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"Your mind is a powerful
thing. When you fill it with
positive thoughts your life
will start to change"

Ons hoofd gaat altijd weleens op hol. Iedereen maakt
dingen mee die minder leuk zijn, waar je tijd voor nodig
hebt om deze een plekje te geven en je soms gewoon
even extra hulp nodig hebt. Dat is niets om voor te
schamen.
Gelukkig gaan we de goede kant op met tolerantie bij
geestelijke gezondheid. De psycholoog is geen
uitzondering meer of iemand waar je naartoe moet als je
niet goed bij je hoofd bent, zoals ze dit vroeger zagen.
Therapie is ook niet meer iets om je voor te schamen.
Eigenlijk zou iedereen wel wat therapie kunnen
gebruiken, inzichten in hun eigen mindset, trauma’s en
gedrag. Uiteindelijk geeft het je inzichten om dingen
een plekje te kunnen geven (ook al is dit heel klein) en
kun je weer iets positiever de wereld in kijken.

Dit nummer gaat niet over labels, ongemakken of
stimatisering. Dit nummer gaat over geestelijk
gezondheid, wat hierbij komt kijken, hoe sterk
vrouwen kunnen zijn ondanks hun worstelingen
met geestelijke gezondheid. Maar ook hoe twee
zakenvrouwen het voor elkaar krijgen om steeds de
juiste mensen bij elkaar te matchen in de liefde, hoe
pijn en ons lichaam verbonden zijn, de mooiste
herfstwandelingen, heerlijke recepten en veel meer.
Kortom dit nummer is weer taboe doorbrekend,
geliefde, bijzonder en vooral SASSY!
Geniet van het seizoen van veranderingen en ga
cozy de winter in.
Veel liefs, Melinda (en Isabelle)

We hebben allemaal een eigen gebruiksaanwijzing en
labels die het leven soms makkelijker maken. Deze zijn
onderdeel van onszelf en niet wat anderen van ons
vinden. Zo heb ik geworsteld met een eetstoornis
boulimia, een postnatale depressie en heb ik lichte
innerlijke borderline en ben ik daarnaast herstellende
van PTSS. En toch zegt dit helemaal niets over mij. Ik sta
– ondanks flinke tegenslagen en zorgen – positief in het
leven en vind het leven veel te mooi om stil te staan bij
labels. Uiteindelijk ben je jezelf en geen label en daarbij
herken ik nu heel veel bij anderen, weet ik precies hoe
ik in elkaar zit en kan ik daardoor anderen ook beter
bijstaan of inzichten geven over de moeilijke dingen in
het leven.
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Fotograaf: Meral Soydas

Jeannette Dijkstra
Ik ben Jeannette Dijkstra, traumaseksuoloog en ervaringsdeskundige. Toen ik een jong meisje
was, kwam seksueel geweld op mijn pad. Een leven vol problemen lag voor me. Ik voelde me heel
vaak verdwaald. Figuurlijk, maar heel vaak ook letterlijk. Tot op de dag van vandaag overvalt dat
gevoel me af en toe. Gelukkig heb ik geleerd hoe ik mijn weg terug kan vinden wanneer dat
gebeurt. Het is mijn missie om ook jou dat te leren!
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Ik voelde mij altijd anders dan andere
kinderen, ik was angstig, eenzaam en
kende zeer sombere perioden. Toen ik
een jaar of 16 was ontwikkelde ik een
eetstoornis en hongerde mijzelf uit tot ik
nog maar 38 kilo woog

Wil je je eigen verhaal met ons delen? Heb je zelf ook hulp
gehad?
Twaalf jaar oud ben ik. Op klaarlichte dag komt er een volwassen
man mijn tentje binnen, die mij vervolgens verkracht. Deze
gebeurtenis heeft een grote invloed gehad op de rest van mijn
leven, de schade van seksueel misbruik in de kindertijd dringt door
tot in alle uithoeken van je bestaan. In de jaren die volgde heb ik
de ervaring heel diep weggestopt, het leek alsof ik het vergeten
was. Echter een problematisch leven lag voor mij en ik wist niet dat
de moeilijkheden die zich voordeden te maken hadden met het
misbruik.

Ik voelde mij altijd anders dan andere kinderen, ik was angstig,
eenzaam en kende zeer sombere perioden. Toen ik een jaar of 16
was ontwikkelde ik een eetstoornis en hongerde mijzelf uit tot ik
nog maar 38 kilo woog. Ik schaamde mij overal voor en ik durfde
nooit vrijuit te spreken. Ik had moeite met vriendschappen en
relaties, ik wist niet goed wie ik was en wat ik wilde. Ik ging
experimenteren met drugs, zwierf rond en voelde mij nergens
thuis. Ik verlangde naar contact en wist niet hoe ik dat moest doen.
Er was een deel in mij wat ik niet kon bereiken, voelen was
moeilijk. En er was een heel spontaan (uiterlijk) vrolijk deel, dit deel
was grenzeloos en zei overal JA op.
Ik slaagde erin op te groeien en een studie te voltooien. Door de
jaren heen heb ik mij altijd afgevraagd wat er toch met mij aan de
hand was en heb daar ook meer dan eens hulp voor gezocht.
Geen hulpverlener heeft ooit de vraag gesteld of ik geweld mee
had gemaakt, laat staan seksueel geweld.
Het geweld herhaalde zich in mijn leven en ik had geen idee dat ik
zelf degene was die mijn partners daar op uit koos. Ik bevond mij
ook vaak in gevaarlijke situaties, dat had ik niet door. Onveilig is als
veilig gaan voelen, een van de omkeringen die seksueel misbruik
in de kindertijd veroorzaakt. Ook had ik fijne mensen in mijn leven
en toch ging het iedere keer weer mis.
Vertel eens wat je missie precies is en waarom dit zo hard
nodig is?

Mijn missie is om mijn kennis en ervaring over dit trauma te
delen en zo bewustwording te creëren bij slachtoffers en
hulpverleners. Ik heb naast mijn werk op de operatiekamer
van een groot ziekenhuis, een opleiding tot psychosociaal
therapeut gevolgd.
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Na korte tijd was mijn specialisatie duidelijk, ik zou
mij bezig gaan houden met de begeleiding van
mensen die in hun kindertijd slachtoffer zijn geweest
van seksueel misbruik. Ik heb het eigenlijk niet zelf
gekozen, het koos mij. Nu ik zelf het hele
verwerkingstraject heb doorlopen ben ik
aangekomen in de fase van betekenisgeving: mijn
kennis en ervaring mag niet voor niets zijn geweest,
ik moet dat teruggeven aan de mensen die er nu mee
worstelen. Ik ben altijd heel blij als ik jonge mensen in
mijn praktijk mag begeleiden, zij hoeven dan niet het
problematische leven te leiden wat ik heb gehad.
Overigens zijn mannen en vrouwen van alle leeftijden
welkom bij mij, mij oudste cliënt was 84! Geweldig
vond ik dat, een prachtig proces waarin de weg voor
kinderen en kleinkinderen vrij wordt gemaakt. Ik
geloof erin dat de stenen die iemand op zijn pad laat
liggen, zijn of haar kinderen daar over struikelen. Dus
verwerken heeft ALTIJD zin.
Zijn er verschillende varianten van trauma
seksualiteit? Kun je deze toelichten?
Traumaseksualiteit is een tijdelijke seksuele identiteit
die ontstaat in het misbruik. Deze identiteit kan
trouwens een heel leven blijven bestaan, als er geen
verwerkingsproces plaatsvindt.
Waarom is het aangeven van grenzen zo
belangrijk? En waarom lukt het veel vrouwen niet
voldoende om deze kenbaar te maken?
Seksueel misbruikt is een zeer gewelddadig delict,
het is als een overval en het kind raakt in doodsangst.
Vanaf het allereerste moment van het misbruik
gebeurt er ontzettend veel, een van de dingen die
gebeurt is dat het zelf beschermend vermogen kapot
gaat. En dit heb je nu juist nodig om je veilig te
voelen in het leven. Deze schade is enorm, je kan je
grenzen niet meer voelen mede doordat je niet meer
in je lijf kan wonen. Dit zorgt ervoor dat je eigenlijk
geen Nee meer kan zeggen. Ook zorgt de
keelblokkade, die ook in het misbruik ontstaat mede
doordat het geheim moet blijven, ervoor dat het jezelf
uitspreken en kenbaar maken heel erg moeilijk
wordt. Dit geldt niet alleen voor vrouwen, ook
mannen die als kind misbruikt zijn lopen deze schade
op.
Je geeft ook online cursussen over het verwerken
van seksueel misbruik/geweld en trauma’s. Hoe
belangrijk is het om ook op digitale wijze hier
aandacht voor te hebben?
Tijdens de eerste lockdown werden wij allemaal erg
op onszelf teruggeworpen en zijn mensen ook meer
geïsoleerd geraakt.

Dat geldt in het bijzonder voor overlevers van seksueel misbruik.
Daarom ben ik een online lotgenotengroep gestart, die zeer goed
is bezocht. Ik heb cliënten die in andere werelddelen wonen en
ook voor de individuele begeleiding ben ik bezig een goede
online methodiek te ontwikkelen. Ik maak onder andere gebruik
van psychodrama en ik ontdek hoeveel er ook online mogelijk is.
Echter het blijft belangrijk elkaar ook in levenden lijve te
ontmoeten om bijvoorbeeld het stuk met de dader uit te werken.
De dader moet uit het innerlijke systeem gezet worden, dat werkt
beter als je bij mij in de praktijk komt of meedoet aan een LIVE
groep.

Daarbij komt nog dat het slachtoffer in een systeem
gevangen raakt waardoor het moeilijk is erover te
spreken. In het moment van het misbruik raakt het
kind in shock, dan wordt de ervaring vervolgens
afgedekt met een dikke laag van een geheim, een
laag schuld en dan nog de schaamte.

Niet zelden worden kinderen ook bedreigd, zie dan
nog maar eens je mond open te doen. Ook al ben je
inmiddels volwassen, het blijft moeilijk. Als mensen
bij mij in de praktijk komen dan weten wij al dat het
over verwerken van seksueel misbruik gaat, want dat
Werd er in deze corona periode vaker gebruik gemaakt van
is mijn aandachtsgebied, mijn specialisatie. Dat
jouw online expertise en hulp bij dit soort trauma’s?
maakt het makkelijker om erover te praten, ik help
Covid heeft er zeker toe bijgedragen dat ik de mogelijkheden van
mijn cliënten daarbij natuurlijk. Het geheim
online groepen en online individuele begeleiding ben gaan
doorbreken is een eerste zeer belangrijke stap in het
onderzoeken en ervaren. Het was tijdens die periode net zo druk in proces. Je zit als het ware met de dader gevangen in
mijn praktijk als normaal het geval was. Ik mocht nog steeds
de ervaring, er waren geen getuigen toen. Het is heel
mensen in de praktijk blijven zien, alleen de groepen gingen
behulpzaam in het proces alsnog de getuigen toe te
online.
voegen. Als hulpverlener kom je automatisch in die
rol terecht, en dat is goed voor het herstel.
Is er naast seksueel misbruik/geweld ook ruimte voor trauma’s
die ook geestelijk misbruik laten zien?
Richt je je specifiek op seksueel misbruik bij
Zoals ik eerder schreef komt de dader van het misbruik als een
kinderen of kunnen volwassenen die hier op latere
soort interne parasiet in het systeem van de overlever terecht. Je
leeftijd mee te maken kregen ook bij jou terecht?
moet het zien als een innerlijke stem, die zich overal mee bemoeit. Ja, ik werk ook met volwassenen. Kinderen en
En dan niet op een goede en positieve manier, deze stem zorgt
volwassenen ervaren bij misbruik dezelfde
ervoor dat jij jezelf niet laat horen en zien. Dat je twijfelt, je onzeker problematiek en daarom help ik beide. Iedereen die
voelt en angstig bent. Ook heeft deze dader invloed op jouw
dit trauma heeft meegemaakt heeft een verloren kind
seksuele leven. Deze interne structuur zie ik ook bij mensen die
in zich, die wacht tot het opgehaald wordt. Dat is
slachtoffer zijn geweest van ernstig pesten, lichamelijke of
waar ik veel oog voor heb in de begeleiding. De
geestelijke mishandeling en verwaarlozing. Ook dan moet de
volwassenen van nu moeten leren alsnog een goede
dader uit het innerlijk van het slachtoffer gezet worden.
ouder voor het kind in zichzelf te worden. Dat zijn
processen die veel liefde en geduld vragen, maar het
Zelf heb ik ook lichamelijk en geestelijk misbruik ervaren, kun
resultaat is altijd prachtig mooi!
je een schatting geven hoe vaak dit voorkomt bij vrouwen in
Nederland?
Wat vond je van het programma dat het taboe
Seksueel geweld en ander huiselijk geweld komt ontzettend veel
rond seksueel misbruik/geweld bloot lag van
voor, volgens het CBS zijn er in 2020 bijna 80.000 gewelds- en
Geraldine en de vrouwen?
seksuele misdrijven gepleegd. Realiseer je dat dat het topje van de Ik heb gemengde gevoelens bij programma’s zoals
ijsberg is, kenmerk van seksueel misbruik is dat het bijna altijd
Geraldine en de vrouwen. Aan de ene kant is het
lange tijd geheim blijft en er in heel veel gevallen niet tot aangifte
ontzettend belangrijk en goed dat er aandacht aan
wordt overgegaan.
wordt besteed en dat mensen erover na gaan
denken en er met elkaar over spreken. Echter een
Is het voor vrouwen een drempel om hiervoor hulp te
programma, en zeker bij de commerciële omroep
aanvaarden? En zie je dit ook terug in jouw praktijk?
dient meer dan alleen het belang van de deelnemers
Het is voor slachtoffers moeilijk goede hulp te krijgen, mijn
aan zo’n programma. Weten die altijd wat de effecten
ervaring is dat de kennis over dit specifieke trauma onvoldoende
zullen zijn? Misbruik van mensen die kwetsbaar zijn
is. Het wordt in de gangbare hulpverlening vaak benaderd als een ligt op de loer. Bovendien wordt en vaak een beeld
“gewoon” trauma en de seksuele component blijft onderbelicht.
geschetst dat je in een soort snelkookpan dit trauma
Daarbij komt dat er een sterke ontkennende en ontwijkende
kan verwerken door veel EMDR en exposure, dat is
beweging is, in de gehele maatschappij. Niemand, ook het
naar mijn idee een misvatting. Dit trauma heeft een
slachtoffer niet, praat er graag over.
andere benadering nodig wil je het echt met wortel
en al uitroeien.
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Kun je vertellen wat de eerste stap is in het verwerkingsproces, nadat de persoon zich bij jouw gemeld heeft en
een intake heeft gehad?
In het proces zijn er een aantal dingen nodig. Ik heb al genoemd het doorbreken van het geheim en daarbij alle
hobbels nemen die het vertellen oproept. Het is ook goed om tenminste 1 keer aan iemand te vertellen wat er precies
gebeurd is, dit om die zo belangrijke getuige toe te voegen aan de traumatische ervaring.

Verder is het nodig dat de dader eruit gezet wordt. Daarvoor heb je je lijf en bewustzijn van wat je denkt en voelt
nodig. Dus ik werk vaak meteen in het begin al aan het weer opnieuw gaan wonen in je lichaam. Dat is een hele klus
soms, die ook veel nabijheid, geduld en liefde vraagt. De relatie die je aangaat met de cliënt is hierbij erg belangrijk,
hier kan iemand oefenen met het aangaan van contact en alles wat dat vraagt. Jezelf kenbaar maken, de veiligheid en
onveiligheid onderzoeken, het durven aangaan van een conflict en iedere keer weer gaan staan op de benen
waarvan je denkt dat je ze niet hebt. Het is als opnieuw leren lopen, dat gaat met vallen en opstaan. Ook moet er
intensief gewerkt worden aan het herstellen van het zelf beschermend vermogen, daar heb ik prachtige
psychodramamodellen voor. Dat is heel erg zinvol en vaak ook nog leuk. Dat zou je niet denken maar er wordt soms
erg gelachen tijdens het proces. Humor relativeert en geeft lucht.
Werk je ook samen met andere instanties om zo het taboe te doorbreken en het gezamenlijk aan te pakken van
meerdere problematiek? (bijv. eetstoornissen, welke vaak gerelateerd zijn aan trauma’s)
Ik werk samen met een groep traumatherapeuten die net als ik zijn opgeleid door Peter John Schouten. En ook heb ik
buiten deze groep veel waardevolle mensen met verschillende expertise in mijn netwerk. Wat ik merk is dat het werk
van de vaktherapeut en haptotherapeut heel erg ondersteunend zijn in het verwerkingsproces. Ik zou graag nog meer
met de GGZ willen samenwerken, in mijn praktijk bieden wij hele mooie groepen aan. Het is goed voor het proces als
mensen snel bij ons terecht kunnen voor een groep als ze op de wachtlijst staan. Het is enorm jammer en soms zelfs
her-traumatiserend, als iemand eindelijk de stap zet om met het trauma aan de slag te gaan en dan alsnog lange tijd
moet wachten.
Wat zou je graag nog wensen op privé- of werkgebied?
Ik heb een wens om een plek te creëren en dat zou je meer moeten zien als een community, waar alles aanwezig is om
dit trauma te verwerken. Voor ieder fase in het proces de juiste tools en deskundigen. Iemand die bijvoorbeeld wat
ouder is en al jaren in het diepe karrespoor van het trauma leeft, die zal eerst uit de eenzaamheid moeten komen
voordat er aan verwerking kan worden begonnen. En een tiener die thuis nog altijd misbruikt wordt en nergens
terecht kan en op straat gaat zwerven, loopt ernstig gevaar om in de prostitutie terecht te komen. Deze jonge mensen
moeten van de straat, in een veilige omgeving werken aan de zelfbescherming. Zodat iemand weer zonder gevaar
voor nieuw misbruik de wereld in kan!

Meer weten? Kijk eens op de website: www.praktijkvoelmoedig.nl

s
l Soyda
a
r
e
M
:
f
a
Fotogra

Page 7

3 x Cozy lifestyle
KITAMA KIMONO'S
Wij houden van Kitama Kimono's! Hoe fijn is
het om er fantastisch uit te zien en daarnaast
heerlijk te chillen? Maak kennis met hun
nieuwste aanwinst de Kimono Floral Dream.
Deze prachtige bloemen kimono is ook in
plussize beschikbaar. Ongeacht welke maat je
ook draagt, de kimono laat elk vrouwelijk
lichaam op z'n mooist uitkomen en is een
genot voor het oog met haar prachtige kleuren
en glans! www.kitama.nl

SOXS
Zeg eens eerlijk, slaap jij in de winter ook met
je sokken aan in bed? Ik wel hoor en het liefst
met de fijne sokken van SOXS. Deze zijn warm,
eco friendly en geven geen irritatie aan de
huid. Ideaal, warm en zo fijn om te hebben. Ze
hebben verschillende formaten, kleuren en
voor iedereen wel wat wils. Go go go!
Meer informatie via www.soxs.co

WARMTESJAAL
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De ouderwetse pittenzak weer helemaal hip!
Musthave voor herfst en winter. De
warmtesjaal is ideaal om je snel op te warmen,
te ontspannen (kruip lekker op de bank) of om
pijnen en ongemakken te verlichten. Denk
aan klachten zoals buikkrampen tijdens
menstruatie, pijn in onderrug bij
zwangerschap of wanneer je last hebt van een
pijnlijke blessure (ook als coldpack te
gebruiken door in de diepvries te leggen).
De warmtesjaal is 70 cm lang en de binnenzak
heeft een zachte vulling van biologisch
lijnzaad. Handgemaakt in Nederland.
Prijs € 30,- www.warmtesjaal.nl

"AUTUMN
SHOW US
HOW
BEAUTIFUL
IT IS TO
LET
THINGS
GO"

EFFECT VAN HORMONEN
OP JE MENTALE
GEZONDHEID
ISABELLE DON GRIOT
Dat hormonen een ongelooflijk groot effect kunnen hebben op je mentale gezondheid
ondervond ik voor het eerst ruim 6 jaar geleden toen ik met “de pil” stopte, na deze bijna 16 jaar
dagelijks te hebben geslikt. De huisarts heeft mij de pil voorgeschreven, ondanks dat ik zo jong
was, omdat ik enorm hevig menstrueerde en ik niet normaal kon functioneren door alle
bloedingen. Natuurlijk niet het voornaamste als je zo jong bent, zowel het bloeden niet, als het
gebruik van de pil niet. Voor mij was het de normaalste zaak van de wereld om hem te slikken en
voelde mij er prima bij, dacht ik. Ik merkte pas hoe de wereld er echt uitzag, en hoe ik me
daadwerkelijk moest voelen toen ik er cold turkey mee ben gestopt toen ik mijn gastric bypass
kreeg. Dit is dus hoe emoties voelden. Dit is hoe heel vrolijk of heel boos voelt. Dit is hoe een
reactie daadwerkelijk bij mij binnenkomt. Het was voor mij een ongelooflijk eye opener. Ik vond
het zo confronterend dat ik blijkbaar al die jaren qua gevoel afgestompt ben geweest zonder
het te weten. Dat de wereld er zonder de hormonen van de pil veel kleurrijker en gezelliger
uitziet. Natuurlijk is dit een persoonlijke ervaring, maar als ik dit om mij heen vertel merk ik dat er
veel meer vrouwen zijn die zo reageren op de hormonen van de anticonceptie. Schokkend vind ik
het dan ook hoe gemakkelijk de pil voorgeschreven wordt door de huisarts zonder na te denken,
alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Een aantal jaren geleden ging ik, na jaren van
HMB (hevig menstrueel bloedverlies) naar de huisarts voor een verwijzing naar de gynaecoloog.
Ik heb moeten smeken om een verwijzing. Want de invaller (en man) gaf aan “dat dat er nou
eenmaal bijhoort”, en dat hij mij “wel even de pil kon voorschrijven wat het probleem zeker zou
verminderen”. Toen ik hem aangaf dat ik dat absoluut niet wilde rolde hij nog net niet met zijn
ogen alsof hij wilde zeggen “dan moet je het zelf maar weten”. Uiteindelijk bij de gynaecoloog
had ik het gevoel dat ik als vrouw serieus werd genomen, en ik vind het pijnlijk dat ik deze
afspraak alleen heb gekregen omdat ik mondig genoeg was mij niet te laten wegsturen bij de
huisarts. Ondanks dat er voor mijn probleem op dat moment voor mij niets te doen was, werd ik
wel serieus genomen en gehoord en is er daadwerkelijk bevestigd dat de hormonen van de
anticonceptie voor sommige van ons zelfs kunnen leiden tot depressie en zware
neerslachtigheid. Nu ik zelf wederom aan de hormonen zit vanwege IVF, merk ik langzaamaan
weer dat het effect heeft op mijn denken en voelen. En ondanks dat het maar voor even is vind ik
het een naar gevoel. Het gevoel niet meer de baas te zijn van je eigen gedachten en je eigen
gevoelens is onnatuurlijk. Voor de toekomst zou ik zo graag zien dat het voorschrijven van
hormonen in welke vorm dan ook niet meer zo makkelijk gedaan wordt en er daarnaast duidelijk
en eerlijk vermeld word wat de gevolgen kunnen zijn voor je mentale gezondheid, want over dat
stukje wordt de de medische wereld gezwegen voor het leven.

Volg nu ook Boost your Kids!

Het zusje van boost
your health groeit
hard, mis niets!
www.boostyourkids.nl

Hoofd op Hol in de liefde!

We hebben van
onze hobby ons
werk gemaakt
met Date
Society!

Wat is de reden dat jullie Date Society hebben
opgericht?
Na onszelf georiënteerd te hebben op de offline
datingmarkt, kwamen wij tot de conclusie dat we
geen bureau konden vinden waarbij wij het
gevoel kregen dat hier de juiste man voor ons
ingeschreven zou staan. Daarnaast waren we privé
ook altijd al bezig met mensen ontmoeten en
samenbrengen. Dit in combinatie met ons
nieuwsgierige karakter maakt dat wij van onze
hobby ons werk hebben gemaakt en Date Society
zijn gestart.
Waarin verschilt Date Society met andere
relatiebemiddelingsbureaus?
Wij hebben een society opgebouwd met like
minded people. We zoeken als matchmaker zeer
gericht binnen en buiten onze database zodat wij
passende matches kunnen maken waar onze
members zich in kunnen vinden.
Hoe gaat het precies in zijn werk?
Na aanmelding nemen we eerst telefonisch
contact op voor een kort vrijblijvend gesprek. Bij
wederzijds interesse plannen we een persoonlijke
intake in. Tijdens deze persoonlijke intake gaan wij
dieper in op wie jij bent en wat je zoekt. Na het
gesprek schrijven wij als matchmakers een
persoonlijk profiel, dit wordt na goedkeuring het
profiel dat wordt voorgesteld aan potentiële
matches. Indien beide singles aangeven
geïnteresseerd te zijn dan organiseren wij een
eerste ontmoeting.
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Hoe groot is ongeveer de kans dat iemand een
geschikte partner via jullie vindt?
De reacties van onze members zijn zeer positief!
Iedere member die via ons weer de liefde vindt is
weer een bevestiging dat we de juiste koers varen.
Hier worden wij als matchmakers altijd erg blij van!

In deze tijd zijn er veel mensen die een enorm
wensenlijstje hebben als het gaat om het vinden
naar de juiste partner. Hoe gaan jullie hiermee
om?
Het is goed als mensen kritisch zijn m.b.t. het
vinden van een levenspartner. We nemen alle
wensen serieus en proberen aan zoveel mogelijk
wensen te voldoen. Al zijn wij wel van mening dat
het goed is om je open te stellen en je te laten
verrassen door onze expertise. Hiervan is ook al in
het verleden gebleken dat dit een positieve
uitwerking kan hebben.
Kunnen mensen gewoon de liefde blijven
vinden via jullie in tijden van Corona? Of maakt
het dit wel lastiger?
Wij zien geen reden waarom het in tijden van
Corona niet mogelijk zou zijn. Uiteraard adviseren
wij de members zich te houden aan de huidige
maatregelen.
Wat is jullie grootste succesverhaal als het om
de liefde gaat?
Ieder individu dat de liefde vindt is voor ons een
succesverhaal!
Jullie hebben 3 memberships, wat is precies het
verschil? En welke wordt het meest afgenomen?
Het meest gekozen membership is ons premium
membership, hierbij zoeken wij een half jaar actief
voor onze member naar passende matches. Bij ons
Bronze membership word je opgenomen in onze
society en kun je gematched worden aan een
single wanneer wij denken dat dit een goede
match is. We zoeken dan niet actief voor je. Ons
Select membership is voor members met zeer
specifieke wensen waarvoor een custom made
search nodig is en dit kan in verschillende vormen
gedaan worden.

Kun je ook als je niet lid bent reageren op een potentiële match bij jullie?
Van een greep uit onze database staan op onze memberprofielen pagina korte profielen weergegeven.
Hierop kan kosteloos gereageerd worden door iedereen. Wij nemen dan contact met je op en wanneer we
denken dat de interesse wederzijds is, zullen we ook degene die reageert op het profiel van onze member
eerst persoonlijk ontmoeten.
Is er een richtlijn als het gaat om leeftijd of kan iedereen van elke leeftijd reageren?
Wij bemiddelen in de leeftijdscategorie van 25-55 jaar.
Kun je ook bij jullie terecht als je op hetzelfde geslacht valt of biseksueel bent?
Dat is mogelijk, hiervoor bieden wij ons select membership aan. Aangezien wij momenteel nog te weinig
aanbod hebben in deze doelgroep om een geschikt voorstel te doen.
Hebben jullie nog nieuwe (of aanvullende) plannen voor de toekomst?
Wij hebben heel veel plannen! We luisteren naar de wensen van onze members en zullen altijd kijken naar
hoe we kunnen verbeteren en vernieuwen. In de toekomst kijken we naar uitbreiding naar het hele land en
zullen we eventueel onze leeftijdsgrens verbreden.
Meer weten? Kijk op www.datesociety.nl
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Huis van Herstel is een non-profitorganisatie die zich inzet voor duurzaam herstel van psychische
klachten. Dit doen zij door o.a. een herstelprogramma aan te bieden ''Herstel Kan Wel''.
Dit programma richt zich op mensen met psychische klachten, die na het volgen van therapie, wat
extra hulp kunnen gebruiken om weer meer de aansluiting te maken met de maatschappij.
Na therapie moeten mensen het ineens allemaal weer zelf gaan doen en soms is dat een hele grote
stap. Het programma ''Herstel Kan Wel'' helpt door het combineren van lotgenotencontact, meditatie
en creativiteit om die grote stap in kleine stapjes te verdelen. In het programma komen maximaal 8
deelnemers gedurende 12 weken 1 dagdeel per week bij elkaar. Herstellen hoef je namelijk niet
alleen te doen.
Wil jij meer weten over ons programma? Kijk dan op www.huis-herstel.nl voor meer
informatie en een locatie bij jouw in de buurt.

3 x herfst
recepten

Boerenkoolquiche

Ingrediënten: 600 gr boerenkool, 250 gr spekjes, 250 ml slagroom, 1 rookworst (kan ook vega), 6
eieren, 200 gr geraspte (oude) kaas, snufje peper. Bereidingswijze: Warm de oven voor op 180
graden. Kook de boerenkool ongeveer 10 á 15 minuutjes totdat deze geslonken is. Kook de
rookworst even mee, deze gaart verder in de oven dus het is niet erg als de worst nog niet gaar is
wanneer je de boerenkool afgiet. Klop de eieren met de slagroom in een kom. Giet dit mengsel in
een grote ovenschaal. Bak ondertussen de spekjes. Snij de worst in dunne plakjes en bak deze ook
nog even mee. Giet de boerenkool af. Meng de helft van de boerenkool met de helft van de
gebakken spekjes en worst samen met een beetje geraspte kaas. Schep de gemengde boerenkool
in de ovenschaal, bovenop het mengsel van eieren en slagroom. Meng de andere helft van de
boerenkool met de andere helft van de gebakken spekjes en worst. Zorg ervoor dat de worst en
spekjes gelijkmatig zijn verdeeld in de ovenschaal. Druk de boerenkool stevig aan. Bestrooi met het
restant van de geraspte kaas. Bak in het midden van de oven voor ongeveer 40minuten. Kijk zeker
na een halfuurtje even of de boerenkoolblaadjes aan de bovenkant niet verbranden. Als dit al snel
lijkt te gebeuren kun je de ovenschaal even afdekken met aluminiumfolie.

Herfst appel kwark taartje

Wat heb je nodig? 200 gram (magere) kwark, 160 gram zelfrijzend bakmeel, 1 ei, handje
walnoten, flinke hand rozijnen, 1 theelepel honing, 1 appel, 1 eetlepel zonnebloemolie, 2
theelepels kaneel, 1 theelepel koekkruiden, 1 dopje vanille extract.
Bereidingswijze: Verwarm de oven voor op 190 graden. Snij 3/4 van de appel in kleine
stukjes en snij 1/4 in plakjes om straks je taartje mee te garneren. Doe de kwark en ei in
een kom en klop dit door elkaar met een garde. Voeg de walnoten, rozijnen, appelstukjes,
kruiden en vanille toe. Meng het mengsel goed. Voeg nu de zelfrijzende bakmeel toe en
spatel dit erdoor, voeg tijdens het mengen de zonnebloemolie toe. Zorg dat je deeg goed
smeuïg is en voeg een klein snufje zout toe en meng nog 1 laatste keer. Stort het mengsel
in de ingevette bakblik(ken) en versier met de plakjes appel. Bak de taartjes ongeveer 30
minuten af in de oven. Controleer of hij gaar is door met een saté prikker te testen of deze
weer ‘droog’ uit de taart komt als je erin prikt. Bak hem gerust nog wat langer als dit niet
het geval is. Eet smakelijk! Credits recept: www.ikhartjeeten.nl

Pompoen chocolade brownies

Brownie: 1 kop speltmeel, 1 kop amandelmeel, 3 el kokosbloesemsuiker, 4 el cacaopoeder, 2 el
cacaonibs, ½ kop pecannoten, ½ reep pure chocolade, 1 tl maizena, Snufje zout, ½ kop (soja)melk, 3 el
kokosolie, 1 tl vanille extract, 1 tl baking soda, 1 tl apple cider vinegar. Pompoen laag: 1 kop gekookte
en gepureerde pompoen, 2 el kokosbloesemsuiker, 1 kop dadels, 1 tl vanille-extract, 3 el maple syrup,
Snufje nootmuskaat (optioneel), Snufje kardemom (optioneel).
Bereidingswijze: Verwarm allereerst de oven voor op 180 graden. Verder snijd je alvast de pompoen in
stukjes en kook je dit tien minuutjes op een middelhoog vuurtje. Roer ondertussen de droge ingrediënten
voor de browniedeeg door elkaar. Nadat je dit goed doorgeroerd hebt haal je de pompoen van het vuur
en laat je dit even afkoelen. Voor de pompoenlaag meng je de gekookte pompoen in een
keukenblender. De kokosbloesemsuiker, dadels, vanille extract, maple syrup en overige specerijen gooi
je er ook bij. Soms is het even nodig om te stoppen met blenden omdat de pompoen aan de zijkant van
de blender blijft hangen. Schep dit weer bij je beslag en blend het voor ongeveer 10 minuten door totdat
het een glas beslag vormt. In een bakvorm leg je eerst een vel bakpapier. Hierop verspreid je de
brownie deeg. Laat dit voor 25 minuten in de oven bakken. Hierna kun je je brownie even laten afkoelen
en de pompoenlaag eroverheen gieten. Rasp er eventueel nog wat pure chocolade overheen en je bent
klaar! Ik bewaar mijn brownie in de vriezer als ik het binnen twee dagen niet op heb. Zo kan ik er langer
mee doen!

THEMA

SPECIAL

3 PRACHTIGE
DAMES MET EEN
ANDERS WERKEND
BREIN
Ze laten zien dat je ondanks een
diagnose, toch heel veel kan
bereiken!

Ik ben Mandy Verleijsdonk (1987), vegan en woonachtig in Brabant met mijn langharige
chihuahua. Ik blog over mijn leven op het autisme spectrum op www.mandyverleijsdonk.nl
met het oog op jezelf en anders mogen zijn. Op www.autisme-bij-vrouwen.nl verzamel ik alles
over, door en voor vrouwen met autisme. Ik gun iedereen een fijn en passend plekje op deze
wereld en geloof dat ervaringskennis delen daaraan bijdraagt.

Autisme betekent voor mij dat het net allemaal
wat anders en lastiger gaat bij mij. En met 'dat'
bedoel ik eigenlijk alles wat bij het leven komt
kijken. Of het nu gaat om studie, werk, sociaal
leven, zelfzorg, vrije tijd of het huishouden. Ik
heb bij alles meer voorbereiding nodig en
daarna meer hersteltijd.

Heb je al heel je leven autisme of kreeg je de
diagnose pas op latere leeftijd?
Ik ben geboren met autisme, maar dat wist ik als kind
niet. Op mijn 22e had ik al wel een vermoeden van
Asperger, maar ik kreeg de diagnose autisme
spectrum stoornis (ASS) pas op mijn 27e.
Kun je de lezers in het kort vertellen wat autisme
inhoudt?
Autisme betekent voor mij dat het net allemaal wat
anders en lastiger gaat bij mij. En met 'dat' bedoel ik
eigenlijk alles wat bij het leven komt kijken. Of het nu
gaat om studie, werk, sociaal leven, zelfzorg, vrije tijd
of het huishouden. Ik heb bij alles meer voorbereiding
nodig en daarna meer hersteltijd. Dus ik kan minder
op een dag doordat dingen mij meer tijd en energie
kosten. Dat heeft te maken met allerlei kenmerken die
bij autisme horen, zoals meer moeite hebben met
schakelen, veel details zien en daar geen filter voor
hebben, vastlopen als er dingen veranderen en zo kan
ik nog wel even doorgaan. Maar autisme vertel je niet
in 123. Het is zo verweven met wie ik ben. En ondanks
de lastige kant van autisme, zie ik het niet als een
stoornis. Er komen namelijk ook mooie dingen bij
kijken, zoals goed kunnen analyseren,
doorzettingsvermogen en met mijn sterke
rechtvaardigheidsgevoel opkomen voor een betere
wereld.
Er wordt vaak gezegd dat mensen met autisme
weinig empathie hebben, ervaar jij dit ook zo? Of
klopt dit helemaal niet?
Ik denk niet dat er mensen zijn die mij niet empathisch
vinden. Ik ben juist erg gevoelig. Wel vind ik het heel
lastig om te handelen. Ik moet veel nadenken over
dingen zoals een hand op iemands schouder leggen.
Ik ben iemand die veel voelt juist en daardoor ook
bewust vaak alleen moet zijn, in mijn eigen bubbel.
Maar mezelf echt inleven in een ander is weer iets
anders dan meevoelen. Ik weet niet of ik me goed kan
inleven. Een valkuil is wel om dingen te veel te
bekijken vanuit mijn eigen bekende perspectief.
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Gaat autisme vaak samen met andere dingen zoals
angsten, depressie en eetproblematiek? Heb jij
hier ook last van? Of van gehad? En hoe ging je
hiermee om?
Die combinatie zie je vaak ja. Ik heb voor mijn
autismediagnose veel andere diagnoses gehad. Ik
was depressief, had een dwangstoornis en een
persoonlijkheidsstoornis. Al die problemen waren
denk ik ontstaan omdat niemand autisme zag. Ik was
dus continue een leven aan het leiden dat niet bij me
paste. Ik had bijvoorbeeld eigenlijk meer begeleiding
en houvast nodig dan ik kreeg, dus zocht ik dat zelf in
regels in boeken. Maar toen ontwikkelde ik allerlei
dwanghandelingen. Zo kan ik achteraf gezien veel
problemen verklaren door het niet passend leven in
overeenstemming met autisme. Nu probeer ik dat
natuurlijk wel. Maar er zijn nog steeds veel
restverschijnselen van die stoornissen van vroeger. Zo
ben ik nog steeds heel dwangmatig en dat gaat
verder dan de routines en structuur die bij autisme
passen.
Wat vind je het lastigste bij het hebben van
autisme?
Dat ik minder kan dan ik wil. Ik ben qua aard heel erg
ambitieus en nieuwsgierig. Dus ik wil carrière maken,
kinderen krijgen en op vakantie gaan. Maar ik ben
heel snel overprikkeld en snel uit balans. Dus moet ik
mezelf continu afremmen. Het is erg zoeken tussen
dingen willen en dan zoeken naar wat haalbaar is in
de praktijk. En dat is soms een frustrerend proces. Ik
zeg altijd: mijn autistisch brein kan niet verwerken wat
mijn karakter eigenlijk allemaal wil. Ik heb geen master
psychologie gehaald bijvoorbeeld, omdat ik geen
stage kon vinden waarbij ik mijn uren over meerdere
maanden verspreiden kon. Dus ik loop niet alleen
tegen mijn eigen grenzen aan, maar ook tegen dat in
de maatschappij dingen op een bepaalde manier
moeten die niet haalbaar zijn voor mij. Dat is ook een
stukje rouw: afscheid nemen van wat ik ooit voor ogen
had.
Wat doe je om tot rust te komen als je een drukke
dag hebt gehad?
Dan moet ik alleen zijn. Yoga doen en dan lekker
douchen vind ik fijn. Daarna op de bank onder de
verzwaringsdeken met mijn hondje Josje op schoot.
Ze dwingt me om te blijven zitten, want eigenlijk ben
ik altijd rusteloos. En dan ga ik lezen of een serie
kijken. Ik moet altijd wat doen met mijn handen ook,
dan ga ik bijvoorbeeld nagels lakken.

Ik denk dat ik wel verrassend uit
de hoek kan komen en dat
mensen daar om kunnen
lachen. Dat ik lief ben maar ook
van donkere humor houd
bijvoorbeeld.

Anders ga ik mezelf krabben tot ik bloed. Wat ik ook
fijn vind is dansen op techno muziek. Dat gaat zo snel
dat het tegenwicht biedt aan mijn drukke hoofd.
Zijn er dingen waar je hulp bij nodig hebt? En hoe
ervaar je dat?
Ik heb een pgb voor persoonlijke begeleiding. Met
haar stel ik prioriteiten bijvoorbeeld, let ik op mijn
grenzen, maak ik keuzes behapbaar en krijg ik weer
overzicht. Door al mijn gedachten te delen, kom ik
daarna ook beter bij mijn gevoel. Ik ben een denker en
zij is een doener, dus ze helpt mij ook met in actie
komen. Want anders kan ik blijven piekeren. Haar
ondersteuning is heel fijn, zeker omdat ze niet iemand
uit mijn eigen netwerk is. Want dan moet ik altijd iets
terug doen van mezelf.
Kun je ons vertellen hoe een (normale) dag er voor
jou uitziet? Neem ons eens mee in jouw wereld.
Altijd sta ik rond half acht op. Ik werk op maandag-,
woensdag- en vrijdagochtend bij FAMEUS, een
centrum voor herstel en ervaringsdeskundigheid. Alle
middagen van de week lees ik veel boeken die ik
review voor StoerLeesVoer en ik schrijf blogs. Verder
laat ik drie keer per dag mijn hondje uit en eet ik op
vaste tijden. Dan is er natuurlijk gewoon nog het
boodschappen doen, het huishouden en zelfzorg. Af
en toe spreek ik af met mensen, maar niet een paar
keer in de week. Ik ben ook veel tijd kwijt aan bijzaken
van het leven, zoals een dagplanning maken en een
recept uitzoeken. Alles is bij mij 'een ding'.
Wat zou je graag nog weleens willen doen?
Naar Berlijn gaan en naar Italië. Parachutespringen.
Naar Pinkpop of Lowlands. Een eigen boek schrijven
en laten uitgeven.
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Wat vinden familie of vrienden het leukste aan jou?
En wat vinden zij moeilijker?
Ik denk dat ik wel verrassend uit de hoek kan komen
en dat mensen daar om kunnen lachen. Dat ik lief ben
maar ook van donkere humor houd bijvoorbeeld.
Er zijn nogal wat dingen om rekening mee te houden,
waardoor afspreken met mij niet spontaan gaat en
waardoor ik minder flexibel ben. Dat vinden
sommigen lastig. Alleen al mijn vragen steeds om
duidelijkheid alleen al.. Sorry!
Wat is jouw allergrootste wens?
Voor mezelf het gevoel dat ik goed genoeg ben en
genoeg doe. Dat sta ik mezelf rationeel al toe, maar in
de praktijk luister ik toch nog altijd naar het gejaagde
en ongeruste gevoel dat ik nog meer moet doen.
Meer bij mezelf blijven en de balans vinden dus. Hoe
dat er concreet uit zal zien weet ik nog niet. Een
liefdesrelatie zou wel leuk zijn in dat plaatje en wat
groener wonen. Iedereen gun ik een fijn en passend
leven, waarin je je veilig en verbonden voelt. En meer
eigen regie hebt: je leven mag afstemmen op wie je
bent en wat je nodig hebt, los van alle normen.
www.mandyverleijsdonk.nl
www.autisme-bij-vrouwen.nl

Leonieke
Leonieke Kalkman (35) leeft sinds haar 9e met onbehandelbare epilepsie. Ondanks het feit dat haar
NVS haar vooruit heeft geholpen blijft er een zeker gebrek aan vertrouwen in haar lichaam, of is het
hoofd? Desondanks leeft ze. Ze werkt, ze woont samen, gaat trouwen, gaat op vakantie en is
eigenlijk heel normaal. En soms een beetje gek. Maar dat zijn we allemaal, toch?

Epilepsie op je 9e? Vertel!
Op mijn 9e is epilepsie gediagnosticeerd bij mij. Omdat er
geen reden bekend is, kan het best zijn dat het al veel
langer aanwezig was. Ik had in die periode alleen nog maar
kleine aanvallen (absences) die niet zorgden voor
bewustzijnsverlies. Op school werd dit gewoon opgevat als
‘dromen’ of ‘niet luisteren’. Allebei niet fantastisch, maar
niet te genezen met medicatie. Bijgevolg zou het, in theorie,
kunnen dat ik er dus al mee rondloop sinds mijn geboorte.
Echter, ik vertrouw mijn moeder genoeg dat ze het dan wel
eerder had opgemerkt.

Medicatie hielp niet. Later bleek dat tussen de gewone
epilepsieaanvallen ook PNEA zaten, dus die medicatie
was overkill. Mijn lichaam was gewoon op. Op een
gegeven moment ben ik op de bank gaan zitten en heb ik
gezegd dat er nog maar één oplossing is: die NVS. Maar
dat was op een moment waarbij ik niet alleen het huis uit
kon. Waarbij Olivier mij liever niet alleen thuis liet. Een
periode waarin angst mijn leven overheerst heeft.

Je hebt aanzienlijk minder aanvallen nu je een Nervus
Vagus Stimulator hebt, kun je uitleggen wat dit precies
is?
Een Nervus Vagus Stimulator is een soort pacemaker. Deze
stimuleert de nervus vagus (1 van de hersenzenuwen) met
als doel de epileptische activiteit in de hersenen te
verminderen. Ik kan best aardig vertellen over mijn
epilepsie, medicatie, NVS en wat dat allemaal met mij doet.
Maar de techniek erachter interesseert me iets minder. Het
werkt en dat is het belangrijkste. In mei 2019 is mijn NVS
geïmplanteerd. Dit gebeurt niet zomaar. Je moet eerst door
een redelijk intensief keuringstraject met psychologische
testen en beeldvorming (pet, mri, eeg). De beeldvorming is
redelijk logisch. De psychologische testen zitten erbij,
omdat het een behandelmethode is zonder voorspelbare
uitkomst. Ze plaatsen de NVS, ze zetten het aan, en er is
geen voorspelbaarheid of jij één van de gelukkigen bent.
En als het werkt, is het resultaat nog onvoorspelbaar. Alles
tussen een beetje verbetering van levenskwaliteit naar
volledig aanvalsvrij is mogelijk. Ik ben in 2016
goedgekeurd en mocht het toen eigenlijk al laten plaatsen.
De onzekerheid won het voor mij echter nooit genoeg van
de aanvallen. Tot eind 2018, begin 2019. Mijn aanvallen
werden erger, op gevaarlijke plekken, in gevaarlijke
situaties.

Kun je vertellen wat er op zo’n moment gebeurt? Komt
het altijd onverwacht of voel je het bijvoorbeeld al
aankomen?
Dit vind ik persoonlijk één van de moeilijkste vragen in
een interview over epilepsie. Want eigenlijk ben ik er zelf
niet bij. De aanval zelf is een moment dat mijn bewustzijn
zich (gedeeltelijk) uitschakelt. Zoals ik hierboven al
schreef is mijn epilepsie begonnen met kleine aanvallen.
Op die leeftijd, en ook lange tijd daarna, merkte ik die
eigenlijk zelf helemaal niet op. Mijn moeder is, tot op de
dag van vandaag, meestal de enige die ze opmerkt. Mijn
verloofde heeft het inmiddels na 8 jaar ook redelijk in de
smiezen. En als ze langer duren of korter op elkaar volgen
( zogenaamde cluster ) dan heb ik het zelf ook door.
Naast de absences heb ik ook tonisch-clonische insulten
en PNEA (psychogene niet epilepsie aanvallen). Voor een
leek zien die er volledig hetzelfde uit, vandaar dat ik ze
toch allebei benoem. De tonisch clonische insulten zijn
zeg maar die uit de film. Volledig bewustzijnsverlies,
bijten op de tong, schuim rond de mond. Afhankelijk van
de ernst van de aanval zelf komt er nog urineverlies bij
en/of stoppen van de ademhaling. Ik wil jullie niet bang
maken, maar heftig is het zeker. De epilepsieaanvallen
voel ik niet aankomen. Het ene moment sta ik, het
volgende moment lig ik op straat met mensen om mij
heen. Ik kan mijzelf dus ook niet in veiligheid brengen.
Retevervelend.

Als ik nu terugkijk is dat een heel ander leven, een andere
Leonieke. Die NVS heeft mijn leven gigantisch veranderd.
Vlak na de operatie (ze zetten hem nog niet direct aan)
Hoe vaak komt het voor dat je een epilepsieaanval hebt? kwam ik er door een vraag van mijn opa achter dat de
Daar kan ik eigenlijk geen antwoord op geven. Ik ben
nervus vagus ook een rol kan spelen bij chronische hik.
gestopt met mijn aanvalsvrije periodes te tellen. Vroeger
Toen ik dat te weten kwam zei ik: als die NVS mijn hik
deed ik dat. Om te zien of er vooruitgang was, of de nieuwe doet verdwijnen, dan ben ik al zo blij. Hij staat nu 2 jaar
medicatie aanslaat, of mijn rijbewijs misschien nu wel
aan en als ik in totaal 10 keer de hik heb gehad dan zal
binnen handbereik zou liggen. Maar te vaak ben ik
dat het ongeveer zijn. Dat was dus al een gigantische
teleurgesteld. Een week voor ik een jaar aanvalsvrij ben
winst, want toen ik maanden na het inschakelen in een
weer een aanval krijgen. Net geen record vestigen op je
stil dorpje in Frankrijk ineens de hik had en die niet wilde
vorige periode aanvalsvrijheid. Gevolg: teleurstelling. Nut:
stoppen realiseerde ik ineens hoe ongelooflijk
geen. Vervolgactie: niet meer bijhouden. Het is een vraag
vermoeiend hikken is. Los gezien van dat hikken, heb ik
die mij vaak gesteld wordt: hoe lang ben je al aanvalsvrij?
ook meer energie, ben ik alerter en is mijn geheugen
Het is blijkbaar raar dat ik dat dat niet bijhoud. Veel
beter. Het EEG heeft uitgewezen dat ik minder absences
medepatiënten lijken dat ook bijzonder te vinden. Het
heb. Bij tonisch clonische aanvallen ben ik sneller uit de
maakt mij niet zoveel uit. Het belangrijkste is voor mij dat ik aanval, duurt de post-ictale fase minder lang én heeft de
me goed voel in mijn vel en dat kan ook mét
aanval minder impact. Fysiek. Mentaal is het uiteraard
epilepsieaanvallen.
nog steeds een klap.
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Hoe voel je je na een epilepsieaanval? Voel je je
uitgeput of verdrietig?
Na een tonisch clonisch insult is het een negatieve boel in
mijn lichaam. Ik ben fysiek moe van de aanval. Mentaal
ben ik verdrietig, teleurgesteld in mijn lichaam, boos op
mijn lichaam. Kortom van alles op mijn lichaam, maar
weinig goeds. De mate waarin hangt meestal samen met
de zwaarte van de aanval en/of de situatie waarin ik mij
dan bevind. Een aanval met urineverlies als ik alleen op de
trein ben heeft een hele andere impact dan wanneer ik
een aanval zonder urineverlies, weliswaar met
bewustzijnsverlies, heb in Disneyland Parijs met vrienden
om mij heen. Ook al ben ik dan in een heel groot park met
allemaal vreemden waarvan ik het merendeel niet versta,
toch is dat , voor mij, minder erg.
Weet jij of anderen in jouw buurt wat ze moeten doen
om je te helpen?
Ja. Ik ben altijd heel open geweest over mijn epilepsie en
ik zal dit blijven doen. Dit zorgt ervoor dat mensen die ik
vaak zie weten dat ik epilepsie heb. Een grote groep van
hen weet ook wat ze moeten doen. Betekent dat dat
iedereen ook handelt naar behoren bij een eerste aanval?
Zeker niet! En dat is ook heel logisch. Onze hond had 2
weken geleden een eerste epilepsieaanval. Ik herkende
de aanval niet en ik raakte totaal in paniek. Ik durf nu
eerlijk te zeggen dat ik mij heel goed kan voorstellen dat
je even niets kan doen, ook al weet je dat iemand
epilepsie heeft. Overigens ben ik, bij mijn aanvallen,
afhankelijk van mensen om mij heen. Zelf kan ik helaas
niets doen, behalve het ondergaan.
Wat voor invloed heeft epilepsie in jouw leven?
Ik neig te antwoorden: alles en niets. Mijn epilepsie
vergelijk ik soms met een bril. Verander in de vraag het
woord epilepsie eens door bril. Een bril is iets dat je altijd
bij je draagt. Misschien niet altijd op je neus, maar je hebt
hem wel altijd. En je bent er niet altijd bewust mee bezig,
maar hij beïnvloedt je leven wel. Je ziet beter met en
slechter zonder. Zo is het met mijn epilepsie eigenlijk ook.
Er zijn twee momenten in een dag dat ik mij redelijk
bewust ben van mijn epilepsie. ‘s Ochtends als ik wakker
ben en ‘s avonds als ik ga slapen. Waarom? Omdat ik dan
mijn pillen moet nemen. Maar verder kán het gebeuren
dat de hele dag voorbij gaat zonder dat ik aan mijn
epilepsie denk. Al gebeurt dat zelden.
Kleine voorbeelden die mij door de dag heen
herinneren aan het feit dat ik epilepsie heb:
Een flikkerende etalagelamp;
Een scène van Das Sound Machine in Pitch Perfect 2;
In de auto moet de autogordel altijd over mijn
rechterschouder i.v.m. mijn NVS;
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De NVS kan zomaar verschuiven en voor redelijk wat
ongemak zorgen, zoals:
- iets waar je rekening mee houdt tijdens de seks;
- of wat zorgt voor gefriemel ter hoogte van mijn
bhbandje;
erg praktisch tijdens een vergadering;
Mijn NVS staat om de 3 minuten 30 seconden aan,
mijn stem wordt dan hees. Zeker in drukke ruimtes of
met spraakgestuurde apps (Google assistent /
DuoLingo) levert dit problemen op;
Grote vergaderingen, feestjes, openbaar vervoer…
allemaal prikkels die mij meer energie kosten dan de
gemiddelde mens.
Wat opvallend is, is dat voor een gezondheidsmagazine
jullie eigenlijk niets hebben gevraagd over een
eventuele impact op de kinderwens. Jammer vind ik dat.
Ik ben namelijk een persoon die heeft gezegd: ik durf te
kiezen voor het niet krijgen van kinderen, ook al doet dat
nog zoveel pijn. Dit heeft meerdere redenen, maar twee
aspecten zijn; het genetische verhaal, wat geef ik door
aan mijn kind? Maar ook, wat voor gevaar loopt mijn kind
tijdens en na de zwangerschap? Want, als ik soms niet
voor mezelf kan zorgen, hoe kan ik dan voor een kind
zorgen?
Kun je ondanks je epilepsie hebt, wel werken?
Ondanks en mede dankzij mijn epilepsie heb ik de
competenties en kwaliteiten verworven om mijn
bachelor te kunnen halen. Ik weet nog dat ik tijdens mijn
opleiding aan mijn neuroloog heb gevraagd of ik mijn
studie af kon maken en hij herhaalde: ‘dat weet ik niet’. Ik
weet nog dat ik hem vroeg: ‘als ik mijn diploma heb, ga ik
dan werk kunnen vinden?’ en hij zei: ‘dat weet ik niet’; En
toevallig heb ik recent een artikel geschreven op
LinkedIn over werken met epilepsie. Dat dat niet
makkelijk is. Bij elke sollicitatie is er de balans tussen wel
of niet vertellen dat je epilepsie hebt. Wel of niet laten
weten dat er een verhoogde kans op uitval is. Wel of niet
eerlijk zijn. Wel of niet de kans op medische discriminatie
verhogen. Wel of niet de kans op teleurstelling.
Inmiddels werk ik bijna 10 jaar binnen de overheid; Waar
ik een eerlijke kans kreeg. Waar ik met een deeltijds
contract begon, waar ik een voltijds contract kreeg, waar
ik ziek werd en waar ik deeltijds mag blijven werken met
een bijpassing via een uitkering. Is het ideaal? Nee,
natuurlijk niet! Voel ik mij nuttig? Absoluut! Heb ik soms
het gevoel dat ik niet genoeg ben? Dat ik harder moet
werken, omdat ik niet hetzelfde doe als mijn collega’s?
Dat ik harder moet werken zodat ‘men’ niet merkt dat ik
chronisch ziek ben? Elke dag! Elke dag voer ik de
chronisch - zieken - prestatiedrang. Net zo goed willen
zijn als de gezonde collega’s, terwijl chronisch ziek zijn al
een voltijd baan is.

Zijn er dingen waar je hulp bij nodig hebt? En hoe ervaar
je dat?
Ik mag mijn rijbewijs niet halen. Verschrikkelijk. Dat is iets
waar ik mij over het algemeen goed bij heb neergelegd. Al
zijn er momenten die het moeilijk maken. Als je jongere
broers en zussen hun rijbewijs halen, als je partner naar de
SEH moet en jij niet kunt rijden en je dus hulp moet zoeken.
Ik ben altijd voor alles afhankelijk van hem of van het
openbaar vervoer. Wij wonen zelf in de stad, maar mijn
schoonouders wonen in een buitenstedelijk gebied. Ik was
vergeten hoe shit het is tot we hier woonden. Gelukkig is het
maar tijdelijk.
Kun je ons vertellen hoe een (normale) dag er voor jou
uitziet? Neem ons eens mee in jouw wereld 😊
Ik heb eigenlijk geen vaste rituelen. Ik sta op, neem mijn
medicatie in en kijk wat de dag brengt. Over het algemeen
brengt die mij na mijn ontbijt naar mijn laptop. Sinds maart
2020 werk ik thuis. Tussen de middag eten we warm, ‘s
middags werk ik verder voor het werk of doe ik saaie
administratieve dingen. Zaken die gezonde mensen buiten
hun werkuren doen moet ik tijdens de uren doen die ik niet
werk. ‘s Avonds is dat teveel. Ik beheer een Facebookgroep
voor mensen met een functiebeperking die Disneyland Parijs
willen bezoeken.
Wat doe je om tot rust te komen als je een drukke dag
hebt gehad?
Aaaah zelfzorg. Prachtig concept. Helaas iets dat momenteel
moeilijk implementeerbaar is in mijn leven. Ik weet dat ik het
moet doen, dat het mij overeind houdt. Maar het is moeilijk.
Ik vind niets doen zo ongelooflijk moeilijk. Wandelen doe ik
graag, maar niet graag alleen. Momenteel zitten we in een
totaalrenovatie van ons huis. We wonen sinds mei bij mijn
schoonouders en hebben geen uitzicht wanneer we terug
kunnen naar ons huis en onze hond. Ons kindje is vorige
week vrijdag doodgegaan. Ik realiseer mij heel goed, en ik
merk ook aan mijn lichaam dat zelfzorg belangrijk is, en dat
ik het nodig heb, maar ik weet gewoon even niet meer zo
goed hoe.

Desalniettemin kijk ik graag een serie en schrijf ik graag. Ik
heb daarom een eigen blog. Ook ga ik enorm graag naar
Disneyland Parijs. Maar dat is eerder na een drukke week
dan na een drukke dag. Mensen vragen ons vaak of dat niet
te druk is. Maar dat is mijn tweede thuis, de meeste prikkels
hoor ik niet meer. Ik merkte het vorige zomer toen ik naar de
Efteling ging. Alles was nieuw, onbekend en lang geleden.
Ik was na een avond doodop. Ik ga een weekend naar
Disneyland en ik kom over het algemeen herladen terug.
Hun voorzieningen voor mensen met een beperking zijn ook
wel fantastisch, wat de drempel een stuk lager maakt. Tot
slot doe ik aan Disney pin trading. Oh my nu lijk ik echt zo’n
Disney nerd die niets anders doet dan Disney ademen, eten,
Disney muziek luisteren etc; Dat is niet zo. Maar chronisch
zieken en Disney… it’s a match.
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Wat vinden familie of vrienden het leukste aan jou? En
wat vinden zij moeilijker?
Kan ik niet gewoon hun telefoonnummers geven? Dan
kunnen jullie het zelf vragen. Ik denk dat wat ze waarderen
ze soms ook heel moeilijk vinden. Ik ben direct en bij mijn
vrienden en familie is het niet altijd even mooi ingepakt. Ik
zal heel duidelijk zeggen wat ik vind. Mijn beste vriend
noemde mij ooit een bitch. Heel verbaasd vroeg ik uitleg.
"Leo (zo noemen mijn naasten mij) kan je helpen groeien
door kritisch te zijn en vragen te stellen. Maar je moet daar
wel voor openstaan." En ik denk wel dat dat klopt. Ik stel
vragen om je te laten nadenken. Ik stel minder vragen om
antwoord op te krijgen. Ik denk en hoop ook dat ze zeggen
dat ik iemand ben die zich weinig tot niets aantrekt van de
wereld om mij heen. Zie ik een speelbos, dan klim ik in
bomen. Voor onze verbouwing heb ik knalroze laarzen
gekocht en een knalroze bouwhelm gekregen. Met de roze
laarzen voel ik mij net Madelief. Olivier en ik doen ook nooit
iets half. We doen alles altijd volledig, over the top. Ze
noemen me van tijd tot tijd ook wel eens een dramaqueen,
vooral mijn moeder. Die is heel realistisch. Ook minder
Disneyminded zeg maar.
Wat zou je graag nog weleens willen doen?
Er is eigenlijk heel veel dat ik al gedaan heb, en dat ik nog
eens overnieuw zou willen doen. Wat ik nog niet heb
gedaan maar graag zou willen doen? Ik zou heel graag naar
Indonesië gaan. Mijn roots liggen daar, ook al zie je dat
misschien niet, en ik zou de paden willen bewandelen die
mijn grootvader bewandeld heeft. Hetzelfde geldt eigenlijk
voor Nagasaki waar hij een atoombom overleefde.
Wat is jouw allergrootste wens?
Op dit moment is mijn meest oppervlakkige, egoïstische
wens dat mijn huis af is. Sorry daarvoor. Maar een grote wens
is denk ik toch wel een betere wereld voor mensen met
epilepsie. En dan gaat het over simpele dingen als durven
uiten dat je epilepsie hebt bij je sollicitatie zonder dat je bang
bent dat je geen kansen krijgt. Dat epilepsie de waarde krijgt
die het heeft. We zijn beperkt in ons functioneren van hier tot
Tokio. De een al aanzienlijk minder dan de ander maar
zolang je pillen moet slikken is epilepsie elke dag bij je.
Waarom mijn grootste wens niet die van genezing is? Omdat
mijn epilepsie mij veel geleerd heeft, namelijk
doorzettingsvermogen, flexibiliteit, planningsvermogen,
empathie etc.
Facebook:
https://www.facebook.com/opdetheebijle/
https://www.facebook.com/groups/dlpfunctiebeperkingspe
cialebehoeften
Instagram:
@opdetheebijle

Ik ben Lonneke Tomas, 36 jaar en ik heb een bipolaire stoornis rapid cycling, persoonlijkheidsstoornis en chronische en
soms acute suïcidaliteit. Ik heb er mijn missie van gemaakt om psychische problemen meer bespreekbaar en invoelbaar te
maken. Het niet verbogen te hoeven houden leidt namelijk in het algemeen ertoe dat mensen minder last van hun klachten
hebben en zich minder eenzaam voelen. Ik treed regelmatig op als belangenbehartiger en spreker. Ook schuw ik de media,
en posters niet. Daarnaast heb ik een boek geschreven met een aantal van mijn blogs waarmee ik het hebben van
psychische klachten bespreekbaar en invoelbaar hoop te maken.

Ik ben vooral heel erg goed in
het verstoppen van mijn
gevoelens. Mensen zien het niet
snel aan me, zeker mensen die
mij niet kennen. Ik draag
meestal een masker.

Je hebt een bipolaire en een persoonlijkheidsstoornis
en hebt daarnaast ook dagelijks last van suïcidale
gedachten. Kun je ons vertellen hoe dit voor jou is? En
hoe dit voor mensen in jouw omgeving is?
Ik ben vooral heel erg goed in het verstoppen van mijn
gevoelens. Mensen zien het niet snel aan me, zeker
mensen die mij niet kennen. Ik draag meestal een
masker. Als het slecht met mij gaat op
persoonlijkheidsvlak merken mensen dat ik een extreme
behoefte aan bevestiging heb. Ik kan dan niet meer
zelfstandig beslissingen nemen, terwijl ik normaal
gesproken als secretaresse de hele dag beslissingen
neem, en in mijn privéleven een boek in eigen beheer
publiceer. Ook merken mensen dat ik het heel erg
moeilijk vind om zelf initiatief te nemen en
vriendschappen te onderhouden. Het zou toch maar
gebeuren dat ik een 'nee' krijg als ik vraag om bij iemand
een kopje thee te drinken. Dan vraag ik het liever niet. Als
ik heel depressief ben merk je aan mij dat ik mij slecht
kan focussen en concentreren. Zelf merk ik dat ik geen
nieuwe dingen kan bedenken en oppakken. Op werk
betekent dit bijvoorbeeld dat ik alleen kerntaken kan
doen. Als ik hypomaan ben stop ik niet meer met praten
en ben ik misschien iets te goed in dingen oppakken en
doen. Ik geef dan makkelijk geld uit en ben erg impulsief.
Voor mij betekent dit vooral dat ik veel moet schakelen in
mijn doen en laten.
Je bent een ontzettend krachtige vrouw en wilt
ondanks dat je dit hebt toch heel graag leven, althans
vanaf 18 juli 2019. Was dit daarvoor anders? En hoe
heb je leren dansen naar het leven?
Ik wist niet waarom ik nog leefde. Ik had een ultra-rapid
cycling bipolaire stoornis (4 of meer episodes per
maand) wat door medicatie verminderde naar 4 of meer
per jaar. Ik begreep niets van mezelf en sommige
benaderingen van behandelaren als mijn
persoonlijkheidsstoornis opspeelde. Ik had er geen grip
op. Ik wist niet waarom ik een crisis kreeg en wat ik zelf
kon doen. Door therapie kreeg ik steeds meer grip. Ook
ging mijn nieuwe behandelteam (waar ik nu nog steeds
zit) mij behandelen, in plaats van mijn diagnoses. Het
gaat namelijk om kwaliteit van leven.
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Ik ging wel al wat eerder Dansen. Mijn toenmalige
behandelteam wilde dat ik mijn leven 'on hold' zette en eerst
stabiel zou worden. Dat gebeurde niet en ik was steeds minder
aan het leven en steeds meer aan het verlangen naar de dood.
Na de zelfmoordpoging van 12/13 oktober 2017 bedacht ik dat
ik dan wel heel graag dood zou willen gaan, het traject van
euthanasie in wilde gaan, maar als ik dan toch die kant op zou
gaan, ik ondertussen ook maar gewoon zou gaan leven zonder
alle beperkingen om me stabiel te krijgen.
Kun je wat vertellen over je project “LEVEN”?
Project Leven bleek veel meer in te houden dan ik had
verwacht. Toen ik naar huis liep nadat ik had bedacht dat ik
voor het leven te kiezen, bedacht ik ook dat ik wel wat in te
halen had. Jarenlang had ik mijn leven zo stabiel mogelijk
proberen te leven, gevolgd door jaren dat ik niet aan
toekomstplannen deed omdat ik dood wilde. En toen had ik
opeens nog een heel leven voor me en daar moest ik wat mee.
Ik besefte mij dat iemand hier normaal gesproken een puberteit
voor uittrekt, maar die tijd wilde ik niet nemen. Ik heb in die
dagen een post-it-plak-sessie gehouden in mijn huis.
Uiteindelijk heb ik daar een prezi van gemaakt (nooit helemaal
afgemaakt). Ik heb verzameld waar ik gelukkig van word en wat
ik wilde doen en bereiken. Ik heb mijn boek gepubliceerd, ik
ben me professioneel gaan ontwikkelen zowel als secretaresse
als als spreker. Ik heb een eigen bedrijf opgericht. Ik weet dat ik
ontzettend hou van nieuwe dingen leren, dus ik ben weer gaan
studeren. Ik studeer office-management bij Schoevers. Ik ben
veel makkelijker geworden met het oppakken en doen van
dingen die ik leuk vind, goed voor mezelf zorgen heet dat. Ook
als ik na 2x de nieuwe hobby alweer zat ben. Ik ga eens per
kwartaal naar de mondhygiëniste, want dat gebit moet nu ook
langer mee dan ik dacht. Het had ook een onverwacht negatief
gevolg. In het kader van goed voor mijn lichaam zorgen, ben ik
vrij snel na de start van project leven langs de huisarts gegaan
vanwege een wat vreemde moedervlek. De huisarts zei, 'als ik
naar mijn criterea kijk, dan is het echt niet iets om je zorgen
over te maken. Maar als jij je zorgen maakt, stuur ik je door.' De
dermatoloog zei 'hij is klein, volgens mij is het niets, maar ik wil
hem wel weghalen omdat ik door de donkerte ervan hem niet
goed kan beoordelen.' Drie weken later hoorde ik dat het een
melanoom was. Er was een tweede operatie nodig omdat de
snijranden heel erg krap net aan schoon waren. Oftewel, als ik
toen in 2019 niet voor het leven had gekozen, dan was ik nu
zeer ernstig ziek door deze kanker.
Wij vinden het mooi en krachtig om te zien dat je je niet laat
belemmeren en je zelfs lezingen geeft en
administratief/secretarieel werk doet. Vind je het fijn om het
taboe te doorbreken en te laten zien dat je meer bent dat de
dingen die je hebt?
Hoewel ik het moeilijk vind mezelf centraal te stellen, hou ik wel
van de schijnwerpers. Als secretaresse ben ik het kloppend hart
van het secretariaat. Ik ken bijna iedereen, en iedereen kent mij.
Daar geniet ik van. Ik voel me er succesvol, en dat is best een
prettig gevoel. Wel besef ik me ontzettend goed dat ik alleen
maar op dit niveau kan functioneren omdat ik op deze
werkplek volledig open kan en mag zijn. Ik kan alleen maar
tijdens een depressie doorwerken, als ik dat kan bespreken.

Omdat ik open mòèt kunnen zijn om te
functioneren, durf ik mijn talent (door
aanleg, het leuk vinden, ervaring, veel
theoretische kennis en veel scholing)
als spreker en schrijver optimaal in te
zetten voor mijn missie: psychische
stoornissen bespreekbaar en
invoelbaar maken.

Dan kan ik aangeven dat ik in crisis of opgenomen ben en
dit zorgt ervoor dat ik dan toch nog op kantoor kan
verschijnen. Of als ik gespannen ben voor het gesprek met
mijn nieuwe psychiater, dat ik dat kan bespreken bij de
koffie automaat, omdat ze ook een psychiater hebben. Als
ik zou moeten liegen dat ik naar de tandarts moet, zou ik
niet zo kunnen functioneren zoals ik dat nu doe.
Omdat ik open mòèt kunnen zijn om te functioneren, durf ik
mijn talent (door aanleg, het leuk vinden, ervaring, veel
theoretische kennis en veel scholing) als spreker en
schrijver optimaal in te zetten voor mijn missie: psychische
stoornissen bespreekbaar en invoelbaar maken. Ik voel
mezelf de spreekbuis van mensen die het niet kunnen
vertellen. Omdat ze hun carrière kansen sterk verminderen
door open te zijn, maar ook mensen die minder vaardig zijn
op dit gebied. Omdat ik het lastig vind iets als ultieme
waarheid te stellen, een stukje afhankelijke
persoonlijkheidsstoornis, heb ik ervoor gekozen een
bijzonder handelskenmerk te nemen. Door iets heel
persoonlijks te delen, spreek ik voor de groep, probeer ik
een groter probleem aan de kaak te stellen.
Je schrijft veel openhartige blogs over jouw leven en
hebt deze gebundeld in een prachtig boek “Dansen”,
kun je vertellen waarom je met jouw blogs anderen op
deze wijze wilt inspireren maar ook een kijkje wilt geven
in je leven?
Ik heb geleerd om los te laten hoe iemand anders mijn
teksten interpreteert. Zodra ik het heb gepubliceerd, is de
tekst van de lezer. Ik heb met een tekst altijd een paar
belangrijke doelen, en dat al helemaal met Dansen. Ik wil
het hebben van psychische problemen niet alleen
bespreekbaar, maar ook invoelbaar maken. Aan mensen
met psychische problemen of hun betrokkenen wil ik
begrip, hoop en moed geven. En bovenaan al mijn wensen
staat 'destigmatisering'. Vrij regelmatig wil ik ook iets
losmaken bij mensen, en een rolmodel zijn. Ik heb een EPA
(ernstige psychiatrische aandoening). Ik hoor tot de
ernstigste groep mensen met psychische problemen die
nog zelfstandig woont, maar ik tel mee, ik ben op mijn
eigen manier succesvol. En daarmee wil ik het
standaardbeeld van 'de psychiatrische patiënt' doorbreken.
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Wat doe je om tot rust te komen als je een drukke dag
hebt gehad?
Naar huis wandelen helpt al vaak, of 's avonds in Cronesteyn
wandelen (Polderpark vlakbij mijn huis). Verder speel ik dan
vaak spelletjes op mijn telefoon, en vooral de televisie uit
laten. Ik heb een heerlijk zitbad (beste aankoop ooit). Op zich
is de drukke dag geen probleem. De rustige dag die daarop
volgt is noodzakelijk om bij te komen. In de stilte valt mijn
masker af en kan ik erg zelfdestructief worden. Het is dan ook
eeuwig balanceren tussen voldoende doen en niet teveel.
Want die rustige dag kan ik eigenlijk niet hebben, dus de
drukke dag waarvan ik bij moet komen eigenlijk ook niet.
Zijn er dingen waar je hulp bij nodig hebt? En hoe ervaar
je dat?
Hulp is frustrerend. Ik vind het ontzettend moeilijk om
duidelijk om hulp te vragen. Daar heb ik soms ook hulp bij
nodig. Ik heb vooral hulp nodig als het niet lekker gaat. Dat
gaat vaak over op een professionele manier kunnen spuien,
planningen maken, inzicht in mijn ziekzijn krijgen/houden. Ik
heb dan ook veel hulp nodig om in contact met mensen te
blijven, want het liefste sluit ik me op in mijn huisje (waardoor
ik zelfdestructief word) tot het zo slecht met me gaat dat ik
alleen nog maar kan kiezen tussen doodgaan en hulp
vragen. En dan het liefste op de meest zelfdestructieve of
passiefste manier die er bestaat.
Ik heb vrij regelmatig hulp nodig om niet in deze valkuil te
stappen. Ik wil graag groot en sterk zijn, en ik vind het
verschrikkelijk dat ik niet zelfstandig mezelf kan geven
waarvan ik dondersgoed weet dat ik het dan nodig heb.
Gelukkig helpt mijn therapie (eerst inzichtgevend & VERS, nu
schema focused) mij hier heel erg bij.
Kun je ons vertellen hoe een (normale) dag er voor jou
uitziet? Neem ons eens mee in jouw wereld 😊
Op een werkdag gaat zo rond half negen mijn wekker. Als het
allemaal een beetje meezit, kom ik er rond kwart voor negen,
negen uur uit. Terwijl het journaal aan staat kleed ik me aan,
poets ik mijn tanden, pak ik mijn tas in. Daarna wandel ik naar
mijn werk. Ongeveer de helft van mijn werkzaamheden
bestaan uit planbare dingen. De rest is 'brandjes blussen': last
minute klussen die eigenlijk zo mogelijk hetzelfde moment,
en anders uiterlijk morgen moeten zijn gedaan. Ik vind het
heerlijk. Ik help een collega vrijwilliger op gang komen, en
vervolgens is het een komen en gaan van mensen die een
korte vraag hebben. Ik kijk via een groot raam uit op de hal en
zwaai naar iedereen. Zo rond vier uur ga ik naar huis, door het
wandelen laat ik mijn werk achter en kom ik in mijn privétijd.
Ik kijk Op1, één vandaag, het zesuurjournaal tijdenshet koken
en eten en daarna ga ik Netflix bingewatchen, vroeg mijn
medicatie nemen, anderhalf uur in bad en naar bed. Na werk
heb ik echt geen puf meer voor het huishouden.

Zaterdagochtend. Mijn weekend begint op vrijdag, dus ik
heb al 1 dag achter de rug. Mijn wekker gaat om half tien,
maar ik zet hem uit en draai nog lekker om. Mijn bed is zo
lekker. Als ik wakker ben ga ik uitgebreid ontbijten met
avocado of filet American op mijn afgebakken broodje met
roomboter en zachtgekookte eieren.

Ik zou nog weleens
graag door de Alpen
naar Italië willen
fietsen!

Ik zet een muziekje aan en rommel lekker in huis. Een was ophangen, een andere was vouwen en in de kast. De
afwas. Achterstallige administratie. Als het droog is ga ik lekker in mijn tuin aan de slag. Als stil zit gaan mijn gedachten
op hol. En toch moet ik af en toe stilzitten Als mijn hoofd helemaal raar gaat doen, ga ik steentjes schilderen of piano
spelen. Ook verlies ik mij vaak in social media. Zo kabbelt de dag voorbij terwijl ik het gevoel heb dat ik helemaal niets
heb gedaan. Het was heel fijn om even een pyjamadag te hebben, maar ik voel het wel en dat is niet fijn. Morgen maar
ergens gaan schrijven. Zal ik gaan ontbijten, of alleen ergens koffie drinken. Mijn medicijnen tikken langzaam flink
binnen en ik slaap.
Wat zou je graag nog weleens willen doen?
Door de Alpen naar Italië fietsen.
Wat vinden familie of vrienden het leukste aan jou? En wat vinden zij moeilijker?
Het leukste vinden ze mijn enthousiasme, passie en gedrevenheid. Het minst leuke vinden ze mijn afhankelijkheid. Ik
vind het extreem moeilijk om duidelijk te zijn over wat ik niet fijn vind en wat ik juist wel wil, dat ik bijvoorbeeld niet
boos kan worden en in het extreme altijd de middenweg opzoek. Het lastigste is mijn suïcidaliteit.
Wat is jouw allergrootste wens?
Kunnen leven als schrijver en/of spreker, want als alle stigma's zijn doorbroken weet ik vast wel weer een ander
onderwerp.
www.lonnekeslevensdans.nl
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Kom jij ook naar het
Online
Gezondheidsfestival?

Begin het nieuwe jaar met een flinke gezondheidsboost, extra
motivatie en heel veel inspiratie naar een gezond(er) en
energiek leven!

www.onlinegezondheidsfestival.nl

3 Redenen om
vaker te kiezen
voor mentale hulp
Soms is hulp vragen is soms niet alleen noodzakelijk, maar ook heel
erg dapper. Je hoeft het namelijk niet alleen te doen. Door het
vragen van hulp kun je meer inzichten krijgen in je
gedachten/problemen en hiermee aan de slag. Ook het stukje
verwerking van trauma's komt hierbij om de hoek kijken. Wij geloven
dat iedereen gebaat is bij de juiste hulp of therapie en dat dit alleen
meer kan betekenen in jouw herstel en persoonlijke ontwikkeling.

01

JE HOEFT HET NIET ALLEEN
TE DOEN

Misschien vind je het lastig om de drempel over te gaan en te
zoeken naar de juiste hulp. Begin dan eens met een gesprek met
iemand in jouw persoonlijke omgeving waarmee je een warme
band hebt. Vertel waar je mee zit of waar je hulp bij zou willen
hebben. Grote kans dat diegene zelf ook een kwetsbaar moment
deelt en jou helpt bij het vinden naar de juiste hulp.

02

KWETSBAARHEID IS
KRACHT

We vinden het soms lastig om ons open te stellen en onze
kwetsbaarheid te tonen. Toch zul je merken en/of zien dat vele
vrouwen met jou kwetsbare momenten hebben en dat niemand
perfect is en we allemaal dingen meemaken die niet fijn zijn of
een trauma hebben achtergelaten. Door jezelf open te stellen, zul
je zien dat de ander zich ook makkelijker open stelt en je elkaar
hierin kunt steunen.

03

IEMAND DENKT MET JE
MEE EN HELPT JE OP WEG

Begin met het maken van een afspraak met een psycholoog.
Dat is iemand die met jou meedenkt en je op weg helpt om
problemen aan te pakken of dingen te verwerken die je nog
niet goed verwerkt hebt in jouw leven. Dat is ook de persoon
die je eventueel door kan verwijzen voor extra aanvullende
hulp mocht dit nodig zijn. Mocht je geen klik hebben met de
psycholoog, vraag dan gewoon om een andere psycholoog
of ga verder op zoek en zeg dat jullie niet voldoende
matchen of je geen fijn gevoel hebt bij die persoon. Alleen
de juiste persoon kan jouw verder helpen en dat verdien je
gewoon!
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Je eigen gedachten niet meer herkennen door een burnout
Ik kan mij het als de dag van gisteren herinneren. De dag waarop mijn
gedachten niet meer klopten, en ik mezelf even zoek was. De dag waarop ik
wist dat het niet goed met mij ging, maar ik ook niet meer duidelijk kon maken
wat er dan niet goed ging. Een burnout; dat was de oorzaak. Hoe ik eraan
gekomen was wist ik op dat moment nog even niet, want voor mijn gevoel was
hij ineens komen binnenvallen. Hoe ik eraf moest komen was mij helemaal een
raadsel, maar dat er iets niet klopte dat stond als een paal boven water.

Het is gek als iemand je vraagt “hoe voel je je dan?”, en je daar dus geen
antwoord op kunt geven. Want hoe voel ik me? Ik had geen idee. Ik snapte
mijn eigen gedachtegang niet meer. Het leek wel alsof er op de een op andere
dag een CTRL ALT DELETE knop is ingedrukt in mijn hoofd en alles heeft
gewist. Mijn emotie, mijn vreugde, mijn logische denken, mijn flexibiliteit, het
kunnen omgaan met mensen. Het was er niet meer, foetsie. Maar waar was het
dan heen? Zit het ergens verstopt? Komt het überhaupt nog terug? En
wanneer dan? Wat als ik nooit meer normaal word? Wat als ik nooit meer stop
met huilen? Wat als ik deze paniekaanvallen blijf houden? Wat als wat als wat
als?

Zoals ik de voorgaande zinnen beschrijf, zo ging het nonstop in mijn hoofd. Ik
dacht van alles, maar voelde er niets bij. Mijn hersenen maakte overuren, maar
toch dachten ze niets. Ze wilden zoveel, maar kregen ze niet op een rijtje. Ik
was doodmoe en wilde dagen slapen, maar kwam niet aan slaap toe door de
gedachten die zich in mijn hoofd bleven opstapelen.

Nu, jaren later, besef ik mij dat de burn out mijn hersenen een echte reset
hebben gegeven, en ik weer opnieuw heb leren omgaan met alles wat er op mij
afkomt. Natuurlijk zou ik het liefst willen zeggen dat na al die tijd alles weer
terug is als voorheen. Dat ik mij weer “normaal voel”. Maar helaas ben ik nooit
meer helemaal de oude geworden. Aan de ene kant stoort mij dat, aan de
andere kant geven mijn “nieuwe hersenen” perfect aan dat het oude leventje
niet meer haalbaar is voor mij. Ik ben snel moe, overprikkeld, kan moeilijker
omgaan met plotselinge veranderingen, moet bijkomen van afspraken met
mensen en ben graag alleen. Mijn nieuwe zijn zorgt voor meer rust en
regelmaat, al was dat een heel proces om te accepteren. - Isabelle Don Griot

Maak kennis met
ALL DAY NUTS

GEZONDE SNACKS
VOOR ELK MOMENT!

WWW.ALLDAYNUTS.COM

Hoi, ik ben Elysa! Ik ben 27 jaar oud en werk als communicatiespecialist en journalist.
Mijn passies komen daar duidelijk in naar voren: het liefst ben ik creatief bezig en werk ik met
mensen. Ik heb een verleden met chronische pijn, PTSS en verslaving. Door goed naar mijn
lichaam te luisteren, blijven mijn klachten tegenwoordig beperkt. Nu zet ik mijn kennis en ervaring
in als De Pijnjournalist, mijn platform op Instagram. Ik hoop hiermee andere mensen met zowel
fysieke als mentale (pijn)klachten te helpen.
Credits foto: Melanie Bruin Fotografie

Ik denk dat die link tussen
lichaam en geest een hoop
verklaart over chronische pijn.
Ons hoofd zit niet voor niets
vast aan ons lijf – het is mijns
inziens gek om die link te
ontkennen.

Wij volgen jou als de pijnjournalist op Instagram en vinden
je heel motiverend. Sta je zo in het leven? Of heb je dit na
alles kunnen bewerkstelligen?
De Pijnjournalist komt inderdaad overeen met hoe ik in het
leven sta. Dat was niet altijd zo, maar dit heeft zich langzaam
gevormd naarmate ik als journalist meer onderzoek deed over
pijn en mentale problemen. Wel hoorde ik daarvoor al vaak van
mensen dat ze zich veilig en vertrouwd voelen bij mij, omdat ik
niet snel iets ‘raar’ vind. Dat wil ik ook laten zien met De
Pijnjournalist: rondom veel onderwerpen hangt een taboesfeer,
terwijl dat helemaal niet nodig is. Het hebben van pijn of
mentale klachten is namelijk heel menselijk.
Kun je aangeven of je nog steeds chronische pijn ervaart?
En zo ja waar dit bij jou door komt?
Ik ervaar soms nog chronische pijnklachten, maar lang niet
meer zo vaak als vroeger. Ergens is dat een rare zin: chronisch
zou namelijk betekenen dat ik er altijd last van heb. Een aantal
jaren terug, was dat ook zo. Naarmate ik leerde luisteren naar
mijn lichaam – o.a. dankzij therapie voor mijn trauma’s –
werden de klachten steeds minder. Nu heb ik nog weleens pijn
wanneer ik gestrest ben of veel heftige emoties ervaar. Dat vind
ik ergens wel handig, want het is alsof mijn lichaam schreeuwt:
“en nu pak je rust!” Ik denk dat die link tussen lichaam en geest
een hoop verklaart over chronische pijn. Ons hoofd zit niet voor
niets vast aan ons lijf – het is mijns inziens gek om die link te
ontkennen.
Je hebt ook een verslavingsverleden en gaf onlangs aan dat
je een halfjaar sober bent. Heb je hiervoor hulp gevraagd?
En vind je dat er nog een groot taboe ligt op verslavingen?
Ja, ik heb hulp gevraagd voor mijn verslaving. Begin 2021 heb
ik me vrijwillig 10 dagen laten opnemen in een afkickkliniek,
daarna heb ik nog 3 maanden ambulante hulp gehad. Ik denk
dat er een heel groot taboe heerst op verslaving. Dit komt
vooral door onwetendheid: veel mensen beseffen niet dat je
verslaafd kunt zijn zelfs als je niet elke dag drinkt of nog
normaal functioneert. In de samenleving heerst een verkeerd
beeld van alcoholist: een zwerver onder een brug die
goedkope blikjes bier naar binnen werkt. In de praktijk zijn er
veel meer nuances.
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Ook een groot vooroordeel, is dat verslaving een
gebrek aan wilskracht is. Veel mensen weten niet dat
het hier om een hersenziekte gaat, waardoor het heel
lastig is om uit een verslaving te komen. Veel mensen
willen daar wel uitkomen, maar ze kunnen het echt niet!
Gelukkig is de verslavingszorg in Nederland heel goed.
Heb je veel steun uit je omgeving (gehad)? En hoe
ervaar je dit?
Absoluut! Vooral mijn vriend is er ontzettend veel voor
mij geweest. Ik vind het nog steeds heel sterk dat hij dit
aankon, want leven met iemand die verslaafd is, is
bepaald niet makkelijk. Het scheelt denk ik ook dat ik
van begin af aan heel open ben geweest over waar ik
mee worstelde. Iedereen in mijn omgeving weet het en
dat leverde bijna alleen maar positieve reacties op. Mijn
zusje heb ik gebeld vanuit de afkickkliniek. Dat was
ontzettend emotioneel. Ik vond het moeilijk om het haar
te vertellen, omdat ik in mijn ogen gefaald had als zus.
Gelukkig zag zij dat totaal niet zo. Ik denk wel dat ik
geluk heb gehad met mijn omgeving: ik ken veel
mensen met mentale problemen, dus die zullen ook
wat minder snel oordelen. Ik kan me heel goed
voorstellen dat niet elke verslaafde dat geluk heeft.
Je wilt mensen met fysieke en mentale pijnklachten
helpen. Op welke manier wil je dit gaan doen? Heb je
een speciale missie?
Ik hoop met “De Pijnjournalist” meer kennis te creëren
rondom pijn en mental health. De kennis die ik heb
opgedaan door de jaren heen, heeft mij namelijk
ontzettend geholpen tijdens mijn herstel. Ik gun andere
mensen dat ook. We zijn namelijk zo snel geneigd om
te denken dat er iets ‘mis’ is met onszelf. Door nuance,
info en kracht te bieden, hoop ik dat ik mensen bijsta
tijdens hun herstel en laat zien dat ze helemaal niet
abnormaal zijn. Mijn missie is dus: normaliseren en
daarmee mensen dichter bij zelfliefde brengen.
We leven in een maatschappij waarbij “niet zeuren ,
maar gewoon doorgaan” de norm is geworden. Om
een voorbeeld te noemen; Na mijn bevalling werden
alle toeters en bellen weggehaald en de medicatie
gestopt, waardoor de pijn enorm toenam. Ondanks
de pijn moest ik het doen met een paracetamol, want
ze dachten dat het allemaal wel meeviel. Pas toen ik
naast mijn bed begon te schreeuwen van de pijn,
kreeg ik morfine toegediend. Waarom wordt er zo
slecht naar mensen met pijnklachten geluisterd?
Speelt hierbij onzichtbaarheid ook mee, denk je?

Ik hoop met
“De Pijnjournalist”
meer kennis te creëren
rondom pijn en
mental health.

Ik denk zeker dat onzichtbaarheid een grote rol speelt. Dat zie je ook terug in de geschiedenis van pijn: pas midden
jaren 70 begon men verder te denken dan het biologische model – dus dat pijn puur een lichamelijke oorzaak
heeft. Nog steeds is dit een heel populair idee, terwijl steeds meer onderzoek het tegendeel laat zien, namelijk dat
ook omgeving, gedrag en psychologie invloed uitoefenen op pijnbeleving. Dit maakt dat pijn heel persoonlijk is en
we onmogelijk kunnen doorgronden wat een ander voelt. Zo heeft de één verschrikkelijk veel pijn bij een
oppervlakkig sneetje in de vinger, terwijl de ander nietsvermoedend doorgaat na een botbreuk. Gelukkig heb ik
wel het idee dat hier steeds meer aandacht voor is. Ik hoop dat dit bewustzijn groeit, want daar is iedereen met
pijnklachten ontzettend mee geholpen.
Wat vinden vrienden en/of familie het leukste aan jou? En wat vinden zij moeilijker?
Mijn omgeving vindt het leuk dat ik zo mezelf ben. Ik kan heel rustig en serieus zijn, bijvoorbeeld wanneer we een
diepgaand gesprek voeren. Maar ik kan ook ontzettend de clown uithangen, haha! Ik denk dat het soms lastig is
voor mensen dat ik zoveel pieker. Ik heb een rijke innerlijke belevingswereld en dat kan weleens moeilijk zijn voor
een ander om te volgen.
Wat is je allergrootste wens?
Een bestseller schrijven!
Je kunt Elysa hier vinden via "De Pijnjournalist" op Instagram: www.instagram.com/depijnjournalist
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KEK DELFT

GENIET VAN PUUR EN
LEKKER ETEN
WWW.KEKDELFT.NL

Wij mochten 2
exemplaren weggeven
van Het Grote Depri Doe
Boek en hebben dit
zondag 10 okt gedaan
op "MENTAL HEALTH
DAY" tijdens
de présale!

Hoi, ik ben Marieke! En wie ben ik eigenlijk? Nou, optimistisch, avontuurlijk, illustratrice, creatief,
wereldverbeteraar, vroeger marketing manager en een vrolijke dromer natuurlijk. Totdat ik dat plotseling
dat even niet meer was, door dat ik zelf geworsteld heb met een depressie help ik nu anderen door middel
van "Het Grote Depri Doe Boek", inspirerende kaarten en een tof notitieboek. Het is dan ook superleuk om
2 exemplaren van Het Grote Depri Doe Boek te verloten onder de lezers van dit SASSY Magazine!

Zelfs als je voelt dat NIEMAND dit ooit
heeft meegemaakt, en dit NOOIT meer
overgaat. Dat gaat het wel. Je bent niet
alleen, nooit. En het komt goed. En voor
iedereen die dit om wat voor reden dan
ook even niet kan geloven, ben ik er in
dit boek.

Hoe is het idee voor het “Grote Depri Doe Boek”
ontstaan?
Toen ik helemaal opgebloeid was uit mijn hele dikke dip
(burn-out, depressie, angststoornis? Ik heb alle labels gehad
was ik zo opgelucht. Als je er namelijk in zit, weet je ZEKER
dat het NOOIT meer goed komt. En dat is zo beangstigend.
Je herkent jezelf helemaal niet. Ook kon ik niet meer lezen
(mijn hoofd zat gewoon te vol met 1001 nare gedachten) alleen stripboeken ging. Mocht ik ooit weer denken dat het
nooit meer goed komt wilde ik er voor mezelf kunnen zijn.
Het boek zou als een soort lieve vriendin een arm om me
heen slaan en zeggen dat het wel goed komt. Sla de pagina
maar om, dit is wat we gaan doen'. Het boek zou een arm om
me heen slaan, en zeggen ' Ik weet dat je denkt dat het nooit
meer goed komt. Maar dat komt het wel. Sla de bladzijde
maar om, dit is wat we gaan doen'. Stap voor stap kon ik
mezelf er dan altijd uit geleiden.
Je had alles voor elkaar in Australië, maar toen ging het
plotseling mis. Kun je daar iets over vertellen?
Tja wat was er aan de hand? Ik woonde in Australië, al 2,5
jaar met mijn Lars mijn man. Bij het strand van Bondi beach,
ik kon leven van het maken van tekeningen, stond op met
de zon, lieve vrienden, ik leefde mijn droom! Tot ik opeens
niet meer kon slapen. Gewoon helemaal niet. Mijn lijf wilde
niet meer uit. Eén nacht.. Oké. Twee, drie nachten werden
toen 6 weken. En das niet goed. Ik kreeg paniekaanvallen, of
eigenlijk voelde ik 24/7 alsof er drie leeuwen voor mij
stonden. Ik zat compleet in een ander bewustzijn - voelde
alleen maar angst - als een enorme nachtmerrie maar dan
eentje die niet overgaat. Heel bizar.
Wat wil je de mensen meegeven die in dezelfde situatie
zitten als jij toen?
Iedere situatie is anders. Maar toch zijn we allemaal samen.
Zelfs als je voelt dat NIEMAND dit ooit heeft meegemaakt, en
dit NOOIT meer overgaat. Dat gaat het wel. Je bent niet
alleen, nooit. En het komt goed. En voor iedereen die dit om
wat voor reden dan ook even niet kan geloven, ben ik er in
dit boek.
De recensies zijn prachtig en je boek is nu zelfs de grens
over naar België (en een Engelse versie komt eraan), wat
betekent dit voor jou?
Het is zo bijzonder dat dit boek, wat ik voor mezelf maakte,
nu duizenden mensen mag helpen.
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Ik kreeg wekelijks de meest bijzondere berichten met
1000 maal dank, of dat dit boek hen meer geholpen heeft
dan de 11 hulpverleners hiervoor, of dat ze het cadeau
hebben gedaan aan hun zus en dat die zich eindelijk
begrepen voelt. Het is bijna teveel om op te nemen. Ik zie
het dan ook niet als mijn verdienste. Dit boek wilde
gemaakt worden en ik mocht dat doen. Dat ik daar de tijd
voor heb genomen en doorgezet heb, ben ik wel erg trots
op. Ik heb van enorme shit toch een prachtig cadeau
mogen maken. En daar ben ik heel dankbaar voor!
Het is afgelopen jaren een uitdagende tijd geweest
waarin we in ban van Corona waren (en helaas nog
even zijn), heb je gemerkt dat mensen meer
verbinding zoeken en dit terugvinden in jouw boek?
Jazeker. Ik heb meteen geregeld dat je het boek ook
direct aan iemand anders kon laten sturen, met een lief
berichtje erbij. Het is zo bijzonder hoe families, en
vriendinnen voor elkaar zorgen, en er door het sturen van
dit boek toch kunnen en konden zijn. Daarnaast helpt het
mij soms om deze periode maar te zien als een soort
'wereldwijde depressie': hoe shit het ook voelt, en hoe
aanlokkelijk het ook is om te denken dat het nooit meer
beter wordt - je weet soms niet wat voor prachtigs er weer
uit voort kan komen. Soms heb je een shittijd nodig om
echt te bloeien. En die gedachte geeft me veel rust en
kracht.
Naast het boek ben je bezig met een tof notitieboek en
prachtige kaartensets, wanneer kunnen we deze
aanschaffen?
Ja te gek hé! Ik ben heel trots want het zijn super
bijzondere producten geworden. De notitieboeken zijn
niet alleen lekker dik en gemaakt van prachtig papier,
maar praten vooral af en toe subtiel lief naar je terug
terwijl je werkt of in je boekje schrijft. Zelf merkte ik
namelijk dat ik vaak juist tijdens mijn werk, zo'n strenge
stem in mijn hoofd had. Die vind dat je meer had kunnen
doen, of dat het niet mooi genoeg is, of je doet twijfelen
dat je wel goed genoeg bent. Waardoor je toch langer
door gaat met werken, of je aan het einde van de dag een
beetje bleehh voelt. Dus heb ik mijn ideale notitieboek
gemaakt. Met kleurrijke zachte cover waar je instant blij
van wordt - maar ook om de pagina een kleine lieve
handgeschreven reminder onderaan de pagina. Dat je
OK bent. En het goed doet. De kaartenset is ook heel
bijzonder, en kwam op omdat ik zoveel vragen krijg van
vrienden en familie over mensen die door een shit
periode gaan. Ze weten vaak niet wat ze moeten zeggen
en soms blijven ze daardoor per ongeluk weg. Het is ook
echt zo dat je als je mentaal door een shit periode gaat, je
veel minder lieve berichtjes, kaarten, bloemetjes en steun
krijgt dan mensen die een fysieke rotziekte krijgen. Want
ja - zeg je 'beterschap'? Er zijn eigenlijk geen kaarten
voor.

Soms besef ik me dan later dat
die nare gevoelens soms juist
mijn liefste helpers zijn.

En het is een beetje 'eng'. Daarom heb ik een superlieve set
kaarten gemaakt. Waar je blij van wordt, maar die ook echt
een hart onder de riem steekt. En waardoor mensen dus
WEL contact blijven houden. Want je kunt niks verkeerd
zeggen als je zegt dat je aan iemand denkt. En ze zijn dus
ook echt leuk als je niks hebt. Want iedereen verdient af en
toe een blije kaart toch?

Vanaf 10 oktober (World Mental Health Day)
is de pre-order gestart op
www.mariekelovestodraw.com .
Wat is je grootste wens op werkgebied? En op privé
gebied?
Mijn grootste wens is dat ik dichtbij mezelf mag blijven, en
vanuit mijn eigen kracht volop mooie dingen mag blijven
maken. Dat ik helemaal tot bloei mag komen, gezond mag
zijn, en die positiviteit en kracht weer mag delen met
anderen middels mooie tekeningen, boeken, dingen waar
je blij van wordt. De wereld een stukje mooier maken.

Bijvoorbeeld dat de notitieboeken en kaartensets dit
onderwerp (dat het leven niet alleen maar zonneschijn is)
opeens bespreekbaar maken in families en
vriendengroepen als ze uitgepakt worden met Kerst en
Sinterklaas. Niet zwaar, maar op een fijne lichte manier. En
dat iedereen zich dan ietsje minder alleen voelt (want ja,
die gevoelens heeft eigenlijk iedereen wel eens toch?).
Daar wordt ik echt warm van van binnen. En dit praktiseer
ik ook in mijn eigen gezin.
Wat er anders is dan vroeger is dat ik mij besef dat dit wel
begint met goed voor mezelf zorgen, zodat ik die energie
om te delen ook heb en niet opbrandt. Mijn ideaal is 3-4 uur
'werken' of tekenen per dag - en de rest van de dag mijn
batterij weer opladen met inspiratie, natuurwandelingen
etc. Het is een proces, maar langzaam lukt het me steeds
beter. Mijn droom is dan ook dat werk en prive niet iets
anders is, maar onderdeel van één leven als 'Marieke'. Nou
ja, en als je vraagt naar 'dream big' en een gesprek met
schrijfsters Elisabeth Gilbert of Brene Brown over mijn boek
als het in het Engels is - dat zou wel echt het summum zijn.
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Wat zou je tegen de mensen die het boek ontvangen
willen zeggen?
Dat dit boek er voor je is. Hoe je je ook voelt. En dat het
je gaat helpen om jezelf te helpen. Want dat kan jij. Je
hebt geen idee hoe sterk je bent, ook al voel je je nu
misschien het shitste ooit. Dat jij dit draagt, elke dag
weer maakt jou een super super kracht. En totdat je dat
zelf weer voelt, ben ik er voor je om dit voor jou te
geloven. Want het komt goed. Stap voor stap. Ik hou je
hand vast, want je bent niet alleen. Nooit.
Hoe blijf je zelf positief als het soms even minder
gaat?
Ha. Ja dat is een hele goeie. Want mensen denken
misschien na het boek dat ik nu als een soort unicorn
elke dag blij ben maar dat is natuurlijk niet zo. Dit is een
lifelong journey. Alleen leer ik steeds beter voelen wat ik
nodig heb. En echt doorleven dat je 'slecht voelen' er
dus gewoon bij hoort. Ik probeer dus niet meer rond te
gaan rennen als een kip zonder kop ("shit ik voel me
slecht, help, waarom, hoe voel ik me beter?!"), maar
altijd als ik me rot voel, en niet weet wat ik moet doen,
gewoon eerst even niks te doen. Gewoon. Een kopje
thee, en met het gevoel op de bank of balkon. Niet er
over na gaan denken. Even ontprikkelen. De warmte
van de thee voelen. Zit er maar ff mee. Zet het gevoel
naast je o[ de bank (hey hoi, kom hier maar even zitten,
het is oké). Wees lief voor jezelf ook (juist!) als je je rot
voelt. Soort van arm om jezelf heen. Dat helpt echt
enorm. En daarna kun je gaan voelen wat je nodig hebt.
Een wandeling, een fijn boek, of iets uitbesteden waar je
tegen aanhikt. En soms besef ik me dan later dat die
nare gevoelens soms juist mijn liefste helpers zijn.
www.mariekelovestodraw.com
www.depridoeboek.nl
@marieke.loves.to.draw

3 x de mooiste herfst
wandelingen
De prachtige kleuren in de natuur laten je weten dat het
herfst is en hoe gaaf is het dan om heerlijke een
wandeling te maken door prachtige natuurgebieden.
Wij delen onze 3 mooiste herfst wandelingen met jou!

01

LOONSE EN DRUNENSE
DUINEN

In Noord-Brabant ligt een van de mooiste
natuurgebieden van Nederland: nationaal park de
Loonse en Drunense Duinen. Het gebied bestaat uit
zandduinen, maar ook prachtige bossen. Het is
fantastisch om hier in de herfst te wandelen en de
mooiste route om te wandelen is de wandelroute
Roestelberg.

02

HET SPEULDER- EN
SPRIELDERBOS

Dit prachtige sprookjesbos behoort tot de oudste
bossen van Nederland. Het bevind zich aan de rand
van de Veluwe. Het bos is waanzinnig mooi en de
bomen zijn oud en prachtig om te zien. Ook vind je er
wilde zijnen en kun je er met het gezin ook in de buurt
een hapje en drankje doen. Kortom echt een must om
eens heerlijk te wandelen!

03

NATUURGEBIED DE
BIESBOSCH

Om het toch een beetje in de buurt te houden, kun je
ook kennis maken met Natuurgebied de Biesbosch,
wat in Zuid-Holland ligt. Je kunt wel het beste je
regenlaarzen aantrekken, omdat het heel divers is in
natuurlandschap. Zo kun je water tegenkomen, bos en
open stukken land. Het is prachtig en ideaal om er echt
op uit te gaan in de herfst! Wij zijn groot fan en vinden
het hier fantastisch!
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Rust vinden in je hoofd - Isabelle Don Griot
In een wereld waarin alles snel gaat, is rust vinden in het hoofd nogal een opgave. Zelf merk ik het ook, dat
ik aan het einde van een drukke dag of week, echt even mezelf moet uitzetten om mij weer op te laden tot
een volgend moment van drukte. Mocht dit zelf niet lukken, dan is het helemaal niet erg om hierbij hulp te
vragen. Dit kan professionele hulp zijn, of wellicht de hulp van een handige app.
Wat ik om mij heen veel merk is dat het taboe om naar een psycholoog of psychiater te gaan niet meer zo
aanwezig is als dat het vroeger was. Vroeger kreeg je al snel de stempel “er zal wel wat mis zijn met
hem/haar”, Nu is het eerder “wat goed dat je zo goed voor jezelf zorgt”. Merk je dat je niet meer goed uit je
hoofd komt, dat zorgen teveel worden en je geen rust meer kunt vinden trek dan zeker aan de bel bij de
huisarts. Hier kun je al fijne gesprekken hebben met de praktijkondersteuner, of ze kunnen je
doorverwijzen naar professionelere hulp.
Zelf schaam ik me er niet voor dat ik hulp heb gehad van een psychosomatische fysiotherapeut. Want als je
rust wilt vinden in je hoofd is het wel belangrijk dat je je je fijn voelt bij de therapie die je krijgt. Bij deze vorm
van therapie is het lichaam het uitgangspunt. De klachten worden in kaart gebracht en samen wordt dan
bekeken hoe de klachten je leven belemmeren en verstoren. Door meer bewust contact te maken met je
lichaam en je klachten krijg je meer inzicht in de factoren die de klachten beïnvloeden. Het is net wat meer
gericht op mindfulness, iets waar ik sowieso erg enthousiast over ben.
In mijn telefoon kun je dan ook verschillende mindfulness apps terugvinden. Als ik met de hond aan het
wandelen ben zet ik wel eens een fijn programma op om even helemaal bij mezelf te komen. Noem het
zweverig, maar het kan ongelooflijk lekker zijn.
Welke apps kan ik aanraden en zijn ook nog eens gratis te downloaden?

Stop, Breath & Think - Perfect voor de beginner en super makkelijk te bedienen en te begrijpen;
Insight timer - In deze app vind je allemaal begeleide meditaties en uit verschillende thema’s
gebaseerd op je wensen van dat moment;
VGZ Mindfulness - laat je echt even bewust zijn in het moment;
Headspace - de app voor meditaties, mindfulness en om te kunnen slapen.
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Kom jij bij ons werken?

WE ZIJN OP ZOEK
NAAR*...
STAGIAIRES
(GAST)BLOGGERS
MANAGER BOOST YOUR KIDS
*acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie? Mail naar info@boostyourhealth.nl

3 x erop uit in
Nederland
Flora Batava
Ontsnappen aan de drukte van de stad en in alle rust
ontspannen aan het water? Dat doe je bij het theehuis op
de buitenplaats bij Hotel Flora Batava in NieuwersluisBreukelen. In het theehuis of op het bijbehorende terras
geniet je van een weids uitzicht op de buitenplaats, de
rivier en de langsvarende bootjes. Strijk neer voor een
smaakvolle lunch of geniet van een luxe high tea. Iets te
vieren of op zoek naar een unieke locatie voor een
zakelijke afspraak? Het theehuis biedt binnen plek aan 20
gasten, buiten op het terras aan 50 gasten en is geschikt
voor een lunch, high tea of een borel.
www.florabatava.com

Hotel Amerika - Hoek van Holland
Wie van het strand, een bijzondere bestemming en een
gloedjenieuw hotel houdt, kan zijn hart ophalen bij Hotel
Amerika in Hoek van Holland. Ingeklemd tussen
shopwalhalla’s Rotterdam en Den Haag, op een
steenworp afstand van de zee en vlakbij een heerlijk bos,
zit dit hotel met een meer dan honderd jaar oude
geschiedenis. Nu vind je er een gezellige bistro waar
topcocktails worden geschonken, en kamers die rijk zijn
ingericht met velvet meubels en grote, luxe bedden.
Boek maar gerust een lang weekend, je zult het er nodig
hebben!
www.hotelamerika.nl

Villa Wanrooy
Persoonlijke aandacht, kwaliteit en een unieke beleving.
Als je een weekendje weggaat, zijn dat de dingen die je
graag wilt ervaren, toch? Bij het nieuwe boetiekhotel Villa
Wanrooy word je heerlijk in de watten gelegd door
eigenaren Monique en Liesette en hun gastvrije team.
Hun doel? Je laten ervaren hoe geweldig de Achterhoek
is én je kennis laten maken met lokale producten.
www.villa-wanrooy.nl
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