
Ruimte 
in je hoofd 
bij Frits!

Zingeving 
en spiritualiteit

Inkijkje bij 
de redactie

Een artikel 
over Eagle 

Shelter

 jaargang 6 nummer 1

Helden 
op sokken!



COLOFON
REDACTIE DE PIRAMIDE
JOHN JONGEJAN
CLIËNTERVARINGSDESKUNDIGE
NIEK VAN HAASTEREN
FAMILIE-ERVARINGSDESKUNDIGE
SUZANNE OORD
CLIËNTONDERSTEUNER
ADDY BAKX
LEVENSVERHALENSCHRIJVER
MARIJ DE ROOS
BELEIDSMEDEWERKER
HENNY VAN DALEN
REDACTIELID
HANS STORM
REDACTIELID
STAN DE LAAT
MEDEWERKER FAMEUS 
EN COMMUNICATIE

INDI THEEUWES 
VORMGEVING
BIRGIT VAN OVERLOOP
TEKSTCORRECTIES
SUZANNE OORD 
FOTOGRAFIE
NICOLE WAARTS
OPMAAK

E-MAIL
DEPIRAMIDE@GGZBREBURG.NL
WEBPAGINA
WWW.GGZBREBURG.NL/DEPIRAMIDE

ZINGEVING EN 
SPIRITUALITEIT
Deze keer een Piramide over zingeving en spiritualiteit. 
Twee woorden die voor iedereen een andere betekenis 
hebben. Maar nadenken over wat voor jou belangrijk is in je 
leven, wat jou raakt, waar jij warm voor loopt, doet iedereen 
op zijn tijd. In dit nummer laten we mensen aan het woord 
die uiting geven aan wat voor hen zingeving en spiritualiteit 
inhouden. Bovendien besteden we aandacht aan een nieuwe 
generieke module die over dit thema gemaakt wordt. Want  
‘Zingeving wordt gezien als motor voor herstel’, zo meldt 
deze (nog te verschijnen) generieke module. We zijn er dus 
op tijd bij.
Omdat we inmiddels 5 jaar de Piramide uitgeven heb-
ben we deze keer een extra dik nummer waar we ook 
enkele artikelen in hebben over de ervaringen van de 
redactie met zingeving.
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GENERIEKE MODULE 
ZINGEVING EN SPIRITUALITEIT
Om de kwaliteit in de ggz te verbeteren ontwikkelt Akwa GGZ  met cliënten, naasten en professionals, kwaliteitsstan-
daarden. Akwa GGZ is de afkorting van alliantie kwaliteit in de geestelijke ge-zondheidszorg. Er zijn twee soorten kwa-
liteitsstandaarden: zorgstandaarden en generieke modules. Een zorgstandaard beschrijft vanuit het perspectief van 
de cliënt wat goede zorg is voor mensen met een bepaalde psychische aandoening. Een generieke module beschrijft 
de zorg rondom een algemeen onderwerp dat relevant is voor meerdere psychische aandoeningen. Er zijn bijvoor-
beeld generieke modules ontwikkeld over destigmatisering en herstelondersteuning. Alle kwaliteitsstandaarden die 
gemaakt zijn, kunnen worden gelezen op www.akwaggz.nl

Sinds enige maanden is een generieke module zingeving 
en spiritualiteit in ontwikkeling. 
Aan het begin van dit traject is het cliënt- en naastenper-
spectief beschreven. Daarbij is onder andere genoemd 
dat het nodig is dat zingeving en spiritualiteit bij ieder-
een onderdeel gaan worden van de ggz-zorg, en niet de 
ene keer wel en de andere keer niet. Zingeving wordt 
gezien als motor voor herstel. Ruimte wordt gevraagd om 
over zowel positieve als verwarrende kanten van spiritu-
ele ervaringen te mogen praten. En over je culturele en 
levensbeschouwelijke achtergrond. Zingeving en spiritu-
aliteit bevorderen aandacht voor heel de mens, in plaats 
van alleen voor de psychische aandoening. Weer bete-
kenisvol gaan meedoen bevordert herstel, is destigma-
tiserend, biedt perspectief, bevordert zelfwaardering en 
maakt je weer onderdeel van je familie, netwerk en de 
maatschappij. Je maakt weer verbinding met de ander, de 
natuur, een hobby, je werk, creativiteit, een betekenisvol 

leven. Het geeft je weer zuurstof om te leven. Er is aan-
dacht nodig voor zowel het herstel van cliënten als voor 
naasten, waarbij het (opnieuw) ontstaan van wederkerig-
heid in relaties een belangrijk aspect vormt. Voor naasten 
is het betekenisvol als de verbinding tussen de cliënt en 
naasten erkend wordt.
Zowel voor cliënten als voor naasten kan dit alles 
omschreven worden als een doorontwikkeling van her-
stelondersteunende zorg naar herstelondersteunende 
zorg vanuit een zingevend perspectief. Ondersteund door 
professionals met betekenisvol werk.

Verwacht wordt dat de generieke module zingeving en 
spiritualiteit in de eerste helft van 2022 gepubliceerd 
wordt, en dan dus ook te lezen is op de website van Akwa 
GGZ. Ook andere kwaliteitsstandaarden kunnen eens 
worden ingekeken, wat volgens mij de moeite waard is. 

door NIEK VAN HAASTEREREN
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PAUZE
door VERA

Voor niets

Op een mooie dag in juni had ik om half 11 een afspraak met mijn psychiater 
in Tilburg. Dat betekende dat ik om half negen de deur uit moest, ik ging met 
de trein. Op de heenweg las ik op mijn telefoon de krant.
Ik las gehaast, de treinreis duurde maar een half uur.
Op de route van het station in Tilburg naar het adres waar ik moest zijn, 
vielen me de vele bouwwerkzaamheden op. Wat een obstakels op het 
trottoir!
Iets over tienen kwam ik aan en kreeg ik te horen dat de afspraak niet voor 
vandaag, maar voor morgen in de agenda stond. 
Even zakte de moed me in de schoenen. 
Heel dat eind voor niets, en weer terug. Wat een tijdverspilling. Mijn hele 
ochtend naar de knoppen.

Ik deed mijn mondkapje af, begon terug te lopen en besloot de knop om te 
zetten.

Ik stond stil bij het huis waar Vincent van Gogh in zijn hbs-tijd heeft gewoond 
de ruisende fontein
het smalle straatje met kleine stadse voortuintjes
de historische gevels
de oude boekhandel. 
Ik bekeek de achterzijde van het station. Er waren fonteintjes aangelegd en 
veel groen. 
In de trein genoot ik van de koeien in de wei, de taluds vol klaprozen, de 
akkers, een enkele boerderij. Alles zonovergoten. 

Lopend van het station naar huis zag ik de pluktuin aan de Anna van Ber-
chemlaan, een moeder die haar kindjes duwde op een schommel, de vele 
linden die op het punt stonden te gaan bloeien. 

Allemaal voor niets
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PRIKKEL(D)RAAD: 
DICHT BIJ DE BRON

door JOHN JONGEJAN

Als kind geloofde ik in sprookjes en was ik geroerd door 
de verhalen van goed en kwaad. In de Bijbel las ik over 
het gevecht dat mensen streden tegen het kwaad. Een 
strijd die ze soms verloren en vaak op bijzondere wijze 
wonnen. Zoals de Bijbelse figuur Job die iedereen en 
alles verloor. Hij had grote tegenslag en lichamelijke en 
psychische ziektes. Toch bleef hij geloven dat het beter 
zou worden. Hij vervloekte niemand en gaf niemand de 
schuld van zijn pech en ongeluk. Job bleef in God geloven 
en vond de kracht om verder te gaan. God gaf hem als 
beloning een goed, rijk leven en hij leefde gelukkig en in 
goede gezondheid verder.

Vandaag de dag zijn er minder beloningen als je niet mee 
kunt met de anderen. De impact van de psychische pijn 
maakte mij klein en verloren. Net als Job had ik in die 
situatie weinig vrienden en vaak weinig geld. Toen ik in de 
uitkering zat en opgenomen was, voelde ik me afwijkend 
en anders dan anderen. Ik weet ook niet zo goed hoe ik 
die tijd heb overleefd. Natuurlijk heb ik fouten gemaakt 
maar nooit bewust iemand klein gemaakt of me ander-
zijds schuldig aan iets gemaakt. Misschien was ik al die 
jaren wel te eerlijk geweest naar hulpverleners toe want 
als ik verdriet had dan huilde ik ook echt de tranen uit 
mijn ogen. Ik vertelde gewoon alles waar ik moeite mee 
had of pijn van voelde. Achteraf gezien heeft me dat niet 
altijd zo ver gebracht. Ik kon niet anders in al mijn eerlijk-
heid. Maar de flapuit die ik was, heeft me de laatste jaren 
juist wel geholpen. Als mensen vroegen hoe ik erover 
dacht zei ik gewoon hoe ik dat zag en dat werd gewaar-
deerd. 

Dat zie ik ook bij mensen terug die ik ondersteun bij huis-
bezoeken of in herstelgroepen. Ze kunnen op een mooie 
manier uitleggen wat echt verdriet is of echte pijn en 
wat intens geluk is. Als ze je mogen dan zijn ze je beste 
vrienden maar als het niet veilig voelt zijn ze al gauw op 
hun hoede. Dat maakt het voor mij fijn om ze te begelei-
den maar soms is het ook hard werken om het vertrou-
wen te winnen. Dan kom ik dicht bij die andere mens en 
dat is mooi en puur. Ik geloof dat mensen die pijn hebben 
dichter bij de bron staan. De bron is voor mij de onmete-
lijke kracht van hoop, liefde, geloof en moed die door de 
wereld waait. Juist tegenslag maakt dat mensen bewus-
ter zijn en dichter bij de bron staan. Ze hebben ook voels-
prieten voor onveiligheid of gevaar die anderen missen. 

Maar waarom is al die pijn nodig? Om te groeien, of 
bewuster te zijn, om zacht te zijn voor jezelf en de 
mensen om je heen? Eenieder heeft daarvoor een andere 
eigen verklaring en dat mag ook. Als je dicht bij de bron 
staat heb je vaak ook oplossingen die creatief en inno-
vatief zijn. Als je dan psychische pijn ervaart kunnen die 
eigen oplossingen je juist goed helpen. Het verzacht de 
pijn een beetje. Ik weet niet hoe ik alles gered heb met 
al die tegenslagen en ziektes. Als ik terugkijk denk ik dat 
God mij gedragen heeft zodat ik verder kwam richting 
een beter leven. Ik gaf me daaraan over want ik kon niet 
anders. Zo sta ik misschien dichter bij de bron en wellicht 
is dat de beloning.

HANSKU
Als de ene deur dicht slaat
Gaat er een andere open
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ZONNESTRAALTJES ZIEN
Zonnestraaltjes zien, sterrenlichten die stralen
Het nederdalen van het licht
Genietend van dit vergezicht
Voelend aan de dauw
De lucht een tikje grauw
Maar in de verte hemelsblauw
Wat stralend een belofte uitspreekt.
Piekeren.
Soms dwalen je gedachten
Maar dat zijn ook krachten
Ze bepalen mede je gevoel
Soms is het een warboel
In je hoofd, en heb je te lijden
Negatieve gedachten proberen om te leiden
Naar positievere inzichten
Kan jou dan verlichten
Doorgaan met de dingen die je graag doet
Geven je weer wat moed
Praten met anderen
Kan ook je gedachten doen veranderen
In positieve zin en in bepaalde zaken
Al zullen er ook dingen zijn die je blijven raken
Op je levenspad en in je herinnering
Ook al is dat niet gering
Probeer jezelf te bevrijden
Van al dat strijden
Met hulp en in overleg
Kun je op je weg
Positieve dingen laten verschijnen
Wellicht gaat dan de zon weer voor jou schijnen.

door DIDI
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De Piramide bezoekt de bezinningsgroep Etten-Leur 

HIER MAG IK MEZELF ZIJN
 

Elke donderdag is er in Etten-Leur een bezinningsgroep. Geestelijk verzorger Thea Sprangers praat dan met 
cliënten over de zin van het leven. Deze keer zijn Marjory, Cecilia en Rina aanwezig. Wij, van de redactie van 
de Piramide, mogen een ochtend meedoen en daarom sluit Ineke Lamers, een collega van Thea, ook aan. 

Thea brengt meestal een verhaal mee, deze keer van Toon Tellegen. Marjory leest het verhaal over de octopus en de 
eekhoorn voor. De octopus vraagt of de eekhoorn zou willen ruilen met hem. Over deze levensvraag wordt doorge-
praat. Geen van allen willen ze dat. Ze vinden zichzelf goed zoals ze zijn. Thea heeft het over acceptatie: aanvaarden 
dat dingen niet meer gaan, maar dat het ook anders kan. Cecilia, Marjory en Rina zeggen dat iedereen hier zichzelf 
mag zijn. “Iedereen kent je erg goed. Ze nemen je zoals je bent. We proberen rekening te houden met elkaar.” 
Cecilia vraagt zich af hoe de anderen God zien. Rina zegt: “God is allesomvattend.” Marjory vraagt hulp aan God. “Hij 
is iemand die me kent en weet wat goed voor me is.” Cecilia vult aan: “Als je het woord God omdraait krijg je dog ( en 
dat is Engels voor ‘hond’ ). De hond staat voor bescherming en trouw.” Rina zegt dan: “God is het niet altijd eens met 
alles wat we doen. God staat voor het goede en ik probeer het goede te doen.” Marjory reageert daarop: “Ik maak 
God voor mezelf  ‘klei-ner’ om het te vereenvoudigen.” 
Een prachtig voorbeeld van hoe het er in de bezinningsgroep aan toe gaat. 

“Maar het is niet zo dat we alleen maar praten”, zo wordt uitgelegd. “Soms maken we een tekening of gedicht. En het 
gaat niet zozeer over het geloof, maar over hoe je in het leven staat.”
Ter plekke schrijft Marjory: 

Samen drinken 
bekers klinken 
praten bezinnen 
wij gaan beginnen 
geven en delen 
zo kunnen we helen 
schrijven 
verblijven 
talenten zien 
wie krijgt een tien 
geloven vertrouwen 
ik ben de jouwe 
personeel 

Thea en Ineke geven aan dat er veel verschil is met 
vroeger. Het begrip ‘spiritualiteit’ wordt tegenwoordig 
beter verstaan dan het begrip ‘religie’ of ‘godsdienst’. Als 
mensen te diep gaan in spiritualiteit wordt dat vaak snel 
gelabeld als ‘ziek’. Als hulpverlener en geestelijk verzor-
ger is het belangrijk dat je geïnteresseerd bent. Thea en 
Ineke hebben de indruk dat er nog onvoldoende aan-
dacht besteed wordt aan zingeving en aan de waarden 
van waaruit iedereen leeft. Het lijken heel gevoelige 
onderwerpen te zijn. Maar zingeving en spiritualiteit zijn 
belangrijke onderwerpen in de begeleiding. De behoefte 
aan aandacht hiervoor is heel groot bij veel cliënten.

door HENNY VAN DALEN & MARIJ DE ROOS

is nooit te veel 
ik laat iets zien 
ik wil een tien 
Marjory

We praten nadien nog wat na met Thea en Ineke over 
hun beroep als geestelijk verzorger. 
Thea vertelt dat de geestelijke verzorging vroeger (toen 
‘pastorale dienst’ geheten) sterk verbonden was met 
christelijk/katholiek geloof en kerk. Tegenwoordig staat 
het daar veel losser van en heeft het met zingeving en 
betekenisgeving in brede zin te maken. Zingeving is bij-
voorbeeld ook plezier in je leven hebben. Dan ervaar je 
de zin voor jezelf in je bestaan. In de vieringen wordt uit 
verschillende zingevende tradities geput. De hostie wordt 
uitgereikt als cliënten dat graag willen, maar er worden 
ook gedichten en verhalen gelezen (en niet alleen bijbel-
verhalen). En: er wordt samen over gesproken.
Ineke en Thea hebben hun persoonlijke achtergrond en 

mening over allerlei levensvragen. Die komen pas aan de 
orde als cliënten er om vragen, als het passend is. Thea: 
“Als aanspreekpunt kun je iemand bij geloof en spirituali-
teit helpen. En levensvragen die gesteld worden bespre-
ken. Voordat ik met het bezinningsuur begin, maak ik 
afspraken. Bijvoorbeeld: het is niet de bedoeling dat je 
anderen gaat bekeren. Wij hebben de rol cliënten af te 
remmen als zij in een bepaald geloof doorslaan en zij zelf 
of een ander daardoor in de problemen komen. Ik spreek 
er met de cliënt over op verschillende manieren. Ik dring 
ze niets op.’ Ineke vult aan: ‘Soms heb je een kanalise-
rende taak. En soms, als iemand heel streng is opgevoed 
en niks mag, probeer ik met die persoon naar een beetje 
meer ruimte te zoeken.” 

In deze tijd zijn traditionele uitingsvormen van zingeving 
voor veel mensen niet meer interessant en relevant. Er 
is een gat gevallen tussen oude en nieuwe structuren. 
Maar zingeving blijft voor iedereen van belang en het is 
extra belangrijk om cliënten daarin te ondersteunen. Juist 
omdat het allemaal niet meer zo voor de hand ligt. Luiste-
ren vanuit een brede aandacht, iedereen helpen zoeken 
naar een eigen antwoord bij vragen over de zin van het 
leven is van belang voor iedereen die met cliënten werkt. 
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HELDEN OP SOKKEN 

In gesprek met Niek, deelnemer bij de Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) in Breda vertelt hij over een 
project van Let's do Goods. Dit project  onderzocht aan welke kleding daklozen een tekort hebben. Dit bleken 
met name sokken te zijn. Let's do Goods is van start gegaan met een project waarbij ze een paar sokken 
doneren voor elk paar dat ze verkopen. Je betaalt voor een paar be-drukte sokken inclusief verzendkosten 
€12,50.  Voor ieder verkocht paar gaat er een ander niet bedrukt paar zwarte sokken  naar de SMO of het 
Leger des  Heils. 

Er is nu een serie van twaalf bedrukte sokken uit twaalf 
steden. Iedere stad krijgt zijn eigen ontwerp, gemaakt 
door een kunstenaar of hobbyist  uit die stad. Breda was 
de vierde stad in dit project. Niek is de ontwerper van de 
Bredase sok.  
Niek neemt deel aan Kleurrijk, het atelier van de SMO. 
Hier heeft hij veel steun aan en hij ontmoet er mensen 
waar hij een klik mee heeft. Niek heeft zelf een ach-
tergrond van zwerven en dakloos zijn. Nu woont hij al 
geruime tijd zelfstandig in een woning. Niek heeft veel 
steun aan de SMO. Hij krijgt daar begeleiding van en 
doet er aan dagbesteding. Verder is hij actief in de wijk 
en ruimt bijvoorbeeld zwerfafval op in de buurt waar hij 
woont. 

Niek wilde graag deelnemen aan het project. Hij werd 
gevraagd een bedrukking voor een sok te ontwerpen. Hij 
maakte een schilderijtje met het ontwerp. Zijn ontwerp 

was een aantal oranje geschilderde straten uit Breda op 
een groene ondergrond. Hij maakte een mooi ontwerp 
dat er aansprekend en pakkend uitzag. Er zaten vijf 
maanden tussen het verhaal en het idee en de uitvoering 
ervan. Hij was blij dat het ontwerp goedgekeurd werd. 
Het gaf hem de bevestiging dat hij goede ideeën had 
die gezien mochten worden en waar anderen iets aan 
kunnen hebben. Later in de eindfase van het produce-
ren van de sokken werden er door Niek nog afbeeldingen 
van voetstappen bijgezet. De opdruk op de sokken is nu 
een zwarte ondergrond met oranje straten. Niek kreeg te 
horen dat hij goed bezig was. Hij had wel stress over het 
eindresultaat.

door JOHN JONGEJAN

Meer info: www.letsdogoods.nl  

Een belangrijk onderdeel in het project  is het levens-
verhaal van de ontwerper voor de website van Let's do 
Goods. Als beloning krijgen de ontwerpers een hoop 
extra reclame voor hun werk. In het najaar van 2021 is 
er een expositie met hun werk in het Textielmuseum in 
Tilburg.    
Niek wilde met zijn ontwerp laten zien dat een dakloze 
of zwerver Breda en zijn plattegrond anders beleeft. Het 
gaat dan ook om overleven. Hierbij passen goede sokken 
voor je voeten die kilometers maken goed bij. Meestal 
heeft een zwerver geen geld voor een paar degelijke 
sokken. Vandaar dat dit project is opgezet. Het verhaal 
van Niek met een foto van hem achter het ontwerp is 
te lezen op de website van het project. Aan de ene kant 
vindt hij het lastig om in de schijnwerpers te staan, aan 
de andere kant geeft hem dat een goed gevoel en trots. 

Het artikel over de sokken hing in het gebouw de FAAM. 
Het maakte Niek blij om te horen wie er allemaal de 
sokken hadden gekocht. In juli  waren er al 500 paar ver-
kocht! 

Na deze reeks van sokken wordt het volgende ontwerp 
van Let's do Goods een serie met boxershorts. Dit is ook 
iets waar mensen die geen geld hebben en op straat 
leven veel behoefte aan hebben. Het project zoekt hier-
voor ontwerpen van kunstenaars/hobbyisten binnen de 
SMO die met hun verhaal het dichtste bij de zwervers op 
straat staan. 

Het doet Niek goed dat door fantasie tastbare zaken 
kunnen ontstaan. Hij spoort anderen dan ook aan hun 
creativiteit te gebruiken!
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FILOSOFIE ALS WETENSCHAP 
OM JEZELF TE HELPEN

Ik ben op bezoek bij Pieter Gudde die al jaren actief is op het gebied van herstel en ervaringsdeskundigheid en empo-
werment. Hij heeft meerdere groepen begeleid en heeft een voorliefde voor filosofie. Pieter wil nog graag als erva-
ringsdeskundige aan de slag. Hij is zich nu aan het voorbereiden op een studie aan de universiteit en hij kan uren ver-
tellen over wijsbegeerte en over de grote en kleine vragen van het leven. 

door JOHN JONGEJAN

Ik vraag Pieter op de man af: “Wat 
heb je aan filosofie?” Hij geeft aan 
dat filosofie hem vooral veel plezier 
brengt door het nadenken over 
zaken. Het verrijkt zijn kennis en geeft 
hem inzicht en daardoor wijsheid. 
Filosofie past bij hem. Als kind al had 
hij grote filosofische vragen. Dat hij 
zich dingen afvroeg kwam ook door 
de moeilijke zaken die hij als kind 
meemaakte. Hij filosofeerde bijvoor-
beeld over hoe een lantaarnpaal eruit 
zag. Pieter geeft aan: “Ik vroeg me af 
of mijn waarneming van de lantaarn-
paal wel klopte. Oftewel is mijn waar-
neming eigenlijk wel betrouwbaar en 
kunnen wij de werkelijkheid wel wer-
kelijk kennen?” 
Die nieuwsgierigheid gaf hem kennis 
en maakte dat hij meer inzicht kreeg 
in de wereld om hem heen. 

Een grote wens en een verlangen 
waar hij nu mee bezig is, is dat hij 
graag een studie filosofie aan de uni-
versiteit wil gaan volgen. Pieter heeft 
nog altijd veel vragen over het leven 
en hoe dat eruit ziet en dat past al 
van kinds af aan bij hem. Het stellen 
van vragen en nooit een vaststaan-
de waarheid verkondigen hoort bij 
filosofie en dat heeft hij zich eigen 
gemaakt. 
Het geloof gaat meer uit van bestaan-
de geloofswaarheden. Filosofie daar-
entegen is de vader van alle weten-
schappen zoals we die vandaag de 
dag kennen. Twijfel, het bevragen van 
dingen, het erover nadenken, dat is 
filosofie.  Je kunt je eigen waarheid 
en visie onderzoeken en toetsen bij 
anderen of bijvoorbeeld in boeken. 
Pieter heeft dan ook een indrukwek-

kende boekenkast met boeken van 
alle stromingen binnen de wijsbe-
geerte. Hij gelooft dan ook niet in één 
waarheid maar blijft doordenken en 
opnieuw zaken van een andere kant 
bezien. 

De filosofie bestaat uit theorieën van 
grote filosofen en begon al duizenden 
jaren geleden. Een van de vragen: 
‘Wat is de zin van het leven?’ geeft 
nog altijd veel discussie. Zoals ethi-
sche kwesties over goed en kwaad 
ook nog steeds actueel zijn. Pieter 
geeft aan dat hij een open mind heeft 
en vanuit de theorie zaken vanuit ver-
schillende standpunten kan bekijken. 
Hij heeft een brede blik ontwikkeld 
en heeft respect voor de mening van 
anderen vanuit de verschillende stro-
mingen. Maar ook elementen vanuit 

het christendom of de islam maken 
hem eerder nieuwsgierig dan afwij-
zend. 

Filosofie is breder dan psychologie, 
die richt zich vooral op het gedrag. 
Filosofie geeft zicht op het bredere 
plaatje. Bij moraalfilosofie gaat het 
om normen en bij ethiek, dat een 
onderdeel is van filosofie, gaat het 
om waarden. Maar ook recht en poli-
tiek komen voort uit de filosofie. De 
onzekerheid en de daaruit voort-
komende hypothese of aanname is 
daarbij altijd een manier om zaken te 
bekijken. 

Bij een gebrek aan juiste zorg vanuit 
de ggz heeft Pieter zelf veel onder-
zoek gedaan en heeft veel stilgestaan 
bij zijn eigen verleden. Hij is boeken 

gaan lezen over jeugdtrauma’s en 
afwijkend gedrag. Hij herkende zich-
zelf in die boeken en kwam erach-
ter wat zijn gedrag was en hoe dit 
kon veranderen. Hij zag de voor- en 
nadelen van gedachten, gevoelens 
of gedrag. Het was heel pittig om op 
deze manier aan zichzelf te werken. 
Dit proces van zelfanalyse en zelf-
reflectie kostte veel tijd en energie. 
Met een goede therapeut was het 
waarschijnlijk sneller en/of makkelij-
ker gegaan. Het is lastig om jezelf op 
denkfouten te betrappen en je eigen 
schaduwkanten te zien. Daar heb je 
uiteindelijk een ander bij nodig. Door 
echter vast te blijven houden aan 
positieve succeservaringen uit het 
verleden heeft Pieter de hoop vast 
kunnen houden dat er ooit nog een 
mooie toekomst mogelijk zal zijn. En 

dit na maar liefst negen opnames in 
een psychiatrische kliniek. Hij heeft 
nu een positief beeld van zichzelf en 
vindt zichzelf een waardevol mens.

Juist door de filosofie en zijn leven-
servaring heeft Pieter nu een betere 
levensvisie. Daarnaast moet je het 
geluk hebben dat je voldoende veer-
kracht bezit om tegenslagen het 
hoofd te bieden. De kracht van de 
filosofie is dan ook om vanuit de 
geschiedenis van verschillende per-
spectieven op het leven op zoek te 
gaan naar je eigen perspectief: naar 
wie je bent en hoe je je leven vorm 
kan geven. Het beantwoorden van 
deze vraag staat gelijk aan het zinge-
vingsvraagstuk waar ieder mens mee 
worstelt. 
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door HENNY VAN DALEN
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De boekenplank

NU IK JE ZIE
Nu ik je zie is een boek van Merlijn Kamerling, de zoon van acteur Antonie Kamerling. Merlijn spreekt hierin 
de naasten en bekenden van de acteur over zijn vader, die een einde aan zijn leven maakte. 

Acteur Antonie Kamerling wordt door velen gezien als een held. Zijn zoon Merlijn ziet dat anders. Hij schaamt zich 
soms voor zijn vader, omdat hij dingen doet die andere vaders niet doen en neemt het hem kwalijk dat hij er niet 
altijd voor hem was. Twee weken voordat Merlijn twaalf wordt, maakt Antonie een einde aan zijn leven. Merlijn is 
boos en verdrietig. Hij begrijpt niet waarom Antonie zelfmoord pleegt. Na twee jaar wil de jongen niet meer verdrie-
tig zijn. Hij praat nooit meer over zijn vader en zoekt niets over hem op. Net als Antonie weet Merlijn niet wat hij 
wil met zijn leven. Allerlei vragen over zijn vader komen in zijn hoofd op. Hij besluit een boek te schrijven en spreekt 
naasten en bekenden van de acteur waaronder zijn moeder Isa Hoes. Stukje bij beetje krijgt Merlijn een beeld van 
zijn vader en van zichzelf. Er zijn veel overeenkomsten maar ook verschillen. Antonie heeft dieptepunten maar ook 
hoogtepunten gekend. Merlijn begint te begrijpen hoe moeilijk het is voor Antonie om met zijn ziektebeeld te leven 
en dat zijn vader daardoor tot zijn wanhoopsdaad gekomen is. Verdrietige maar ook mooie herinneringen komen 
boven. Een boek dat veel duidelijk maakt over o.a. manieën en depressies, met veel verdrietige, vrolijke en ontroe-
rende momenten. 



EAGLE SHELTER IS VAN IEDEREEN

Ruim 6 jaar geleden is de Eagle Shelter gestart door Mario en Connie. Twee gedreven mensen die iets wilden 
betekenen voor de kwetsbare mens. Nu zou je gelijk zeggen, horen daar geen achternamen bij? Natuurlijk 
hebben deze mensen een achternaam, maar dat is bij de Eagle Shelter niet belangrijk. Iedereen is welkom, je 
hoeft alleen je voornaam te noemen en je mag komen. 

door SUZANNE OORD

Zo is het ook niet belangrijk met 
wie ik dit interview heb. Verschillen-
de mensen vertellen mij iets over 
de Eagle Shelter. Ik word rondgeleid 
door de prachtige creatieve gebou-
wen. Dat alles hier in een gezamenlij-
ke harmonie gaat, is me nu wel dui-
delijk.

Om bij de Eagle Shelter te komen is 
niets verplicht. Je hebt dus geen ver-
wijzing nodig, of indicatie. Ook geen 
zorg van de ggz of een andere instel-
ling. Het is gewoon voor mensen die 
anderen willen ontmoeten, gezel-
lig een kopje koffie drinken of samen 
activiteiten doen. Geen verplichtin-
gen en geen verwachtingen. 
Het enige officiële is dat men de 
bezoekers telt (niet registreert). Dat 
komt omdat de Eagle Shelter jaar-
lijks een subsidie ontvangt van de 
gemeente Dongen. Die wil graag 
weten hoeveel mensen de Eagle 
Shelter bezoeken op jaarbasis. 
Volgens degene die mij rondleidt zijn 
dat er tientallen per week. 
Maar daarnaast gebeurt er nog 
veel meer. Het idee is dat de bezoe-

kers zelf initiatief mogen nemen 
om iets te maken of te doen. Zo is 
de uitbouw samen met bezoekers 
gemaakt evenals een buiten-keuken. 
Dat creëert een gezamenlijkheid en 
gevoel van saamhorigheid. Je mag als 
bezoeker alle stigma’s en labels die 
je in je leven opgeplakt hebt gekre-
gen en alle meningen die anderen 
over je hebben buiten laten als je bij 
de Eagle Shelter komt. Je mag zijn 
wie je bent. Je mag je talenten (her)
ontdekken, groeien en herstellen en 
openstaan voor alle nieuwe mogelijk-
heden. 

Er wordt bij de Eagle Shelter samen 
gekookt en gegeten. Er zijn meer-
dere muziekgroepen, compleet 
met diverse instrumenten (alle-
maal geschonken). Er is een creatie-
ve groep die de gemaakte spulle-tjes 
verkoopt in een klein winkeltje. Er 
is een edelsmid die ook lesgeeft, 
een houtwerkplaats en een fiets-
werkplaats. Er is een moestuin en 
een enorm braakliggend stuk land 
waar men nog volop  ideeën voor 
heeft, zoals in de toekomst misschien 

Eagle Shelter
Crispijnhof 9
5101 BL Dongen
info@eagleshelter.nl
06-38226683

• Elke maandag, woensdag en zaterdag zijn         
we open van 10.00 - 17.00 uur.
• Op donderdag zijn we open van 10.00 - 
21.00 uur.
• Op woensdag en zaterdag koken en eten 
we samen om 17.00 uur. Op donderdag 
eten we om 18:00. (Opgeven voor 14.00 
uur) 
• Er zijn mPOWERGROEPEN die we met 
elkaar vormgeven. Bij interesse neem 
contact op. 
• Bij alle creatieve workshops (behalve 
edelsmeden) kun je gewoon aanschuiven.

tiny houses waar mensen tijdelijk in 
kunnen wonen. 
Kortom: een laagdrempelige inloop 
en ontmoetingsplek voor iedereen, 
ongeacht je leeftijd, achtergrond en 
levensverhaal. 
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EINDE VAN EEN TIJDPERK 
HERINNERINGEN AAN HET 
HOOGHUYS 

Wat is het goed dat Carola Franken en Suzanne Oord het initiatief hebben genomen om de geschiedenis van het 
Hooghuys in een prachtig boek vast te leggen. De geschiedenis bepaalt immers het heden. Dat geldt niet alleen 
voor mensen, maar ook voor gebouwen en hun omgeving. Beide aspecten worden in dit verhaal belicht. Het is 
een evenwichtige en mooie mix van foto’s en teksten waarin je het verhaal van het Hooghuys leest. Het markante 
monumentale Antoniusgebouw op de kaft roept bij mij een herinnering op aan eind jaren zeventig, de tijd dat mijn 
vader er een poos verbleef. 

door ADDY BAKX

Op een terrein in Leur begon aan 
het begin van de twintigste eeuw de 
geschiedenis van de verpleging van 
hulpbehoevenden. In 1902 bouwden 
de Zusters Franciscanessen er een 
tehuis. Al spoedig, in 1909, werd het 
een psychiatrische inrichting. Vanaf 
het begin tot aan het nu worden 
de ontwikkeling en alle veranderin-
gen die het Hooghuys kende verteld. 
Na allerlei fusies ontstond in 2006 
de huidige stichting GGz Breburg. 
Heden ten dage verrijst er op het 
terrein een nieuwe woonwijk. Een 
beperkt gedeelte van het terrein 
blijft in handen van GGz Breburg die 
er blijft zorgen voor psychisch kwets-
bare mensen.  

Op het moment dat Carola wist dat 
een groot deel van het oorspronke-

lijke terrein afgestoten zou worden 
besefte zij dat dit een enorme 
impact op de bewoners zou gaan 
hebben. Zij kreeg het idee om met 
de bewoners over het terrein te 
gaan wandelen om herinneringen 
op te halen en foto’s te maken van 
plekken die voor hen belangrijk zijn 
of waren. Dat hebben Suzanne en 
Carola allebei gedaan. De mensen, 
het bankje bij de boomgaard, de 
boerderij en de dieren, de bomen en 
het plantsoen getuigen hiervan in 
het boek. 

Niet alleen de bewoners die soms 
al zoveel jaren op dit terrein wonen 
maar ook de hulpverleners in al hun 
diversiteit komen aan het woord. 
Wat het bijzonder maakt, is dat 
hierbij niet alleen de zorgprofessio-

nals hun verhaal vertellen. Het werk 
van mensen in de facilitaire dienst-
verlening is minstens zo belangrijk 
voor het welbevinden van de bewo-
ners. Vaak lees je hierover niets in 
boeken over psychiatrie. Een mooi 
voorbeeld in het boek is het verhaal 
van de kok. Zijn motto was: ko-ken 
zoals thuis. Want van lekker eten 
word je blij!

Het verhaal gaat door. Hopelijk 
wordt het instellingsterrein in zijn 
nieuwe vorm met het Van Bergen-
park een fijne integrale omgeving 
voor iedereen en weten de bewo-
ners zich verzekerd van goede zorg 
die hen geboden wordt. 

Wil je een boekje bestellen? 
Mail dan naar infobaliebreda@ggzbreburg.nl

hij ziet altijd betekenis 
in hoe de wind -nou net dat ene- blad van de boom blaast
in de kleuren van speelkaarten of kattenstaarten 
in voertuigen bij uitvaarten
in de gekozen woorden op reclamezuilen of ochtendkranten
in jeugdige spijkerbroeken vol met gaten 
in doodlopende straten en omkijkende onverlaten

in zijn binnenwereld zit de pijn van ongevraagde overvloed 
maar geef hem een stuur in handen, een blik naar voren, een beetje maat
en zie daar 
zijn rijkdom aan beleving 
plaatst mijn denken van armoede 
tussen de grijze massa 

door ROLAND HOVEN
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Lies had geen zin om te eten. Ze had geen honger en de verpleegkundige
had te veel klaar gemaakt. Niet lekker om te zien. Ze had een rotdag
gehad. Haar kamer was te laat schoongemaakt zodat ze niet kon douchen
en zich aankleden zonder haar voeten vuil te maken. Waarom gingen de 
dingen nou nooit
zoals zij die wilde? Dan had ze nog een stomme ochtend gehad door die
vreemde Maria van zingeving. Ze moest een liedje uitzoeken waar ze blij
van werd maar dat komt dan helemaal niet bij je op. Ze voelde zich
stom.

Maria zei: “Je bent een schat dat je zo eerlijk bent.” Maar dat maakte
haar nog niet blij. Ze moest denken aan haar moeder. Die zong altijd
een liedje als ze chagrijnig was. Dat was nog eens een vrouw, haar
moeder. Iedereen zei dat ze op haar leek maar dat was alleen maar het
uiterlijk en haar moeder was lelijk.

O, hoe kon ze toch in hemelsnaam weer goede zin krijgen! Ze besloot
toch maar een hapje te eten en gewoon normaal te doen net als de
anderen. Misschien moest ze niet zoveel nadenken over de zin van het
leven, ze leefde toch? Ze besloot om na het eten te gaan lezen in haar
bijbel en toen smaakte het eten ineens een stuk lekkerder.

door MARJORY
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JE WERK ALS ZINRIJK ERVAREN 

Niet eerder is er in de Piramide een artikel verschenen waarin vaktherapeuten van GGz Breburg aan het 
woord kwamen. Daarom voor de lezers een korte toelichting op het begrip vaktherapie. 
Vaktherapie: doen, ervaren, effect 
Het is een behandelvorm voor mensen van alle leeftijden met psychosociale en psychiatrische problematiek. 
Vaktherapeuten maken methodisch gebruik van een handelings- en ervaringsgerichte werkwijze. Onder vakt-
herapie vallen beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziekthe-rapie, psychomotorische thera-
pie, psychomotorische kindertherapie en speltherapie.

door ADDY BAKX

Met je handen in de klei om weer te durven voelen, rennen achter een bal om de inactiviteit te doorbreken, dansen 
met je kind om het contact te herstellen, achter een drumstel plaatsnemen om jezelf eens goed te laten horen, of 
spelenderwijs je verlegenheid overwinnen. Dit zijn voorbeelden van handelingsgerichte interventies die aansluiten bij 
de zorgvragen van cliënten. Deze handelingsgerichte aanpak maakt ervaringsgericht leren mogelijk, waarbij denken, 
voelen en handelen betrokken zijn. Vaak is het effect van het doen en ervaren direct merkbaar. Door vervolgens op de 
ervaringen te reflecteren en die onder woorden te brengen kan het effect verbreed worden naar het dagelijks leven. 
De effecten van vaktherapie zijn afname van klachten en het verbeteren van welbevinden.

Op een mooie nazomerdag vertellen Yvonne de Hoog en Ingeborg Graumans over de zin die zij ervaren in hun werk 
als vaktherapeuten. Beiden werken in Tilburg. 
Yvonne is psychomotorisch vaktherapeut bij het Centrum Eetstoornissen en Ingeborg is schema-therapeutisch drama-
therapeut bij het Centrum Forensische Zorg. 

Vooraf hebben zij informatie over 
de voormalig Denker des Vaderlands 
René Gude gekregen en vier vragen 
over ZinverZetten in het werk:
zinnelijk: zit je lekker in je vel?
zintuiglijk: is het er mooi?
zinrijk: heb je woorden voor wat je 
doet en meemaakt?
zinvol: is het doel belangrijk voor je? 

De vragen deden Yvonne denken aan 
de lichaamsgerichte en bewegingsoe-
feningen die ze met clienten doet in 
de zaal. 
“In coronatijd, een stressvolle tijd, 
ben ik bezig geweest met het zoeken 
naar oefeningen die aansluiten bij 
de betreffende cliënten met een per-
soonlijkheidsstoornis om stress te 
verminderen, hun stemming te ver-
beteren of die activiteiten te ontdek-
ken die hun leven op dat moment 
weer zin geven.”  
Ingeborg haakte in op René Gude. 
‘Het leven is een gedoetje’ is het 
laatste televisie-interview dat hij gaf. 
Hij is pleitbezorger van het humeur-
management, de troost van filosofie 
en wat er nu werkelijk toe doet in het 
leven. Ingeborg put persoonlijk inspi-
ratie uit dit interview. Daarom deelt 
zij het soms ook met haar cliënten en 
nu met de Piramide.* 

We zoomen in op de vraag: ‘Is je 
werk voor jou zinrijk?’
Yvonne: “Dat ik iets kan bijdragen 
aan het welzijn, in het zich gehoord 
voelen, van iemand, een client, 
maakt mijn werk zinvol. Vanochtend 
bijvoorbeeld heb ik een cliënte gezien 
met een langdurige eetstoornis. Ik 
verleen haar palliatieve zorg.  
Ik had het gevoel dat door het 
contact dat ik met haar had, tijdens 
een spierontspanningsoefening, zij 
tot rust kwam en kon ontspannen 

* het laatste televisie-interview van René Gude: www.bnnvara.nl/dewerelddraaitdoor/videos/263015 

en daarmee contact kon ervaren 
met wat zij van binnen voelde. We 
hadden even een echt en intens 
contact, waarin zij kon vertellen hoe 
het werkelijk met haar is. Dat soort 
ervaringen maakt voor mij mijn werk 
zinrijk en heel bijzonder. Ik werk ook 
met kinderen. Ik merk dat een kind 
doordat het in beweging is makkelij-
ker of meer vanzelf gaat spreken over 
wat het ervaart. Als je een kind het 
gevoel kunt geven dat hij/zij er mag 
zijn, je samen plezier kunt beleven 
door bijvoorbeeld te schommelen 
of samen om de beurt krachtig met 
een fysiobal kunt stuiteren door de 
zaal: dat is voor mij zinvol! Ouders 
gaan ook de PMT-zaal mee in en ik 
laat ze meedoen. Het is mooi dat er 
dan door te doen iets ontstaat, dat ze 
iets nieuws, iets positiefs, iets samen 
kunnen gaan ervaren waardoor ze 
elkaar o.a. beter leren begrijpen en 
zien wat ze van elkaar nodig hebben.”

Ingeborg: “In ons vak staat het 
doen en ervaren centraal. Dat heb 
ik gemeen met Yvonne en met alle 
vaktherapeuten. Daarin het contact 
vinden is van belang.  Niet alleen het 
contact met de ander, maar ook het 
contact dat iemand met zichzelf kan 
ervaren, zodat iemand weer in staat 
is om eigen regie en verantwoor-
delijkheid te nemen zonder dat dit 
voor anderen schadelijk is. Een voor-
waarde daarvoor is dat de cliënt in 
contact met zichzelf kan zijn of kan 
komen. Als therapeut vervul ik daar 
een belangrijke brugfunctie in. Het 
moment dat de cliënt zich door mij 
gezien weet, is belangrijk om het 
contact met zichzelf te voelen. In de 
forensische psychiatrie is de doelstel-
ling recidive te verminderen. Voor het 
gezin, de naasten en de maatschap-
pij is dat van belang, niet alleen voor 
de cliënt maar ook voor de omgeving. 

Het een kan niet zonder het ander. 
Het gaat zowel om het verminderen 
van het risico op terugval als om de 
betekenis die de cliënt aan zijn eigen 
leven kan geven. Als dat lukt dan 
ervaar ik mijn werk als zinvol.” 

In hoeverre is je werk zinvol voor 
je eigen levensdoel? 
Yvonne: “Voor mij wel. Door te 
zorgen voor anderen kan ik van bete-
kenis zijn voor iemand anders. Dat is 
een prettige ervaring die mijn leven 
zin geeft.”
Ingeborg: “Het werk is één aspect, 
niet het enige. Ik haal ook veel zin-
geving uit andere dingen. Tijdens de 
coronaperiode heb ik ervaren hoe 
essentieel het is om zowel in het 
contact met anderen als in de natuur 
zin in het leven te ervaren.” 

Voor allebei is het van belang om 
zelf gevoed te worden met zingeven-
de ervaringen om hun werk goed te 
kunnen doen. 
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BIJ ONS OP DE REDACTIE
door MARIJ DE ROOS

De redactie van de Piramide komt maandelijks bij elkaar 
om aan dit tijdschrift te werken. We ervaren dit als een 
creatieve en zingevende samenwerking en het leek ons 
passen bij het thema van deze Piramide om eens een 
inkijkje te geven.

Zoals we in het blad verhalen van de triade (cliënt, naaste 
en medewerker) bij elkaar willen brengen zo doen we 
dat in de redactie ook.  De leden van de redactie herken-
nen zich persoonlijk ook in een of meerdere perspectie-
ven van cliënt, naaste en medewerker. En dwars door de 
structuur van de volle agenda die we elke keer te bespre-
ken hebben, delen we met elkaar persoonlijke verhalen 
en onze ideeën en meningen.

Omdat we al ongeveer 5 jaar met elkaar samenwerken, 
hebben we aandacht voor elkaar. Hoe is het in je nieuwe 
huis? Goed weekend gehad? Samen even stilstaan omdat 
iemand een dierbare is verloren. Wat heb je weer een 
mooi jasje aan. We kakelen er lustig op los en 
toch werken we de agenda af. Een heerlijke 
georganiseerde chaos.

Ook inhoudelijk delen we onze meningen over de ggz, 
over stigma, aandacht voor familie en naas-ten, nieuwe 
ontwikkelingen binnen GGz Breburg. En net als ik de 
structuur van de vergadering weer wil oppakken komt 
iemand met een nieuw idee "Hé, ik heb een brainwa-
ve" of "Zullen we een nummer schrijven over vrijheid" 
"Kunnen we op excursie naar....”  

Het tekent het creatieve proces waar we ons als redactie 
al die jaren rijk mee voelen. Telkens verlaten we de ver-
gadering weer gevuld met appeltaart, nieuwe ideeën en 
schrijfinspiratie.
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Zintuiglijk 
gaat over mooie dingen. Is het schoon, 

fris en opgeruimd waar jij woont of in de 
instelling waar je verblijft? Is het mooi 

ingericht? Vind je dat je met jezelf voor 
de dag kunt komen?

Zinrijk 
is de rationele kant van zingeving. 

Is het voor jou helder wat jouw 
taken zijn en hoe ze bijdragen aan 

het doel? 

Zinvol 
gaat over de betekenis van de 

dingen die je doet. Dragen ze bij 
aan voor jou belangrijke doelen? 

Zinnelijk
is de lichamelijke kant van zingeving: 
voelt je lichaam lekker? Dan kun je 

natuurlijk denken aan knuffels of seks, 
maar ook aan lekkere koffie, inspireren-
de mensen om je heen, energie hebben. 

HOE KRIJG EN HOUD JE ZIN IN 
LANGDURIG LEVEN MET EEN 
PSYCHISCHE AAN-DOENING 
OF KWETSBAARHEID?
Peter Henk Steenhuis van het kenniscentrum ZinverZetten en Lottie van Starkenburg, gids in eigenzinnig 
leven organiseerden in mei 2021 een workshop om kennis te maken met het gedachtegoed van René Gude 
en te onderzoeken hoe dit van waarde kan zijn voor ggz-cliënten. Vanuit de redac-tie van de Piramide hebben 
Niek van Haasteren en Addy Bakx aan deze workshop deelgenomen. 
Dit heeft Niek geholpen bij zijn inbreng voor de Generieke Module Zingeving en Spiritualiteit, die in de maak 
is.
Addy heeft de info gebruikt voor het artikel ‘Je werk als zinrijk ervaren’.

door LOTTIE VAN STARKENBURG & PETER HENK STEENHUIS

Als je een psychose, depressie, angststoornis of andere 
aandoening krijgt, zet dat je leven op zijn kop. Je hebt 
veel vragen. Praktische vragen zoals: wat is er met me 
aan de hand? Vaak krijgen mensen ook zingevingsvragen 
zoals: waarom overkomt mij dit? 

Als jouw ziekte chronisch blijkt, of je kwetsbaar blijft voor 
een terugval, dan krijg je nieuwe vragen. De zingevings-
vragen verschuiven van groot naar klein: heb ik zin in 
vandaag? 

Zin hebben en houden in je leven is een taak voor ieder-
een. Als je een psychische aandoening of kwetsbaarheid 
hebt, heb je extra uitdagingen. Vermoeidheid, bijwer-
kingen van medicijnen, ongrijpbaarheid van klachten, je 
werk niet meer kunnen doen, het zijn allemaal redenen 
om minder zin in de dag van vandaag te hebben.

Wat kun je zelf doen om meer zin te krijgen in je dagelijks 
leven? Een praktisch hulpmiddel daarvoor is ZinverZetten. 
Het maakt zingeving concreet en sluit goed aan bij lang-
durig leven met een ziekte, beperking of kwetsbaarheid. 

Vier keer zin met ZinverZetten
ZinverZetten is een idee van voormalig denker des Vaderlands René Gude. Hij legde zin op vier manieren uit:

Samen zijn dit de 4 Z’ten van ZinverZetten. 

Zin maken
“De term ‘zingeving’ betekent dat je zelf aan de bak moet”, zei Gude. “Je moet zin maken, ook als de moed je in de 
schoenen zinkt.” Maar hoe? Als je door de bril van ZinverZetten kijkt, ontdek je bronnen van zin in jouw dagelijks 
leven en kun je daarmee aan de slag.
Mis je zinvolheid omdat je niet het werk kunt doen waar je altijd je ziel en zaligheid in legde? Of mis je zintuiglijkheid 
omdat je verblijft in een troosteloze omgeving? Weet je niet goed wat jouw taken zijn en mis je dus zinrijkheid? Of 
verlang je hevig naar zinnelijkheid met een lekkere maaltijd?
Zin maken kan altijd!

Meer informatie over ZinverZetten met Ziekte en Zorg? 
Ga naar www.lottievanstarkenburg.nl/zin of www.zinverzetten.nl 

Eén god, één liefde

God heeft alle namen
God heeft alle vormen

God woont in ieders hart
In welke vorm dan ook

Het is een klein waakvlammetje
Of een intens brandend vuur

Laat ieder de vorm kiezen 
Die waarde heeft voor hen

Laat de liefde in ieders hart 
wonen
Want god is alle liefde

door SUZANNE OORD
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“ALS FACT-MEDEWERKER BEN JE 
JE EIGEN INSTRUMENT”
Op dinsdag 6 juli hadden Stan en Suzanne een interview met twee casemanagers bij FACT Dongen: Abdelaziz 
(Abdel) El Harouchi en Marleen Schoenmakers. Centrale vraag: wat inspireert hen in hun werk?

Marleen wilde de zorg voor mensen met een verstan-
delijke beperking in, maar omdat daar weinig werk in 
was, koos ze voor de psychiatrie. Bij GGz Breburg ging ze 
werken op een klinische afdeling in Dongen en werd toen 
gevraagd voor het FACT-team. “Voorheen had ik contact 
met mensen die op het terrein woonden; nu ondersteun 
ik mensen die zelfstandig wonen en betrek ook hun net-
werk. Een mooie verandering; cliënten hoeven nu minder 
vaak opgenomen te worden. Wel zie ik mensen vaak 
nog worstelen met eenzaamheid, uitsluiting en stigma. 
Daarom moet je bij ambulantiseren ook de vooroordelen 
in de samenleving aanpakken. Ook is goede ambulante 
begeleiding nodig. Voor sommigen is zelfstandig wonen 
niet haalbaar; voor hen kan een klinische setting op het 
terrein nabijheid en veiligheid bieden en zo een uitkomst 
zijn."

door STAN DE LAAT & SUZANNE OORD

Haar collega Abdel werkt nu 13 jaar bij GGz Breburg: na 
PCO Oosterhout en FACT Breda nu FACT Dongen. “Hier-
voor was ik maatschappelijk werker voor gedetineer-
den bij Justitie en Veiligheid, maar de relatief hoge reci-
dive gaf weinig voldoening. De ggz leek me veel leuker. 
Hoewel GGz Breburg wel een heel witte organisatie bleek 
te zijn, hield ik vol. Daar ben ik nu blij mee: het is leuk 
werk en een leuke doelgroep. Je moet wel een beetje van 
de doelgroep houden om ermee te kunnen werken.”

Culturele verschillen
Die doelgroep omvat ook veel alloch-
tone cliënten. Marleen: “Het komt 
voor dat ze graag iemand spreken 
die meer bij hun cultuur betrokken 
is; dan kan Abdel soms iets voor hen 
betekenen. Daarover overleggen we 
vaak, waarbij we kijken wat de cliënt 
nodig heeft. Zo schakelen we bij taal-
problemen soms een tolk in.”
Abdel vult aan: “Zelf probeer ik 
mensen te verleiden en te binden om 
aan te haken. Als een cliënt bepaal-
de onderwerpen liever met mij 
bespreekt, vind ik dat prima, zolang 
we hem/haar maar binnenboord 
houden. Autochtone hulpverleners 
weten nog te weinig van zaken als 
geloof of van culturele verschillen, 
zoals het feit dat moslims tijdens de 
ramadan overdag niet mogen eten 
of drinken. Daarom hebben we meer 
personeel nodig met een andere 
culturele achtergrond en moeten 
we veel meer inzetten op de ‘kleine 
gebruiksaanwijzing’. Als je iemand 
begroet in zijn eigen taal of je schoe-
nen uitdoet bij huisbezoek, kun je 
net het verschil maken. Zeker bij zeer 
religieuze zorgmijders, voor wie psy-
chische stoornissen vaak taboe zijn 
en die eerst hulp zoeken in religieu-
ze hoek. Pas als de nood heel hoog is, 
melden ze zich bij de ggz.”

Lastige doelgroep
“Cliënten ondervinden regelmatig 
tegenwerking van instanties zoals 
woningbouwverenigingen, gemeen-
ten of politie; die vinden onze doel-
groep vaak lastig en weten niet hoe 
ze ermee om moeten gaan", aldus 
Marleen. Ze ervaart dat ggz-cliënten 
door hen vaak anders worden bena-
derd en worden gestigmatiseerd.  
"Dat komt de relatie niet ten goede: 
cliënten lopen schade op en raken 
het vertrouwen in het systeem kwijt. 
Gelukkig kijken steeds meer woning-
corporaties mee hoe een cliënt het 
beste geholpen kan worden, zoals bij 
een huurachterstand of bij het ver-
lenen van voorrang bij het toewijzen 
van woonruimte." Abdel vult aan: 
"Een ontruiming proberen we koste 
wat kost te voorkomen, omdat de 
financiële en emotionele schade de 
problemen alleen maar vergroot." 
Overigens heeft hij er moeite mee 
dat instanties bij problemen vaak 
van de ggz verwachten dat die het 
even oplost. "We zijn echter geen 
politieagenten, maar hulpverleners. 
Bovendien horen die mensen bij 
onze samenleving en ik zie het als 
uitdaging om ze te helpen. Geluk-

kig kent ons FACT-team vrijwel geen 
opnamen. We betrekken familie er al 
vanaf het begin bij, niet pas bij een 
crisis. Want zij kennen de cliënt als 
geen ander. We geven aandacht en 
schalen zo nodig op."

Onvoorspelbaar
Marleen en Abdel vinden de onvoor-
spelbaarheid van hun werk fan-
tastisch: het is nooit saai. Het ene 
moment is je agenda nog helemaal 
leeg, en tien minuten later is dat 
soms al totaal anders en zit je midden 
in een crisissituatie. “Wie dat niet 
wil of kan, moet een ander beroep 
zoeken", vindt Abdel. Marleen vult 
aan: “Belangrijk is wel dat je goede 
collega’s hebt op wie je kunt ver-
trouwen en met wie je zo nodig kunt 
overleggen over een cliënt. Zonder 
hen zou ik dit werk niet kunnen doen. 
Op zich is het leuk als ik dingen kan 
afvinken, maar negen van de tien 
keer gaat de helft mee naar morgen. 
Wel is het belangrijk om elke dag 
goed te kunnen afsluiten. Sommige 
casussen deel ik met iemand anders, 
zodat ze me niet uit mijn slaap 
houden. En bij een vol hoofd ga ik 
vaak wandelen of fietsen. Het is in 
ons werk belangrijk om niet te grote 
doelen na te streven, maar te genie-
ten van de kleine successen.” Abdel: 
“Belangrijk is dat we cliënten een 
veilige en vertrouwde plek bieden. 
Soms horen we verschrikkelijke en 
nare verhalen; dat schept ook verant-
woordelijkheid. Als iemand zegt dat 
hij het niet meer ziet zitten, bevra-
gen we elkaar soms wat we het beste 
kunnen doen. Ook delen we cliënten 
met elkaar.”
Bij dat alles letten ze er ook scherp 
op dat een cliënt een behandelvraag 
heeft. "Anders kijken we of we hem 
kunnen uitschrijven en bijvoorbeeld 
wmo-begeleiding kunnen geven als er 
nog een begeleidingsvraag ligt", aldus 
Marleen. "Soms kan iemand goed 
leven met een kwetsbaarheid en is 
hij goed ingesteld op medicatie." Wel 
is het volgens hen soms noodzake-
lijk om zolang als nodig is de verant-
woordelijkheid van een cliënt over te 
nemen als hij dit in een crisissituatie 
zelf niet meer kan (zoals bij het aan-
vragen van een zorgmachtiging). 

Wat is normaal? 
Een vraag waar ze vaak mee van 
doen hebben: wat is normaal en wat 
niet? Marleen: “Wie langer met onze 
doelgroep werkt, gaat soms dingen 
normaal vinden die dat niet zijn, 
zoals een zwaar vervuild huis. Maar 

als een cliënt daarin kan wonen, 
wie ben ik om daar dan iets van te 
zeggen?” Abdel vult aan: “Zolang 
een cliënt geen overlast veroor-
zaakt en geen gevaar oplevert, mag 
hij de gekste dingen doen, zoals zijn 
woning paars verven. Want het is 
zijn eigen woning. En als iemand 
die veel steun heeft van zijn geloof 
een imam wil spreken of een ritueel 
wil uitvoeren, dan kijken we of we 
dat kunnen regelen. Het gaat erom 
dat hij normaal blijft functioneren 
en niet doorschiet. Door in gesprek 
te blijven, kun je bijsturen en soms 
gevaarlijke en crisissituaties voorko-
men.” 
“Je eigen kijk op bepaalde dingen 
zegt natuurlijk ook iets”, stelt 
Marleen. “Zelf kan ik denken dat 
iemand psychotisch aan het worden 
is, terwijl het volgens Abdel bij zijn 
geloof hoort. Daarom moet je goed 
luisteren wat iemand bedoelt en wat 
het voor hem betekent.  Zo’n vertrou-
wensband is heel belangrijk. Want als 
je iemand afwijst, raak je hem kwijt. 
Daarbij neem je ook jezelf als instru-
ment mee. Je wilt mensen ook niet 
puur als ziektebeeld zien, want ieder 
heeft zijn unieke kwaliteiten.”

Thuisvoelen bij GGz Breburg
Hoewel Marleen het goed naar haar 
zin heeft bij het FACT-team, weet ze 
niet of ze er over tien jaar nog werkt. 
"Want het is heel hectisch en inten-
sief werk en er verandert nog steeds 
veel. Misschien zoek ik tegen die 
tijd elders bij GGz Breburg iets rusti-
ger werk." Abdel zit er in ieder geval 
nog prima. "Mijn hart zit echt bij de 
psychiatrie. Het is de kunst om elke 
dag weer als team crises en dure 
opnamen te voorkomen."

“Belangrijk is 
dat we cliënten 

een veilige en 
vertrouwde plek 

bieden.’’
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“DE FYSIEKE RUIMTE BIJ 
LOGEERHUIS FRITS GEEFT OOK 
RUIMTE IN JE GEEST”
Interview met Peter Leslie (13 oktober)

Een van de vrijwilligers bij Logeerhuis 
Frits is Peter Leslie. “Toen ik twee 
jaar geleden voor het eerst bij Frits 
kwam, was ik er psychisch erg aan 
toe. Je mag hier rusten; dat had ik 
destijds nodig. Het is ook een prach-
tige locatie, met dieren, bloemen en 
vogels. Met veel ruimte en natuur. 
En het allerbelangrijkste: niemand 
heeft een oordeel over je en ieder-
een is welkom; diagnoses bestaan 
hier niet. Verder scheelde het erg dat 
ik mijn hond Billy mocht meenemen; 
voor hem was het ook een paradijs. 
Ik voel me hier erg thuis. Afgelopen 
jaar kon ik vanwege de coronapan-
demie maandenlang niet komen; dat 
was slecht voor mijn depressie. Want 
ik voel me altijd stukken beter als ik 
hier een paar uur kan werken. In drie 
woorden is Frits voor mij: ruimte, 
rust en herstel. Fysieke ruimte geeft 
ook ruimte in je geest. En met die 
rust komt er ook ruimte voor tranen. 
Er wordt hier veel gehuild, zowel 
van vreugde als van verdriet. Een 
goed teken; dan komt er iets los. We 
hebben hier ook geen tissues, maar 
laten het gewoon lekker stromen.
Ik werk hier nu als vrijwilliger. Ik voel 
me hier mezelf; het werkt therapeu-

tisch om hier te werken.
Zo maak ik nu elke woensdag eten 
klaar voor de hele groep. Eerst kijk 
ik op het bord wat iedereen al of 
niet mag eten en bespreek ik met 
collega Dominique het menu. Nadat 
de boodschappen zijn gedaan, zit 
ik van drie uur tot half zes lekker te 
kokkerellen op mijn eigen tempo. 
Dat werkt voor mij heel therapeu-
tisch. Koken vind ik fantastisch en het 
is leuk om groenten uit eigen tuin 
te gebruiken, zoals aubergines voor 
in een ovengerecht. Zelf heb ik een 
achtergrond in de horeca en ik vind 
het leuk om voor mensen te zorgen. 
Verder maak ik samen met Anja de 
kamers schoon. Ik werk veel met 
haar samen; we hebben een goede 
klik en steunen elkaar. Ook voer ik de 
dieren, vaak samen met mijn dochter. 
Omdat ze weet hoe blij ik ben met 
Frits, gingen we een keer op Vader-
dag hierheen om de dieren te voeren 
en te wandelen. Deze zomer werden 
op één dag twintig eendjes geboren; 
fantastisch om te zien. Ook hebben 
we nu vijf lammetjes. 
Het mooie bij Frits is ook dat ieder-
een elkaar helpt. En als het niet lukt, 
is het ook prima. Toen ik er laatst 

helemaal doorheen zat, hoefde ik 
die dag niets te doen. Ik noem de 
mensen van Frits nu mijn familie. 
Er is altijd iemand die luistert, of 
die reageert op een app als het niet 
lekker met je gaat. Zoals vorig jaar, 
toen binnen één week mijn beste 
vriend en mijn hond overleden. Er 
is hier ook nooit stress. Je leert hier 
in de loop der tijd ook veel mensen 
kennen; vaak ken ik wel drie of vier 
van de gasten. Zelf draag ik bij aan 
een schoon en gezellig Frits; dat geeft 
mij de meeste zin aan mijn vrijwilli-
gerswerk. Als mensen een babbel-
tje willen maken, ben ik graag bereid 
om te luisteren, al geef ik goed mijn 
grenzen aan als het minder goed met 
me gaat. Bij Frits heb ik ook geleerd: 
je kunt een ander niet helpen als je 
niet eerst voor jezelf kunt zorgen. 
Frits is geen therapie, maar werkt wel 
therapeutisch – gewoon door er voor 
elkaar te zijn. Als je behoefte hebt 
aan een praatje, maken ze tijd voor 
je. Het geeft veel rust dat iemand 
naar je luistert zonder naar de klok 
te kijken. Dat is de magie van Frits en 
dat geeft mij ook de zin om hier te 
komen.”

“JE ZIET DE MENSEN 
HIER BIJ FRITS AL NA 
ÉÉN WEEK VERANDEREN”

door STAN DE LAAT

Interview met Anja de Bruijn (13 oktober)

Anja de Bruijn werkt sinds twee jaar als vrijwilligster 
bij Frits. Elke week houdt ze de keuken schoon en kijkt 
of er niets over de datum is. Tevens werkt ze als erva-
ringsdeskundige, waarvoor ze enkele cursussen heeft 
gevolgd.
“Een paar jaar terug begon ik hier als gast. Toen ik hier 
voor het eerst kwam, had ik echter wel moeite met het 
feit dat hier maar tot 19.00 uur medewerkers aanwe-
zig zijn. Toch heb ik de stap gezet, want ik mocht altijd 
weer naar huis als het niet beviel. Van de vijftien dagen 
dat ik er kon blij-ven, ben ik er toch tien geweest en ben 
ik slechts één keer naar huis gegaan. Het is rustgevend 
en niets moet (in tegenstelling tot bij een opname). Je 
hebt hier gewoon de vrijheid en iedereen zit hier voor 
zijn eigen problemen. Wel hield ik steeds afstand van 
andere mensen, omdat ik niet hun problemen wilde 
overnemen. Ik laat het waar het hoort. Toen ik wegging, 
zei ik tegen Dominique dat ik hier best een keer als vrij-
williger wilde komen. Want er werken hier een aantal 
vrijwilligers en het leek me heel leuk wat ze deden. Ik 
probeerde het vijf weken en dat beviel van beide kanten 
goed. Het geeft mijn leven zin dat ik hier bezig kan zijn 
en ik hoop het nog lang te mogen doen. Het is ook leuk 
werk. Ik vind het heel fijn om hier met de mensen bezig 
te zijn en kan ook gewoon mezelf zijn. Het is ook leuk 
om met andere vrijwilligers een praatje te maken en 
een kop koffie te drinken.
Het is fijn dat mensen bij problemen hier even tot rust 
kunnen komen. Je kunt hier ook echt je eigen weg 
vinden. Niets moet, alles mag. Ook de omgeving is fan-

tastisch. Het is een heel fijne, rustige plek. Je hoort 
alleen de vogeltjes en de schapen. Het is ook mooi om 
te zien dat de gasten het prima naar hun zin hebben en 
hier ook altijd weer terechtkunnen. Sommige zijn al vier 
keer teruggekomen. Het kost ook niks, alles is gesub-
sidieerd. Want de gemeenten weten ook wel dat een 
opname veel meer kost, terwijl hier de mensen na een 
week alweer bekomen zijn. 
Zelf ben ik er sterker uitgekomen toen ik gast was bij 
Frits. Toen een vriendin overleed, was dit een fijne plek 
om dit te verwerken. Ik vond hier altijd rust en kon 
gesprekken hebben, want er zijn altijd mensen die naar 
je luisteren. Afgelopen zomer ben ik door het team van 
Frits ook heel goed opgevangen toen in korte tijd allebei 
mijn ouders overleden. Wel besloot ik eind vorig jaar 
dat ik alleen nog als vrijwilliger kom, een teken dat ik 
gegroeid ben en sterker ben geworden. Ook wil ik zo 
lang mogelijk hier vrijwilliger blijven. In drie woorden 
zou ik Frits willen typeren met veiligheid, rust en jezelf 
kunnen zijn. Het is ook mooi hoe je de mensen hier 
ziet groeien, al na een week zijn ze erg veranderd. Een 
meisje dat de eerste keer nog niets zei en helemaal in 
zichzelf gekeerd was, geeft nu zelfs interviews voor de 
krant. Zelf ben ik ook van lieverlee opgebloeid. Het is 
hier ook beter dan in een instelling, waar ze ook nog 
eens lange wachtlijsten hebben. Daarom zouden er in 
Nederland nog wel tien of meer van dit soort projecten 
moeten komen, want er is een heel grote behoefte aan.”

‘‘Het is ook mooi 
hoe je de mensen 

hier ziet groeien, al 
na een week zijn ze

 erg veranderd.’’

3534



DAAR DOE IK HET VOOR

Henny van Dalen is vrijwilligster van het eerste uur bij de redactieraad van de Piramide. Eerder was zij actief 
in de redactie van de Link. Toen dit blad werd opgeheven werd zij door John Jongejan gevraagd voor de Pira-
mide. Dat is een goede zet geweest. 

door ADDY BAKX  

Henny: “Ik vind alles wat er bij het redactiewerk komt 
kijken leuk: het schrijven van gedichten, het interviewen, 
het onderling contact. Het is belangrijk dat ik bij dit werk 
mijn eigen tempo kan bepalen. Ik schrijf mijn gedich-
ten vanuit mijn ervaringen, over dingen die ik meemaak 
in mijn leven of hoe ik over dingen denk. Meestal ben 
ik tevreden als ik een gedicht heb geschreven. Soms 
herlees ik het en kijk ik of ik nog wat wil veranderen. Ik 
schrijf gedichten voor mezelf maar ook weleens voor 
iemand anders. Zo heb ik speciaal voor mijn moeder en 
voor iemand die gevangen zat in Marokko een gedicht 
geschreven.” 

“Ik vind het ook leuk om mensen te interviewen, al 
kost het me soms moeite om het met opschrijven bij te 
benen. Het is fijn om samen iets te maken en een goed 
resultaat te zien. Daar doe je het voor. Als er weer een 
Piramide uitkomt heb ik het gevoel dat ik iets gedaan 
heb. Het is mooi dat mensen de Piramide waarderen, 
dat is een teken dat het nut heeft gehad. Als ik van 
mensen die ik heb geïnterviewd terug hoor dat ze blij zijn 
met het artikel dat ik heb geschreven dan doet het me 
goed dat ik daaraan heb meegewerkt.”

“Ik geef af en toe weleens een Piramide aan iemand, bij-
voorbeeld aan mijn tante, aan een kennis bij het Leger 
des Heils of aan iemand van de ggz. Ze vinden het leuk 
om zo’n nummer te krijgen. Ze zeggen ook dat ik goed 
kan schrijven. Dat is een opsteker voor mij. Ik voel me 
dan nuttig en het geeft een fijn gevoel dat ik iets goed 
kan.”

“Het is altijd gezellig tijdens de vergaderingen van de 
redactieraad. Het is een groep mensen die aardig kan 
schrijven, die warmte en genegenheid biedt en die best 
wel kundig is. Een selecte groep die een goed blad maakt. 
Als ik iets mocht wensen dan zou ik best wel een cursus  
willen krijgen over de journalistieke kant, hoe je mensen 
kunt interviewen en ook over de spelling en grammati-
ca. Ik zou ook wel een bundel met mijn gedichten willen 
uitgeven, maar dat is voor mij niet te doen omdat ik een 
uitkering heb. Om van je schrijfwerk te kunnen leven dat 
kan bijna niemand.”

In elke Piramide is er wel een mooi gedicht van Henny te 
lezen. Hopelijk kunnen we daar nog lang van genieten. 
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In gesprek met de triade cliënten-familie-behandelaars over zingeving

TIJD EN OPRECHTE AANDACHT 
ALS HET MOOISTE CADEAU DAT 
JE IEMAND KUNT GEVEN

Met een ggz-richtlijn in de maak over het thema ‘zingeving’ leek het de Piramide zinvol om dit thema te 
bespreken met drie mensen van de triade, te weten: Cees van Gils (cliëntenraad), Loes van Geijn (Ypsilon 
Midden-Brabant/Familieraad) en Maureen Alberg (activiteitenbegeleider bij HIC Breda). Met daarbij vragen 
als: ‘wat vind je zinvol in je leven?’ en ‘waar krijg je een goed gevoel van?’

Voor Cees werd het thema ‘zingeving’ heel actueel in de jaren 1997-2014, toen hij te kampen kreeg met veel proble-
men in zijn gezin. “De waaromvraag bleef maar door mijn kop spoken, maar na gesprekken met een geestelijk verzor-
ger kon ik dat loslaten; dat hielp echt bij mijn herstel.” Tij-dens een van zijn opnamen werd gevraagd of hij wilde mee-
werken aan een blok ‘zingeving’, met thema’s als piekeren of de zin van het leven. “Dat vond ik erg prettig. Er kwamen 
soms veel emoties omhoog, maar het hielp zeker bij mijn herstel. Nu kan ik zaken vanuit meerdere kanten bekijken. 
En met het geleerde kan ik nu in de cliëntenraad weer anderen helpen. Ook ondersteun ik nu ouders van kinderen die 
uit huis zijn geplaatst. Belangrijk daarbij is goed luisteren (zonder invullen) en herkenning en erkenning geven.”
Ook in herstelgroepen worden volgens John vaak vragen gesteld over de zin van het leven of de zin van een bepaalde 
aandoening. “Vaak bespreken we dan hoe we het oplossen. De een brandt een kaarsje, de ander gaat wandelen en 
weer een ander doet vrijwilligerswerk.” Ook de Familieraad vindt het zinvol om iets met die ervaringen te doen, vond 
Loes. Zelf spreekt ze regelmatig met een vriendin om te zorgen dat zij niet de weg kwijtraakt als het niet goed gaat 
met haar zoon.

DOOR STAN DE LAAT, NIEK VAN HAASTEREN & JOHN JONGEJAN

Gedachten serieus nemen
Begrip is echter niet altijd aanwezig, ervoer Loes. “Het is 
belangrijk dat mensen in je omgeving jou ondersteunen, 
maar bij een psychiatrische ziekte is dat nog erg ingewik-
keld. Voor de verlamming van mijn dochter tonen veel 
mensen begrip, maar met de psychose van mijn zoon 
kunnen mensen vaak niet omgaan. Gelukkig toonden zijn 
vrienden zich heel betrokken en bleef hun vriendschap 
doorgaan. Tijdens zijn psychose kreeg mijn zoon ineens 
veel spirituele gedachten. Ik vind het belangrijk om daar-
voor open te staan, al kan ik het zelf niet meevoelen. Als 
je zegt dat het flauwekul is, wil hij misschien niet meer 
met je praten. Voor mij is het zinvol dat hij zijn verhaal 
kan doen; dat geeft rust. Soms neemt hij me mee de tuin 
in en vraagt of ik ook al die stemmen hoor. Dan zeg ik: 
‘ik hoor ze zelf niet, maar jij wél!’ Daar moet je het bij 
laten.” John vulde aan: “Als familie moet je accepteren 
dat praten over die onalledaagse dingen een deel van zijn 
kwetsbaarheid is.” Voor Cees is dit heel herkenbaar. “Mijn 
zoon is licht verstandelijk beperkt, maar vanwege een 
trauma begreep ik hem nooit. Sinds mijn eerste opname 
ben ik hem echter steeds beter gaan begrijpen. In die tijd 
ervoer ik zingeving en zette ik ook privé grote stappen.” 

De kracht van muziek
Ook activiteitenbegeleider Maureen vindt betekenis-
vol werken erg belangrijk. Vooral de combinatie the-
rapiemuziek is haar op het lijf geschreven. “Twee keer 
per week doen we op de HIC een onderwerp: enerzijds 
zingeving omzetten in proza en poëzie, anderzijds (met 
geestelijk verzorger Thea Sprangers) een bezinningsuur-
tje: heel laagdrempelig in de huiskamer. Aan de hand 
van een gedicht of tekst gaan we dan brainstormen; daar 
komen vaak de mooiste dingen uit. Zo durven sommigen 

uit angst voor afwijzing geen hulp te vragen, waarmee ze 
niet alleen zichzelf belemmeren, maar ook anderen die 
willen helpen. Dat leidde tot deze zin: ‘geen hulp durven 
vragen is eigenlijk jezelf negeren’.” Niek vulde aan: “Als je 
kunt ontvangen, geef je een ander ook de kans om iets 
te geven. Tijd en oprechte aandacht is ook het mooiste 
cadeau dat je kunt geven.”
Zelf gebruikt Maureen kunst als thema. “Ik schrijf zelf 
muziek en teksten [onder de artiestennaam Mo’reen, 
red.]. Ik vraag de groep naar zo’n lied te luisteren en aan 
te geven wat het voor hen betekent. Sommigen durven 
niet te luisteren, anderen worden emotioneel. Wel kun 
je zo dichter bij je gevoel komen. In het begin ben je 
bang om in een groep je emoties te uiten, maar huilen is 
beter dan dat alles blokkeert. In een individueel gesprek 
kun je dan aangeven wat het met je deed.” Daarbij polst 
Maureen eerst altijd hoe iedereen erbij zit en of de groep 
het aankan. “De een wil opgewekte muziek horen, de 
ander iets rustigers; daar moet je een balans in zoeken. 
En als iemand zich ergens niet prettig bij voelt, mag hij 
even weg. Tegen een cliënt die steeds moest huilen, zei 
ik in een individueel gesprek dat ze zich niet hoeft te 
schamen voor haar tranen. In het begin liep ze weg; later 
kwam ze weer terug, omdat ze het samen zingen niet 
wilde missen.”
Zo’n luistersessie zou volgens Niek ook fijn zijn voor fami-
lieleden, omdat ook zij een heel proces te gaan hebben. 
Centrum Veerkracht en Stabiliteit (CVS) en de deeltijd-IHT 
hebben nu een therapie-blok ‘Music and the mind’. Cees 
licht toe: “Ieder mag om de beurt een nummer uitkiezen, 
met de vraag wat het met hem doet. Erg mooi; het zou 
ook een thema voor familieavonden mogen worden.”
Volgens John raakt muziek ook je kern als mens. “Hulp-
verleners spelen een belangrijke rol in het beschermen 

van mensen met een psychose en hen te helpen contact 
te maken. Je kunt ze niet gewoon laten huilen en dan 
wegsturen, maar moet er wat mee doen. Zelf zou ik ook 
echt ontredderd zijn als ik tijdens een psychose zo’n 
nummer zou horen. Ook begon ik al te huilen als het 
maar even ging over God of Jezus. Vaak vindt je omge-
ving je dan emotioneel instabiel, terwijl je juist zóekt naar 
emotionele stabiliteit en naar zingeving. Mensen op een 
afdeling zijn vaak diep gekwetst en moeten weer leren 
om hun eigen kracht te voelen.”

Groepsgesprek tussen familie en cliënten
Ook op andere manieren bereikt Maureen mensen die 
zich verbaal minder goed kunnen uitdrukken. “Zo heb 
ik een cliënte die met schilderen al hele situaties uit het 
verleden heeft verwerkt.” 

Op diverse locaties probeert GGz Breburg nu iets op te 
bouwen, waarbij tussen de cliënt en zijn systeem (familie 
en goede vrienden) een groepsgesprek ontstaat rond de 
vraag ‘welke hulp heeft de cliënt nodig en wie kan daarin 
voorzien?’ Zo blijven de cliënt en zijn systeem in balans. 
Cees gaf aan dat zijn eigen crisissignaleringsplan nog 
vaak eenrichtingsverkeer was vanuit de behandelaar, tot 
hij een keer zei: “Het gaat toch om mij, dan mag ik toch 
ook aangeven wat erin komt?” Verder vertelde Loes nog 
dat haar zoon in zijn behandelplan ook een aantal vrien-
den liet opnemen. “Vaak zien die eerder dan de ouders 
dat het misgaat; ze kunnen dan contact opnemen met 
de spv’er. Misschien een goed thema voor een Ypsi-
lonavond.”
Daarmee liep dit interessante gesprek ten einde.
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VOEL JE VRIJ OM...
... ook zelf een artikel voor dit blad in te sturen. 

Of laat je interviewen als je iets wilt delen.

Ons mailadres is:
depiramide@ggzbreburg.nl

ZINNIG
Het heeft geen zin

te piekeren over zingeving
Al is het niet in een zin

Ik kan zeggen dat het zin heeft
om over de zin van het leven na te denken

In ieder zinnig woord over ervaringen
ligt de zin van het leven in het leven zelf besloten

Daarom alleen al heeft alles zin


