Schizofrenie heb je voor de rest van je leven

Een hoofd vol

stemmen
Bijna vijfentwintig jaar geleden kreeg ik te horen dat ik aan schizofrenie lijd. Vanaf
ziekenhuizen, psychoses en de stemmen in mijn hoofd. Ik weet dat deze ziekte nooit
zal overgaan, dus moest ik een manier vinden om ermee te kunnen leven…
TEKST: MATHILDE BOS

I

k heb een goede jeugd gehad. Ik
groeide op in een groot gezin met
negen kinderen. Mijn ouders hadden een eigen bedrijf en het was
hard werken, ook voor mij. Ik hield
van werken, meer dan van studeren.
Na de lts heb ik alleen nog een boekhouddiploma gehaald. Al op mijn vierentwintigste had ik mijn eigen bedrijf,
in de bouw. Ik kon het werk goed aan
en begon al snel met uitbreiden. Een
paar jaar later trouwde ik en we kregen
vier kinderen.
Het was geen goed huwelijk. Op
een dag ontdekte ik dat mijn vrouw
vreemdging met iemand van het personeel. Mijn wereld stortte in. We gingen in therapie bij het RIAGG, ik was
toen zesendertig jaar. De scheiding die
volgde kon ik nog wel hebben, evenals
de ellendige ﬁ nanciële afhandeling.
Maar één ding kon ik echt niet verdragen: ik zag mijn kinderen niet meer.

Mijn ex-vrouw hield onze vier jonge
kinderen bij me weg. Ik heb steeds op
een nette manier geprobeerd om de
band met mijn kinderen te herstellen,
zelfs tot aan de Hoge Raad, maar mijn
ex-vrouw weigerde medewerking. En
dat was het begin van alle ellende: ik
werd ziek. Zó ziek dat ik een paar jaar
later ofﬁcieel door de rechter uit de ouderlijke macht werd ontzet en ik mijn
kinderen niet meer mocht zien. Dat is
een trauma dat me tot op de dag van
vandaag achtervolgt.
Ik kan me de dag dat ik mijn eerste
psychose kreeg nog precies herinneren. Het was vaderdag en ik ging bij
mijn ouders langs om het te vieren.
Die dag was ik enorm gestrest omdat
ik mijn kinderen niet zag. Ik was bij
mijn vader, maar míjn kinderen waren
niet bij míj. Ineens bedacht ik dat ze
vast werkjes voor me gemaakt zouden
hebben op de kleuterschool, maar dat

ik er niet zou zijn om ze in ontvangst
te nemen. Het maalde maar door in
mijn hoofd, het was zó verdrietig! In
die periode logeerde ik bij mijn broer
en daar heb ik de boel kort en klein
geslagen. Ik heb ook een ruit vernield
en zo ﬂink schade aangericht. Ik werd
acuut opgenomen en kwam in gesprek
met een psychiater die mij zou gaan
behandelen.
Al vrij snel daarna werd de diagnose
’schizofrenie’ gesteld. Daar schrok ik
wel van. Maar de psychiater overlegde
alles goed met me en gaf me hoop: ”Ik
zal zorgen dat jij je kinderen weer te
zien krijgt, maar dan moet je wel doen
wat ik zeg”, zei hij tegen me. Hij zou
zorgen dat ik mijn kinderen weer kon
zien! Dat knoopte ik goed in mijn oren
en ik deed ontzettend mijn best om
mee te werken aan mijn behandeling.
We zochten samen naar de juiste medicatie en de juiste dosering. Ik knap-
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te op, kon al snel weer naar huis en
ik hield me aan alle afspraken die we
maakten.
Ondertussen, nu vijfentwintig jaar later, weet ik dat schizofrenie niet over
gaat. Schizofrenie heb je voor de rest
van je leven en daarom zal ik nooit
zonder medicijnen kunnen. Vooral de
eerste twaalf jaren waren erg zwaar. In
die periode ben ik elf keer opgenomen
geweest, waarvan één keer gedwongen, heb ik vier keer in de isoleercel
gezeten en vier keer ﬂinke schade
aangericht. Ik heb dus heel wat van de
psychiatrie gezien. Steeds ging het na
een terugval wel weer een tijdje goed.
Als ik mijn medicijnen stipt innam en
genoeg rust kreeg, knapte ik weer op.
Maar bijna elk jaar ging het vervolgens
ook weer een keer goed mis.
In die eerste twaalf jaar was ik echt
heel erg ziek - ik was psychotisch, zoals ze dat noemen. Ik hoorde stemmen

in mijn hoofd en was heel achterdochtig: ik vertrouwde echt niemand, behalve dan mijn eigen familie. Gelukkig
heeft mijn familie me altijd gesteund.
Vaak kwam er tijdens een opname elke
dag wel iemand van de familie langs.
Ik hield mezelf voor dat als mijn familie erachter stond, het allemaal wel
oké zou zijn. Toch voelde ik altijd die
achterdocht en angst. Ik vertrouwde de
medicijnen niet, het personeel niet en
mijn behandelaar niet.
De stemmen in mijn hoofd waren nooit
helemaal stil. Gelukkig zeiden ze vooral positieve dingen: geloof het of niet,
maar de Berlijnse muur is door mijn
toedoen gevallen. De stemmen zeiden
me dat de muur zou vallen als ik geen
zelfmoord zou plegen. Toen Bart Veldkamp zijn gouden race reed, zeiden de
stemmen dat ik mee moest schaatsen
door de kamer. Dat deed ik en hij won!
Ik moest ranja drinken van de stem-

men toen het Nederlands elftal speelde
tijdens een EK, en prompt scoorden
ze. Nu kan ik erom lachen, maar toen
vond ik het ook niet zo erg. Ik ben
nu al jaren van die stemmen af, maar
soms mis ik ze nog een beetje.
Tussen de opnames door probeerde ik
nog wat van mijn leven te maken en
dat lukte me op een bepaalde manier
ook wel. Niet op mijn oude niveau natuurlijk. Ik had mijn bedrijf en mijn
huis moeten verkopen, mijn huwelijk
was kapot en ik zag mijn kinderen nog
altijd niet. Daarbij moest ik heel voorzichtig met mezelf zijn, want het kon
zo weer misgaan. Het was belangrijk
dat ik mijn medicijnen trouw slikte,
maar dat was echt heel moeilijk voor
me omdat ik de pillen niet vertrouwde.
Dan haalde ik voor een maand medicijnen op, maar gooide ik de pillen weg
die er een beetje anders uitzagen omdat ik dacht dat ermee geknoeid was.
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Ik was altijd bang voor vergiftiging.
Het hielp als de medicijnen in doordrukstrips zaten, maar uiteindelijk ben
ik overgestapt op de spuit. Dezelfde
medicijnen maar dan per injectie. Daar
kon niet mee geknoeid zijn, dacht ik.
Medicijnen waren dus belangrijk voor
me, maar ook structuur en daginvulling. Ik was zo achterdochtig dat ik
eigenlijk helemaal niet onder de mensen wilde zijn. Maar de psychiater zei
op een gegeven moment dat ik weer
wat moest gaan doen. ”Als je niks doet
Joris, dan komt de spanning er op een
andere manier uit. Je bent een harde
werker, je bent sterk. Ga weer werken!” Ik wist dat hij gelijk had en een
kennis van me bood me een baan aan
bij zijn bouwbedrijf, in de bedrijfstak
die ik zo goed kende. ”Jij weet hoe het
is om een eigen bedrijf te hebben. Je
bent betrouwbaar en ik heb je er graag
bij”, zei hij.
”Ik wil het wel proberen”, antwoordde
ik, ”maar dan wil ik wel alléén werken
én alleen kofﬁedrinken.”
”Waarom dat dan?” vroeg hij.
”Als ik tussen die dertig andere mensen
moet werken, krijg ik het gevoel dat ik
omringd ben door dertig spionnen die
het allemaal op me gemunt hebben”,
legde ik uit. Ik zag hem nadenken.
”Je kunt in je eentje werken, dat is akkoord, maar alleen kofﬁedrinken gaat
niet door”, zei hij. ”Je went er maar aan
en als het je te veel wordt, kun je eerder
weg.” Ik stemde toe, maar het viel niet
mee de eerste paar keer. Het werk deed
ik met gemak en in alle rust, maar het
kofﬁedrinken was zwaar. De eerste dagen brandde ik tijdens elke pauze bijna
mijn tong om de kofﬁe zo snel mogelijk naar binnen te krijgen en daarna
rende ik al na vijf minuten terug naar
mijn werkplek. Langzaam maar zeker
drong het uiteindelijk tot me door dat
niemand blijkbaar iets in mijn kofﬁe deed, want ik werd niet ziek. Zo
kreeg ik weer vertrouwen in de mensen om me heen. Ik trainde mezelf als
het ware om weer onder de mensen
te zijn. Ik ben die kennis nog heel erg
dankbaar dat hij niet meegegaan is in
mijn eis om alleen te mogen zijn tijdens het kofﬁedrinken. Door mezelf
te trainen durfde ik stapje voor stapje
steeds meer. Uiteindelijk durfde ik
zelfs weer naar het Feyenoord-stadion!
Zoals ik al zei, had ik regelmatig een
terugval. De spanningen liepen soms
te hoog op door mijn psychotische

belevingen en waandenkbeelden. Op
een keer ging het weer niet goed met
me. Ik was bij de huisarts en ik zag
daar een stenen uil staan. Mijn verwarde gedachten gingen daar helemaal
mee op de loop. Een uil vangt zijn
prooi in de nacht, dacht ik en dat vond
ik laf, dat kon het daglicht blijkbaar
niet verdragen.

Daar zat ik, met lege handen… En ik
had zó mijn best gedaan. Ik had zó serieus en in vertrouwen meegewerkt. Ik
kon geen kant uit met mijn verdriet,
teleurstelling, woede en onmacht. De
psychiater wilde me direct opnemen,
maar dat wilde ik niet. Híj zijn belofte
breken en ík daarvoor opgenomen worden? Ik dacht het niet!

Het is een angstige, eenzame wereld
als je niemand vertrouwt
Vervolgens legde ik de link met Joop
den Uyl, die toen nog in de politiek zat.
Ik had een vreselijke hekel aan die man
en vond hem ook laf. Dat beeldje bij de
huisarts maakte me toen zo boos dat
ik het dwars door de ruit heb gegooid.
Weg ermee! Dat was weer aanleiding
voor een nieuwe opname. Normaal
gesproken ben ik helemaal geen gewelddadig mens. Ik heb, ook in tijden
dat ik erg in de war was, nooit iemand
een haar gekrenkt, maar onder invloed
van die gedachtes en de stress liep het
toch wel eens uit de hand. Op de afdeling heb ik wel eens een schilderij door
het raam naar buiten gegooid omdat ik
dacht dat de duivel erop stond. Net als
bij die uil had ik van tevoren gezegd
dat het ding weg moest; de uitbarstingen kwamen nooit helemaal uit het
niets.
Een andere keer dat het goed misging
was toen mijn vaste psychiater er ineens mee ophield. Dat was de psychiater bij wie ik vanaf het begin op consult kwam en die me had beloofd dat
hij ervoor zou zorgen dat ik mijn kinderen weer zou zien. Na zeven jaar zei
hij tijdens een consult ineens: ”De volgende keer kom je bij mijn opvolger, ik
ga mijn patiënten overdragen.”
”Bij uw opvolger, dokter? Maar we
hebben toch een áfspraak? U zou toch
zorgen dat ik mijn kinderen weer zou
zien als ik zou doen wat u zei?” reageerde ik geschrokken. Al die tijd had
ik me aan die afspraak vastgeklampt
en nu vertrok deze man zonder zijn belofte waar te maken, want ik zag mijn
kinderen nog steeds niet.
”Het spijt me, maar ik word professor
aan de universiteit. Ik weet zeker dat
je het met mijn opvolger ook goed zult
kunnen vinden”, antwoordde hij.

In die staat van radeloosheid liep ik
het ziekenhuis uit, ik was door geen
tien paarden tegen te houden. De psychiater heeft toen via de burgemeester
een gedwongen opname geregeld en ik
werd met vijf politieagenten opgepakt.
Ik heb gevochten als een bezetene
maar uiteindelijk waren ze sterker dan
ik en hebben ze me naar een gesloten
psychiatrische afdeling gebracht. Daar
wilden ze me platspuiten. Ik wilde
eerst praten en ben ontzettend tekeergegaan. Eérst práten! Uiteindelijk
kwam mijn psychiater met me praten
en toen kon ik uitleggen waarom ik zo
door het lint was gegaan. Hij had zijn
belofte gebroken! Toen dat goed was
uitgesproken, zei ik: ”Geef me nu die
spuit maar.” Ik ging onder zeil van de
medicijnen. Omdat ik zo tekeer was
gegaan, legden ze me in een isoleercel,
een kleine gesloten kamer met alleen
een bed. Bovendien werd ik ook nog
eens vastgebonden aan het ledikant.
Uren later werd ik wakker en ik kan je
vertellen dat die eerste minuten daarna
zo’n beetje de ellendigste minuten uit
mijn leven waren. Daar lag ik, suf van
de medicijnen, vastgebonden in een
kale kamer. Ik kon niet eens in mijn
ogen wrijven. Gelukkig werd ik al snel
losgemaakt door de verpleegkundigen,
maar het waren hele lange minuten. Ik
mocht de eerste dagen opknappen in
de isoleercel. Dat vond ik niet erg; het
was beter dan op een kamer met vijf
anderen, dat was me veel te druk die
eerste dagen. Ik had rust nodig.
Je maakt soms bijzondere dingen mee
tijdens een opname. Ik was in de war,
maar sommige andere patiënten natuurlijk ook. Zo ging ik ooit douchen,
maar toen ik me wilde aankleden waren mijn kleren verdwenen. Een me-
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depatiënt bleek ze in die tussentijd
te hebben aangetrokken in de volste
overtuiging dat het zíjn kleren waren.
Een verpleegkundige wist toen op een
slimme manier ruzie te voorkomen:
”Moet jij ook niet douchen?” vroeg ze
aan die patiënt. ”O ja”, zei die, ”dat ga
ik nu doen.” Toen heeft zij ongemerkt
de kleren weer omgewisseld. Iedereen tevreden. Kijk, als je er oprecht
van overtuigd bent dat iets is zoals jij
het ziet of hoort, dan is het heel naar
als mensen je daarin tegenspreken. Ik
weet heel goed hoe dat voelt. Een beetje meepraten, maar het ondertussen
natuurlijk wel ongemerkt oplossen, dat
werkt vaak het beste.
Afgezien van een paar moeilijke momenten, was ik geen lastige patiënt.
Ik ben van nature ook geen somber
mens, maar in de jaren dat ik zo ziek
was, werd het me soms toch te veel.
Veel schizofrene patiënten plegen uiteindelijk zelfmoord omdat het leven
met deze ziekte heel erg zwaar is. Het
is een angstige, eenzame wereld als je
niemand vertrouwt. Op een bepaald
moment wilde ik écht rust en besloot ik
om een einde aan mijn leven te maken.
In gedachten had ik mijn zelfmoord
al voorbereid. Maar omdat ik gelovig
ben, ging ik eerst bij de pastoor biechten. Toen de pastoor begreep dat het
me menens was, vroeg hij wanneer ik
mijn behandelaar weer zou zien. ”Volgende week dinsdag”, zei ik. ”Dan mag
je woensdag zelfmoord plegen”, zei de
pastoor. Hij heeft daarmee mijn leven
gered, want een week later ging het
weer wat beter met me. Het had ook
heel anders af kunnen lopen.
Naast de medicijnen en voldoende
structuur en rust, is mijn familie ook
heel belangrijk geweest in moeilijke tijden. Ik weet nog goed dat ik die allereerste keer nadat ik ziek geworden was
op een verjaardag was bij mijn familie.
De diagnose schizofrenie was toen net
gesteld. Mijn broers en zussen hadden
allerlei informatie over mijn ziekte opgezocht en iedereen had er die avond
wel wat over te zeggen en kwam met
advies. Op een gegeven moment stond
mijn vader op en sprak hij de hele familie toe: ”Joris is ziek geworden, hij
heeft een eigen dokter. Eén dokter.
Dat betekent dat jullie níet zijn dokters zijn. We hebben nu een verjaardag
en dan wordt er niet over Joris’ ziekte
gesproken. Joris is gewoon Joris, net
als voorheen, klaar uit.” Mijn vader

heeft me daar heel erg mee geholpen.
Ik ben hem daar nog steeds ontzettend
dankbaar voor. Natuurlijk belden mijn
broers en zussen me nog steeds vaak
op om te vragen hoe het ging en als ik
opgenomen was, kwamen ze ook op
bezoek. Maar op bijeenkomsten van
de familie was ik gewoon ’Joris’. Heel
ﬁjn.

ontmoetingen met haar drie dagen lang
voor en daarna was ik drie dagen bezig met verwerken. Omdat ik haar toen
elke week zag, kreeg ik dus helemaal
geen rust meer. Ik sliep er niet van en
dat vrat aan me. Mijn zus zag als eerste dat het weer misging.
”Het gaat niet goed met Joris”, zei ze op
een vrijdagmiddag tegen de psychiater.

Mijn dochter ontdekte dat haar positieve
herinneringen wél klopten
In het begin, toen ik zo ziek was, heeft
mijn vader nóg iets gezegd waar ik heel
veel aan heb gehad: ”Joris is ziek. Hij
heeft de verkeerde vrouw getrouwd,
maar verder heeft hij in zijn leven nooit
verkeerde keuzes gemaakt. Als hij opknapt, zul je nog eens zien wat hij nog
kan presteren. Hij zal ons nog versteld
doen staan van wat hij neerzet. Op
zíjn manier.” Daarmee sprak hij een
enorm vertrouwen uit in mij, in mijn
mogelijkheden en in mijn toekomst.
Die uitspraak ben ik nooit vergeten en
die heeft me vaak door moeilijke tijden
heen geholpen.

D

ertien jaar geleden gebeurde er
plotseling iets in mijn leven wat
ervoor heeft gezorgd dat ik sindsdien
geen opname meer nodig heb gehad: ik
kreeg weer contact met één van mijn
kinderen! Op een dag werd ik gebeld
door een man die later mijn schoonzoon bleek te zijn. Hij vertelde dat
zijn vriendin, mijn dochter dus, zo met
haar vader bezig was. Het gezinsleven
bij zijn ouders thuis deed haar denken
aan haar eigen jeugd. Dat had haar onrustig gemaakt en ze wilde haar vader
graag weer zien. Hij vroeg of ik voor
een ontmoeting openstond. Nou, ik
sprong een gat in de lucht - natúúrlijk
stond ik daarvoor open!
Die eerste ontmoeting was een groot
succes. Mijn dochter ontdekte dat ik
niet die vreselijke man was waarover
haar moeder het steeds had en dat de
positieve herinneringen die ze had wél
klopten. Ze wilde me graag vaker zien
en die eerste tijd spraken we elke week
af. Hoe gek het ook klinkt, dat weerzien was de aanleiding voor mijn laatste psychose. Ik ben door mijn ziekte
heel erg stressgevoelig. Ik bereidde de

”Hij slaapt niet, hij is onrustig en
heeft veel stress. Als het zo doorgaat,
moet hij straks weer opgenomen worden. Hij heeft nú extra medicijnen nodig.” Helaas was mijn eigen dokter er
niet. Zijn vervanger had mijn dossier
erop nageslagen en had daarin alleen
maar goede berichten gelezen: ik was
al een tijdje stabiel en had zelfs weer
contact met mijn dochter. Hij zag dus
geen reden om in te grijpen. De maandag daarop was ik zo in de war dat ik
rechtstreeks de isoleercel in kon. Jammer dat het zover heeft moeten komen.
Het was niet nodig geweest als de signalen eerder waren onderkend.
Ik kon het dus blijkbaar gewoon niet
aan om mijn dochter zo vaak te zien.
Het was positieve stress, maar evengoed stress. Toen dat duidelijk werd,
hebben we andere afspraken gemaakt.
Sindsdien zie ik haar om de twee weken. Dat kan ik goed hanteren en zo
heb ik toch contact met haar en haar
kinderen. Dat is vreselijk belangrijk
voor me. Ik werd ziek omdat ik mijn
kinderen niet meer mocht zien en ik
ben een stuk opgeknapt toen het contact met mijn dochter hersteld was.
Natuurlijk hoop ik heel erg dat het
contact met mijn andere drie kinderen ook weer tot stand zal komen. Zelf
mag ik echter geen contact zoeken omdat ik geen ouderlijke macht meer heb.
Ik wil hen dolgraag weer zien, maar
wel op een vruchtbare manier. Anders
kan ik het niet aan en ligt de volgende
psychose op de loer.
Die opname in 1993 was de laatste.
Dat wil niet zeggen dat ik niet ziek
meer ben - dat ben ik wél - maar sindsdien functioneer ik goed. Voor noodsituaties draag ik nu een crisiskaart bij
me. Daarin staat wat de signalen zijn
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als het bij mij misgaat, zoals: onrust,
gevoelens van extreme vrolijkheid en
slecht slapen. En er staat ook in wat
er in zo’n geval gedaan moet worden:
extra medicatie, structuur en opname.
Met zo’n crisiskaart kan ik geholpen
worden voordat het echt uit de hand
loopt. Dat is natuurlijk veel beter.
Toen ik sterker werd, ben ik me gaan
inzetten voor de patiëntenvereniging
Anoiksis. Dat is een vereniging voor
mensen met schizofrenie en andere
psychotische stoornissen. Ik weet hoe
moeilijk het is om met deze ziekte te
leven en ik kan mensen als ervaringsdeskundige adviseren.
Vanwege mijn ziekte ben ik volledig
afgekeurd, maar het is heel belangrijk
voor me om iets terug te doen voor de
maatschappij. Via Anoiksis kan dat.
Ik probeer met mensen mee te denken.
Zo had ik laatst een moeder aan de telefoon. Ze ging elke week naar haar
zieke dochter die alle contact vermeed
en zich isoleerde in haar woning.
”Zal ik er maar wegblijven?” vroeg ze
me. ”Ik krijg toch geen echt contact
met haar.”
”Als u wegblijft, moet u niet verbaasd
zijn als uw dochter er over een paar
weken niet meer is”, antwoordde ik.
”Als iemand zo ziek, angstig en alleen
is, dan moet je júist blijven gaan. Jij
bent haar laatste strohalm.”
Dat had die moeder nodig om het toch
vol te houden.
Ik spreek trouwens niet alleen patiënten en familieleden, maar ook hulpverleners, verpleegkundigen en zelfs
beleidsmakers. Ik heb bijvoorbeeld
ooit met minister Borst van Volksgezondheid om de tafel gezeten om
nieuwe regels te maken rond de wet
BOPZ over dwangmedicatie en gedwongen opname. Dat laatste is soms
nodig omdat je bij een psychose snel
moet kunnen ingrijpen. De patiënt
wil dat vaak niet: die is achterdochtig
en weet vaak nog niet dat hij ziek is.
Maar een psychose kun je vergelijken met een bosbrand. Hoe langer het
doorwoedt, des te groter de schade. Je
moet, zeker bij een eerste psychose,
echt van buitenaf ingrijpen en medicatie toedienen. Desnoods tegen de
wil van de patiënt. Als iemand dan
uiteindelijk weer is opgeknapt, moet
je afspraken maken, bijvoorbeeld door
middel van zo’n crisiskaart. Ik was de
eerste in de regio met zo’n kaart, het
is nog een nieuw middel. Er zijn er

nu al honderdvijftig aangevraagd in
mijn regio en dat vind ik heel goed.
Maak afspraken voor als het misgaat,
zodat er snel ingegrepen kan worden
en er rekening gehouden kan worden
met de wensen en behoeften van de patiënt. Ik heb die kaart altijd bij me.

kan ik af en toe wegleggen, daar heb
ik de regie over. Het journaal stort het
allemaal over me heen, dat is te veel.
Een mobiele telefoon kan ik ook niet
hebben. Ik kan prima met mensen telefoneren, maar dan wel op mijn eigen
tijd. Geen dingen kriskras door elkaar.

Je verliest zoveel. Iedereen met schizofrenie
moet zijn doelen bijstellen…

H

et is een rotziekte hoor, schizofrenie. Ik heb in zekere zin nog
geluk gehad: met mijn familie als
vangnet en met het feit dat ik het pas
op latere leeftijd kreeg. Maar ik kan
me goed voorstellen dat mensen het
niet volhouden. Je verliest zoveel!
Iedereen met schizofrenie moet zijn
doelen bijstellen. Als je geleerd hebt
voor advocaat zul je moeten accepteren dat je nooit echt op dat niveau zult
kunnen functioneren. Maar ga wel íets
doen, is mijn advies: wandelen, ﬁetsen, vakken vullen, het maakt niet uit.
Alles beter dan alleen maar thuis zitten met je hoofd vol stemmen en je lijf
vol stress. Stel haalbare doelen, ga wat
doen, creëer een vangnet en neem je
medicijnen. En voor buitenstaanders:
probeer vertrouwen te winnen, dat is
het belangrijkste.
Ieder mens is natuurlijk anders, ik
weet inmiddels wat belangrijk voor míj
is. Natuurlijk de medicijnen; ik zit op
een lage dosis maar ik kan niet zonder.
Gelukkig zijn de bijwerkingen niet al
te sterk. Bij een hogere dosering vervlakt je gevoel, je wordt er passief van
en impotent. Geen leuke bijwerkingen.
Je mag er ook geen alcohol bij drinken.
Vooral voor jonge mensen kan het vreselijk moeilijk zijn om dit soort zware
medicijnen te accepteren. Je moet eigenlijk eerst je ziekte accepteren en
dat is al zo moeilijk. Mij is dat gelukt,
daarom kan ik anderen nu ook verder
helpen.
Verder is het heel belangrijk dat ik voldoende rust blijf nemen. Ik moet per
etmaal twaalf uur slapen. Als er een
feestje is of een andere bijzondere gelegenheid mag ik daarvan afwijken,
maar dan moet ik het altijd inhalen,
meteen al de volgende dag. Televisiekijken doe ik niet: te veel prikkels.
Het nieuws haal ik wel uit de krant, die

Onrust is funest. Ik moet me op bijzondere dingen ook kunnen voorbereiden.
Ik kan bijvoorbeeld best een keer naar
de markt, maar dan moet ik het ruim
van tevoren weten. En dan niet op het
drukste tijdstip. De muziek op mijn
mp3-speler geeft me een moment van
rust, dat is heel belangrijk voor me.
Als ik het allemaal goed organiseer
kan ik veel aan.
Ik ben nu vierenzestig en mijn leven
is niet gelopen zoals ik veertig jaar geleden had gedacht. Maar zoals het nu
is, heb ik een heel zinvol leven. Ik ben
stabiel, ik heb een ﬁjne relatie en ik
kan iets betekenen voor de maatschappij. Ik ga elke dag bij mijn hoogbejaarde vader langs en ik heb al dertien jaar
contact met het gezin van mijn dochter
waar ik erg van geniet.
Ik doe mijn best om zo goed mogelijk
te leven. Mijn vader heeft ooit gezegd
dat ik iedereen nog versteld zou doen
staan van wat ik neer zou zetten in de
toekomst. En als ik mijn leven zo bekijk, kan ik alleen maar zeggen: hij
heeft gelijk gekregen. 
Wil je ’Joris’ schrijven? Stuur je brief
dan naar: Redactie Mijn Geheim,
Postbus 100, 5126 ZJ Gilze. Als je
linksboven op de envelop ’0703 Joris’
zet, dan sturen wij je brief ongeopend
door. Mailen o.v.v. de code kan ook:
secretariaat@mijngeheim.audax.nl.
Voor meer informatie over schizofrenie kun je contact opnemen met:
Anoiksis, Vereniging voor mensen met
chronische psychosen of schizofrenie,
www.anoiksis.nl, 030-2546113, e-mail:
anoiksis@anoiksis.nl. Ook kun je
terecht bij: Ypsilon, Vereniging voor
familieleden van mensen met schizofrenie of psychose, www.ypsilon.org,
088-0002120.
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