer niet gezien en gehoord wordt. Je aan de zijlijn wordt geplaatst. Het opgebouwde 
vertrouwen wat in het begin is ontwikkeld wordt gaandeweg tenietgedaan. Wat veilig voelde 
is nu onveilig geworden. Ik wilde niet voor de derde keer verlenging in het stabilisatietraject, 
ik wilde verder naar de volgende fase van traumabehandeling. Dit bleven ze weigeren en 
voor mij was dit het einde van mijn behandeling in Beilen. Er werd geen enkele nazorg 
aangeboden, het voelde als vogelvrij verklaard worden. 

Wat wél helpend was: 

- Een doortastende mentor die zegt: Ik ga mijn best doen om samen met jou achter de muur 
te kijken die jij zorgvuldig door de jaren heen hebt opgebouwd om te kunnen overleven.  

- Een confronterende psycholoog die scherp durft te zijn. Mij durft te prikkelen om iets uit mij 
te krijgen. Kleine gaten schiet in mijn muur. Balans weten aan te brengen door middel van 
humor en altijd respectvol blijven. Niet wars van een tikkeltje zelfspot. 

Positieve ervaringen met mijn huisarts 
Ook al kon mijn huisarts mij niet behandelen voor mijn trauma’s, hij steunde mijn zoektocht naar een 
goede traumabehandeling. Hij keek met me mee en stond altijd achter mijn keuzes. Hij was ervan 
overtuigd dat ik zelf heel goed wist wat ik nodig had. 

Negatieve ervaringen elders in de hulpverlening 
Wat niet helpend was: 

- Een EMDR-traject ingaan en van tevoren maar één gesprek krijgen met een SPV’er en één 
kortdurend gesprek met een psycholoog. Ik kreeg het gevoel dat ik terecht was gekomen in 
een EMDR-fabriek waar op de lopende band moet wachten tot je aan de beurt bent. 



- Intakegesprek met een SPV’er die tijdens het gesprek laat weten wat mijn plaats is. Eigen 
inbreng wordt niet gewaardeerd want zij zijn de deskundigen. Ik ben de onwetende cliënt, 
zo’n gevoel kreeg ik. 
 

- Crisisdienst om hulp vragen. Telefonisch zijn ze verschrikkelijk, slecht luisteren en slechte 
adviezen geven: “Neem een warme douche. Neem warme melk met honing. Ga een blokje 
om. Ga een boek lezen.” Geen geschikte adviezen als je midden in een crisis zit. 

- Ook zeggen ze bij de crisisdienst dat je de oplossingen zelf moet zoeken. Maar als je dat zou 
kunnen dan hoef je ook niet te bellen. Hetzelfde geldt als je laat weten dat je suïcidaal bent; 
tijdelijk opgenomen worden is wat betreft de crisisdienst geen optie. 

- Vervolgens bij de crisisdienst aangekomen krijg je steeds verschillende hulpverleners met 
verschillende visies op je toestand; erg verwarrend. En elke keer weer opnieuw je verhaal 
moeten vertellen.  

- Als ze dan niets voor je kunnen doen behalve extra medicatie meegeven, voel je je niet 
geholpen. Vervolgens moet je dan niet je bankpas vergeten, want medicatie krijg je alleen 
mee naar huis na betaling. 
 

- Een psycholoog die boven je gaat staan en zegt dat ze precies volgens de DSM 5 werkt en mij 
daarom weigert de diagnose CPTSS opnieuw te geven. Op een hooghartige toon tegen mij 
zeggen dat ik te veel hang aan deze diagnose. Het erop lijkt dat ik meer de richting op moet 
gaan denken aan een persoonlijkheidsstoornis, BPS. Hierdoor kreeg ik het gevoel dat ik als 
cliënt misschien gestoord ben, of in ieder geval verstoord en niet bekwaam genoeg om iets 
zinnigs over diagnoses te zeggen. Een psycholoog heeft er tenslotte verstand van zaken, en 
bepaalt dus waar ik last van heb en welk label daaraan geplakt wordt. Een label BPS door je 
strot geduwd krijgen is niet aangenaam; opnieuw door de papieren molen heen en allerlei 
testen laten afnemen. En verder niet luisteren naar wat ik eigenlijk te vertellen heb en dat ik 
zelf heel goed weet wat mij mankeert. 

- Voor de zoveelste keer een signaleringsplan moeten opstellen en daar eindeloos over door 
moeten praten. Nutteloos, zonde van de tijd. Ik weet wel uit mijn hoofd waar ik op moet 
letten maar traumatisering heeft lak aan signaleringsplannen. Als je getriggerd raakt dan 
wordt er iets in gang gezet en gaat de boel open: fragmentatie en herbelevingen. Moeilijk te 
voorkomen.  

Wat wél helpend was:  

- Een EMDR-traject ingaan met voorafgaand meerdere gesprekken en een goede uitleg over 
EMDR. 

- Open kaart spelen en vertellen dat niet alles behandeld kan worden met EMDR omdat er te 
veel in mijn leven heeft plaatsgevonden. 

- 112 bellen wanneer je helemaal vastloopt in je suïcidale gedachten. Binnen enkele minuten 
staat de politie voor je deur, komt er een arts bij je thuis en twee hulpverleners van de 
crisisdienst.  

- Een vaste begeleider toegewezen krijgen bij de crisisdienst. Eenmalig je verhaal vertellen. 
Zich inzetten om je daadwerkelijk te helpen in wat je nodig hebt op dat moment en als je 
eraan toe bent samen kijken wat de mogelijkheden zijn. De mogelijkheden die de 
hulpverlener aanbiedt ook daadwerkelijk uitvoeren. In een crisis ben je ontzettend 



kwetsbaar en daar moet zorgvuldig mee om gegaan worden. Juist dit schept weer 
vertrouwen en een klein beetje moed. Je hebt op zo’n moment echt even iemand nodig die 
je aan de hand meeneemt, jou de tijd geeft om tot rust te komen. Tot het moment dat je zelf 
weer in staat bent de draad enigszins op te pakken. Goede nazorg is hierin erg belangrijk. 

- Belangrijke regel: Nooit een uitstekende hand van een cliënt die vraagt om hulp weigeren!!! 
- Een hulpverlener die echt in je geïnteresseerd is. De tijd neemt om je te leren kennen. Tijd 

geen probleem is. Geen druk dat binnen een bepaalde tijd je behandeling klaar moet zijn. 
- Die benieuwd is wie ik ben achter mijn CPTSS. Verstand heeft van traumatisering en daar een 

goede uitleg over geeft zodat je gaat begrijpen wat het is en wat de mogelijkheden zijn voor 
behandeling. Een behandeling die bij mij past. Maatwerk. Samen kijken naar je diagnose, 
herken je jezelf hierin? Wat is de prognose?  

- Iemand die samen je verleden met je doorneemt en stil blijft staan waar het mis is gegaan en 
dit verhelderend kan koppelen aan het hier en nu zodat je inzichten krijgt. Het gaan 
begrijpen is al een stap in de goede richting. Gereedschap aangereikt krijgen en uitleg hoe je 
het moet gebruiken. En daarna de tijd krijgen om het gereedschap te leren gebruiken. 

- De zorgverzekeraar die de behandeling voor onbepaalde tijd vergoedt. 
- Je lichamelijke klachten aandacht krijgen en ook worden mee behandeld. 
- Gelijkwaardigheid tussen behandelaar en cliënt zover dit mogelijk is. Voorkomen dat een 

hulpverlener/behandelaar boven je gaat staan want dan groeit de behandelrelatie scheef. 
- Als je adviezen mag weigeren en dit ten alle tijden bespreekbaar is. 

Waarom puinruimen? 
De titel van dit document zal ik hier uitleggen. Ik geloof dat ieder mens geboren wordt met gegeven 
krachten, omdat krachten nodig zijn om het leven te kunnen leven. Als je als kind getraumatiseerd 
raakt dan heb je extra kracht nodig om te kunnen overleven maar je innerlijke wereld is ingestort en 
de trauma’s (het puin) bedekken laagje voor laagje je krachten. Om niet onderuit te gaan zoek je 
krachten van buitenaf (overlevingsstrategieën). Als deze strategieën het af laten weten om welke 
reden dan ook, ga je alsnog onderuit. Je gebrokenheid kan met liefde en zorg en deskundigheid weer 
geheeld worden al zal je altijd de gebroken lijnen tussen de scherven blijven zien.  

Al het puin dat je krachten bedekt moet geruimd worden en dat kan je niet zelf. De scherven van je 
zelf moeten door een ander worden opgeraapt. Deze worden bewaard en uitgestald op een grote 
tafel. Met zorg worden ze door die ander schoongemaakt en begint de grootste uitdaging; de 
scherven weer met elkaar verbinden en lijmen zodat de gebrokenheid geheeld wordt en je krachten 
weer vrij kunnen ademen zodat je het leven weer zelf kunt gaan leven. 

GGZ 
Binnen de GGZ worden behandelingen aangeboden voor mensen met CPTSS die niet altijd aanslaan. 
Zoals: Psychotherapie, Cognitieve therapie (CGT), Traumatherapie (EMDR), Inter-persoonlijke 
therapie (IPT), Schematherapie, Systeemtherapie, VERS cursus en Mentalisatie cursus. 
Ik weet dit door de verhalen van lotgenoten.  

Als je naar de GGZ stapt zit je gelijk in de driehoekmachtspositie(GGZ, zorgverzekeraars en de 
farmaceutische industrie) gevangen. De GGZ werkt volgens vaste protocollen, hebben last van tijds- 
en werkdruk. Ze hebben maar een klein aanbod van behandelaren die gespecialiseerd zijn in CPTSS. 



Ik citeer hier een mail van GGZ Drenthe (7 juli 2020) die ik gekregen heb van een lotgenoot. Wegens 
privacyregels heb ik enkele dingen weggelaten. De complete mail heb ik in mijn bezit.  

Geachte mevrouw X, 
 
U bent aangemeld bij het … GGZ Drenthe. Helaas moeten wij u melden dat er een lange 
wachttijd is tot start intake en mogelijke start van de behandeling, die kan oplopen tot 
anderhalf jaar vanaf nu. 
Er is voor de behandeling van uw problematiek slechts beperkte capaciteit in Nederland, 
waaronder bij het … centrum in … De behandeling duurt vaak meerdere jaren. Hierdoor is er 
weinig verloop in patiënten, waardoor er voor nieuwe patiënten doorgaans een lange 
wachttijd is tot start van de behandeling, die vele maanden/jaren kunnen duren. 
 
Recent heeft een aantal gespecialiseerde behandelaren het …centrum verlaten. Met de 
beschikbare behandelcapaciteit kunnen we momenteel alleen de lopende behandelingen 
voortzetten en zijn we genoodzaakt nieuwe behandelingen uit te stellen. 
We doen ons uiterste best nieuwe behandelaren te vinden, maar merken dat het erg lastig is 
de vacatures op te vullen. Een kortetermijnoplossing ligt niet voor handen. Wij zijn onder 
andere in gesprek met behandelaren elders binnen de GGZ Drenthe, die interesse hebben in 
bijscholing op gebied van complexe trauma’s. 
 
We begrijpen het als u de wachttijd te lang vindt. Mogelijk wilt u liever ergens anders hulp 
zoeken. In dat geval doen we ons uiterste best om, in overleg met uw verwijzer, de 
mogelijkheden te onderzoeken voor behandeling elders. 
Heeft u nog vragen over deze brief dan kunt u telefonisch contact opnemen met… 
 
Met vriendelijke groet, 
Team… 

 

Belangrijke noot: Uiteraard weet ik dat er binnen de GGZ ook positieve ervaringen zijn. Er wel 
cliënten zijn die goed geholpen worden en tevreden zijn. In mijn volgende document: ‘De malle 
molen van de psychiatrie - deel 2’ zal ik hier ook zeker aandacht aan besteden. 

Zorgverzekeraar 
Zorgverzekeraars vergoeden alleen een behandeling binnen de GGZ als ze een diagnose hebben 
gekregen. Door het invullen van lange vragenlijsten en een korte intake krijg je in een hele korte tijd 
een (soms verkeerde) diagnose toebedeeld. Veel cliënten die eigenlijk CPTSS hebben krijgen de 
diagnose BPS (Borderline Persoonlijkheidsstoornis) of Bipolaire stoornis. Er wordt te veel gekeken 
naar gedrag en niet wat hierachter zit. Vaak blijkt het toch om traumatisering te gaan. 

  



Farmaceutische industrie 
Ik citeer hier uit een artikel uit Leef Bewust door Mike Verest (24-7-2020): 

Farmaceutische Industrie maakt meer Slachtoffers dan de Maffia! – door Mike Verest 
 
De Deense hoogleraar geneeskunde Peter Gøtzsche werkt als biochemicus voor een medicijnmaker. Hij komt 
nu met een dringend advies: gebruik zo min mogelijk medicijnen. Van medicijnen kun je beter worden, maar 
de kans is niet denkbeeldig dat je eraan doodgaat. Dat gebeurt zelfs op grote schaal; de farmaceutische 
industrie hebben meer doden op hun geweten dan de maffia. 
… 
Iedereen moet aan de pillen volgens de farmaceutische industrie  
Gøtzsche beschrijft in zijn boek hoe de marketing van ‘Big Pharma’ te werk gaat. Eerst wordt er een ziekte 
bedacht. Vooral de psychiatrie leent zich hier goed voor. Vervolgens wordt er een doelgroep gecreëerd. 
Volgens Gøtzsche zou een grote meerderheid van de mensen minstens één psychische stoornis krijgen, als ze 
aan de hand van diverse checklists getest zouden worden. 
 
“Ik heb een aantal checklists voor ADHD, manie en depressie doorgenomen bij mijzelf en zeven andere 
succesvolle mensen, zes wetenschappers en een wetenschapsjournalist en raad eens? Wij alle acht hadden 
minstens één diagnose en sommige twee. Dus volgens de industrie zouden we allemaal aan de pillen moeten, 
maar we zijn allemaal normale succesvolle mensen!” 
…  
Neem alleen medicijnen als je niet anders kan!  
Gøtzsche wil dat mensen alleen maar medicijnen nemen als het absoluut nodig is – en dat is zelden het geval. 
“We verspillen enorm veel geld aan medicijnen, terwijl veel patiënten beter af zouden zijn zonder,” zegt hij.  
… 
 

 
Ik heb zelf ervaren hoe snel er medicatie wordt voorgeschreven. Verslavende medicatie zoals 
Oxazepam, Diazepam en Lorazepam. Er is geen goede voorlichting gegeven door de GGZ zelf op het 
gebruik van deze medicijnen, behalve de bijsluiter. Er is praktisch geen controle op het gebruik en 
herhaalrecepten worden makkelijk verstrekt. In het tweede deel van ‘De malle molen van de 
psychiatrie‘, vertellen lotgenoten schrijnende verhalen over onder andere hun ervaringen met 
medicatie. 

Samen werken aan herstel 
Zoals ik al eerder beschreef in dit document, psychische ziektes/stoornissen zijn complex om te 
behandelen. Ik denk dat het extra lastig wordt als cliënten te hoge verwachtingen hebben naar de 
behandelaar toe. Het is te eenvoudig om te stellen: ‘ik ben ziek, en de dokter maakt me wel beter’. 
Zolang de krachten van de cliënt nog bedolven liggen onder het puin (de trauma’s) is de cliënt 
afhankelijk van de behandelaar om puin te ruimen. De weg naar herstel is daarna een samenwerking 
tussen cliënt en behandelaar waarin ook het nodige verwacht mag worden van de cliënt. Zodra de 
krachten weer deels vrij zijn gekomen kan de cliënt deze gaan gebruiken, vaak is het moeilijk voor de 
cliënt om deze stappen te gaan zetten. Door een depressie kan hij/zij bijvoorbeeld een passieve 
houding hebben. Soms kan tijdelijke medicatie dan ondersteunend werken. Samen met je 
behandelaar moet onderzocht worden wat je zelf zou kunnen.  

Wat zou nog meer helpend kunnen zijn? 

- Structuur in je dag aanbrengen. Een gezonde levensstijl ontwikkelen.  



- Zit er misschien een (verborgen) creatieve kant in je? Probeer eens dingen uit. Je hebt niets 
te verliezen, alleen maar iets te winnen. 

- Bewegen is goed. Begin met kleine stappen, ga bijv. elke dag een stukje wandelen als 
intensief sporten nog te veel is. 

- Zit je vast in een emotie en begint de druk op te lopen? Probeer je te uiten op papier. Vind je 
de woorden niet, probeer iets te tekenen of te schilderen. Of zoek plaatsjes/teksten uit een 
tijdschrift/krant die je gevoel weergeven. 

- Luister naar muziek die je emotie weerspiegelt. 

Trauma’s bedekken ook de positieve ervaringen in je leven. Traumatisering heeft vaak als bijwerking 
dat je ‘vergeetachtig’ bent. Dit kan veroorzaakt worden door het verdringingssysteem, dissociatie, 
derealisatie, DIS en fragmentatie. Ervaar je positieve dingen in het hier en nu, schrijf ze op in een 
schrift. Bewaar deze positieve ervaringen letterlijk. Gezonde vitaminen voor je geest. Train je 
hersenen met een woordenpuzzel, al is het maar tien minuutjes per dag. 

Kortom… je weg naar zelfherstel is tevens een ontdekkingsreis! 

Slotwoord 

Mijn weg naar herstel is een lange weg en het eind is nog niet helemaal in zicht. Had mijn weg ook 
iets korter gekund? Waarschijnlijk wel als ik eerder gezien en gehoord was en de juiste behandeling 
had gekregen. Maar psychische stoornissen zijn complex omdat ze niet tastbaar zijn zoals een 
gebroken been. Ook al kunnen deskundigen je symptomen koppelen aan een label dan blijft er nog 
altijd het persoonlijke verhaal. Het beleven van een psychische last is ook persoonlijk en daarmee 
uniek. Je kunt niet een standaardbehandeling toepassen en ervan uitgaan dat het bij iedereen 
hetzelfde resultaat oplevert.  

Als ervaringsdeskundige weet ik echt waar ik het over heb. Ik 
wil het niet mooier maken dan het is dus zeg ik erbij dat het 
een zwaar traject is. Vallen en weer opstaan… vallen en weer 
opstaan. Maar het kan lukken met je vrijgekomen krachten. 
Als een deel van het puin (de trauma’s) is weggehaald en je 
weer een stukje ruimte hebt gekregen om vrij te kunnen 
ademen, dan kan je meedoen aan je eigen herstel. 

 Mijn trauma’s reizen met me mee. Extra bagage om te 
dragen. Ik probeer altijd in mogelijkheden te denken. Hoe kan 
ik nu zelf mijn bagage verlichten? Een betere rugzak kopen? 
Een koffer op wieltjes aanschaffen? Ik breng mijn trauma’s in 
het licht omdat ze in het donker gaan schreeuwen en gillen. 
Ze willen gezien en gehoord worden, dat is me inmiddels al 
wel duidelijk geworden. Ik heb hier de oplossing voor 
gevonden. Ik geef ze letterlijk een beeld door middel van 
collages. Ik ervaar dat ze hierdoor rustiger worden en het 
voelt voor mij nu al een stukje lichter met mijn koffer op 
wieltjes. 



Het accepteren van het hebben van CPTSS, er niet langer tegen vechten alsof het een vijand is, is 
voor mij ook helpend. Ik wil CPTSS zien als een vriend die liefde en aandacht nodig heeft. Ik besef dat 
veel scherven van mijn gebrokenheid zijn kwijtgeraakt. Maar de scherven die nog over zijn, zitten nu 
vastgelijmd en maken het tot een mooi kunstwerk. Een kunstwerk met een verhaal waar, als je de 
tijd neemt om er lang naar te kijken, je aan de binnenkant wijze levenslessen ontdekt. 

Een aantal vragen die ik aan hulpverleners zou willen stellen zijn: 

- Zijn jullie je als hulpverlener/behandelaar bewust van het feit dat je een machtspositie 
bekleedt? 

- Gelijkwaardigheid tussen cliënt en hulpverlener/behandelaar is een streven maar is per 
definitie ongelijkwaardig. Zijn jullie je hiervan bewust? En hoe gaan jullie hier mee om? 

- Durven jullie als hulpverlener/behandelaar ook een stukje kwetsbaarheid te tonen naar de 
cliënt toe?  

Ik ben benieuwd wat voor vragen en opmerkingen er komen na het lezen van dit document. Ik sta 
open voor verbindingen leggen en samen van gedachten wisselen over CPTSS en alles wat daarbij 
komt kijken. We kunnen zoveel van elkaar leren zodat ieder op zijn of haar terrein dit weer kan 
inzetten. Samen staan we sterker en samen bereiken we meer! 

Dank jullie wel en hopelijk tot ziens. 

Gabriëlle Jansen 
www.decreased-innocence.nl 

 

 

 

 

 

 

 


