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Ervaringsdeskundigen inge zet in GG'Z'zorg
GOUBA. Steeds vaker
kiezen instellingen binnen de geesteliike gezondheidszorg ervoor om
ervaringsdeskundigen ooit opgenomen voor biivoorbeeld psychose of
depressie - in te zetten
om de zorg te verbeteren.
Ook in de Goudse regio 'al bliift er weerstand'.
ANNE KOMPACNIE
Jarenlang had ze een prima Plek in
de samenleving, met een behoorlijk
opleidingsniveau en een baan binnen het maatschapPelijk werk.
Opeens veranderde het leven van
Susanne van Groningen drastisch.
,,Ikwerd getroffen door een dePressie, een forse. Daarbij was een oPname noodzakeliik. Tlvee maanden
lang leefde ik in een instelling. En
daarna liep ik tegen àlle vooroordelen en stigma's op die je maar kunt
bedenken." Haar oude baan kreeg ze
niet meer terug. ,,Dat wa§ zó teleurstellend, dat ik bdna weer in een depressie raakte." Van Groningen vond
echter een manier om de ziekte die
haartrofin te zetten a1s coördinator
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Croningen (l) en Odette Hensen: 'De wereld bekijkt je anders na een opname.'

de grond krijgft. Herste]ondersteunende zorg is het sleutelbegrip binnen die nieuwe aanPak. ,,Dat is dus
naast traditionele psychiatrische behandeling, met onder meer medicatie, véél meer aandacht voor Persoonlijk en maatschaPPelijk herstel," stelt Odette Hensen, namens

Herstel & Ervaringsdeskundigheid
binnen de GGZ Midden-Holland.
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,,Met de juiste Pilletjes krijg
psychose of depressie er misschien
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wel onder, maar ondertussen is de
buitenwereld heel anders naar je
gaan kijken. Hoe vind je de kracht
om weer contact oP te nemen met
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Ervaringen delen met de ver-

pleegkundigen in de kliniekwaar je
ooit zelf als patiënt heb gezeten - het

is een nieuwe manier van denken
die in de regio steeds meer voet aan

je wiendenkring, hoe looP je binnen
bii een gewone sPortschool of mis-

schien zelfs weer je werkPlek? En
hoe voorkom je dat mensen je afschrijven, puur oP grond van dat

ene stukje verleden?"Hoewel Van

Groningen dat verleden nu in haar
voordeel inzet in haar eigen werk,

stuit ze nog geregeld op weerstand.
,,7,a1 collega's

binnen de GGZ die er

toch moeite mee hebben dat ik als
oud-patiënt opeens naast ze zit in de
bij een personeelsuitje. Dat ik
opeens waag hoe hun weekeinde
was, terwijl ze voorheen nooit wat
persoonlijks tegen mij mochten zeg-

bus

gen."

Ondanks die weerstand merkt
Van Groningen dat ze de afgeloPen

twee jaar al behoorlijk wat op poten
heeft gezet. ,,Ik doe mijn verhaal tijdens bijeenkomsten vanuit de gedachte: kijk naar elk mens als individu, niet alleen naar de dePressie,

de psychose. Alleen dan is herstel
mogelijk."

llén ovgrverleden oP schalÈn
Ni*

atleesr

in'aoie

binnen instelllingpn,*

osnGermeeihet,,

te§er,tle,fiai}&,&int**;,Ue'
wordt,steedg meer §ebruik g§:

.,

,

maalc wu de,p,F{&ri$gp+írÍ{,,' I .
oud.patiëti, eÏiëntenórganisa-

tie'ZCIG'Iv§ddon-.

llolland la&t. :,'' :

men§enm€t§gn,p§yc}Éatriech :
veÉeden,ook'hun verhaal vertel-len op scholen, vergaderingen of
tijdens een afsPraakbij een leerplichtauÈtenaar.
,,Er zltten op scholen ongetwij-

:

f,eld.ook,ipsgergn me't p§fehl§Èhe

problemeni,die.daardoor mie.

:

schien gg-r.Sgeld ve-rzuimen",,Àls,
eenrarntrte*aaf mger kennis heeft
van die probtematiet<, dan is er
gp.1r igpeller'een, gplossipg
voor handen," aldus Odette Hen-

$etlictt
sen.

F0ro

Pll\4

r/u

ZOG Midden-Hottand nodigt

ctiënten van de GGZ en Vers
vingszorg uit voor een biieet
komst over herstel en ervaringsdeskundigheid. OP 1 nt
vember in de Veste, twee ur

