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Tussen de regels

Imke kreeg een psychose
en zat tien dagen in de isoleercel

‘Dwang en
opsluiting
Tekst: Suzanne Bodegraven - Foto: Joost van den Broek

zijn geen zorg,
daar moeten we
direct mee stoppen’

In 2010 krijgt antropologe Imke Gilsing (45) een psychose. Ze is ervan
overtuigd dat ze het elfje Tinkerbel uit de boeken van Peter Pan
is en gaat trouwen met schrijver Jelle Brandt Corstius. Het gevolg:
een gedwongen opname op een psychiatrische afdeling, waarbij ze
tien dagen opgesloten wordt in de isoleercel. Familie en vrienden
moeten machteloos toekijken.Het levert een levenslang trauma, een
panische angst voor de psychiatrie én een boek op: Een dag uit het
leven van Tinkerbel.

‘‘S

ommige psychoten
denken dat ze God zijn of
de duivel, ik veranderde
in het elfje Tinkerbel en
trouwde met Jelle Brandt
Corstius, een schrijver die ik
nog nooit heb ontmoet. Ik
deed mee aan een
spelprogramma met Robert ten

Brink, waarbij zeventien
miljoen mensen meekeken in
mijn wereld, en beviel live van
maar liefst vier kinderen en
een wereldbol. Mijn psychose
was acuut en heftig en duurde
vier weken, waarvan ik tien
dagen opgesloten zat in een
isoleercel. Ik was vierendertig

en wist niet eens wat een
psychose was. En ook niet dat
we in Nederland zieke mensen
alleen en wanhopig aan hun
lot overlaten en in een
isoleercel stoppen.”
***
“Ik ben opgegroeid in een
klein Brabants dorp aan de
grens met België, Bergeijk.
Mijn moeder is een Vlaamse,
mijn vader een Nederlander.
Ik heb één broer, Stijn. De
relatie met mijn moeder is
heel liefdevol, die met mijn
vader is altijd lastig geweest.
We verschillen enorm van
elkaar. Hij was een man met
twee gezichten: naar buiten
toe joviaal, betrokken en
enthousiast, thuis ontevreden, 
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Die nacht hallucineer ik me te pletter. Het ene moment lig ik
in mijn blootje in bed, het andere vlieg ik met ragfijne
vleugeltjes en een groen strapless jurkje boven zijn blonde
warrige kop. Bzzz… tingelingeling… zachte belletjes rinkelen
en tinkelen om ons heen. (…) In de spiegel tegenover het bed
zie ik in een waas van goudkleurig elfenstof een piepklein
wezentje, zo groot als een pink met puntige elfenoortjes, een
grote blonde knot, wespentaille, sexy steekkontje en groene
slofjes met een wit pomponnetje erop. Ze heeft stralend
blauwe ogen en een lach van oor tot oor. Mmm… ken ik haar
niet ergens van?
Ik weet dat ik bij kaasboer Frank in bed lig, maar kan de
film waarin ik zit niet stoppen. Urenlang vlieg ik dolle
cirkeltjes boven Franks kingsize bed, terwijl ik buzzende
geluidjes maak en elfenstof over hen uitstrooi. Frank weet
niets van dit alles en denkt dat we de sterren van de hemel
vrijen. Uit: Een dag uit het leven van Tinkerbel
negatief en schreeuwend. Mijn
vader was een tiran, hij had
thuis de macht in handen en
kreeg weinig weerstand. Mijn
moeder kon geen grenzen
stellen en liet volledig over
zich heen lopen. Mijn broer en
ik stonden erbij en keken
ernaar. Ik kan me niet
herinneren dat ik mijn ouders
elkaar ooit een knuffel heb
zien geven of dat ik er zelf een
van mijn vader heb gekregen.
Hij gaf me altijd het gevoel dat
hij me liever niet had gehad.
Thuis was een plek waar ik
niet wilde zijn. Om te kunnen
overleven slikte ik steeds mijn
verdriet, pijn, woede en

frustratie in en zo bouwde ik
een levensgevaarlijk masker
op. Ik wilde altijd sterk zijn,

“Ik vond Bergeijk doodsaai en
wilde graag de wereld zien, dus
ging ik op mijn negentiende
antropologie studeren. Ik kreeg
een relatie met Dennis en
werkte vijftien jaar lang voor
internationale organisaties
zoals Greenpeace en UNESCO.
Ik woonde voor mijn werk
regelmatig voor langere tijd in
het buitenland, op de
Filipijnen, in Cambodja en in
Congo, waar ik films maakte
met mensen, hun verhalen
vertelde, met als doel hun
leven te verbeteren.
Tot aan die psychose was mijn
leven vol en uitdagend. Te vol
waarschijnlijk, want ik gaf
mijn grenzen totaal niet aan.
Dat had ik ook niet geleerd. Ik

‘Mijn dromen werden steeds
heftiger en gingen over in
wanen en hallucinaties’
vrolijk, lief en optimistisch,
want dan had ik het minst last
van mijn vader. Ik had geen
idee dat ik daardoor een deel
van mezelf verloor.”

Ik voel een onweerstaanbare aandrang om mijn vader mijn
zuurstof in te blazen. Ik wil hem mond-op-mond beademen.
Het ziet eruit alsof ik met hem wil tongzoenen. De GGD’ers
lachen. ‘Die is zo psychotisch als een deur.’ Mijn vader
ontwijkt me. Ik voel dat hij niet genoeg lucht krijgt. Ik ben de
enige die hem dat kan geven, anders gaat hij dood, maar
niemand weet dat. Ik weet niet dat hij drie maanden later
een tumor formaat tennisbal in zijn linkerlong heeft en dat
zijn enige kans op overleven het verwijderen van die long is.
Ik voel alleen de aandrang om hem mijn zuurstof in te
blazen. Uit: Een dag uit het leven van Tinkerbel
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Burn-out

zei overal ‘ja’ op en werkte
voor drie.
Dat leverde me in 2008 een
burn-out op. Een jaar eerder
was mijn relatie met Dennis
na elf jaar op de klippen
gelopen. Toen ik vervolgens
ook nog door een reorganisatie
ontslagen werd, terwijl ik met
hart en ziel aan een project
had gewerkt, voelde ik me
alleen, kwetsbaar en uitgeput.
Mijn baas Jaap adviseerde me
eens te gaan kijken bij de
Leonardushoeve (een spiritueel
centrum in Limburg, red.). Ik
vond de website zweverig
gewauwel, maar Jaap was erg
overtuigend en ik schreef me

* Weetjes * Weetjes * Weetjes * Weetjes * Weetjes *

Tussen de regels
Maar liefst drie miljoen
mensen lopen rond met
psychische klachten. Voor
een miljoen van hen is er
plaats in de GGZ.
De VN roept al jaren dat
wereldwijd alle isoleercellen
voor psychiatrisch zieke
mensen moeten sluiten.
Dat elke vorm van dwang in
de zorg (van medicatie tot
vastbinden tot opsluiten)
marteling en mishandeling
is.
Een psychose kan dagen
duren, maar duurt meestal
weken of maanden.
Sommige mensen blijven er
hun hele leven last van
houden. De kans op
herhaling is groot.
Schizofrenie is een
hersenaandoening waarbij
je last hebt van psychoses.
De aandoening wordt
daarom ook wel psychosegevoeligheid genoemd.
Een Psychiatrische Afdeling
Algemeen Ziekenhuis (PAAZ)
is een afdeling van een
algemeen ziekenhuis waar
zorg wordt geboden aan
mensen met een
psychiatrische aandoening.

in voor een energieweek in
augustus 2010. Daar, tussen
visualisaties, meditaties,
chakralezingen en het chanten
in, kreeg ik ’s nachts steeds
heftigere dromen, die
overgingen in wanen en
hallucinaties. Ik begon te
raaskallen, maar voor mezelf
was het allemaal heel
waarachtig wat ik vertelde.
Alsof ik me op een andere
golflengte bevond. Ik had geen
idee dat er iets mis met mij
was, laat staan dat ik

De eerste dagen heb ik door dat er iets niet klopt en dat de
mensen om mij heen er niets van snappen. Langzaam glijd ik
een diepe tunnel van waanzin in. Ik voel me net een monster,
iedereen lijkt doodsbang van me. Ik voel me zwaar
gefrustreerd en vreselijk eenzaam nu niemand mij meer
begrijpt. Het lukt me niet om anderen mee te nemen in de
bizarre wereld waarin ik me bevind. Uit: Een dag uit het leven van Tinkerbel
psychotisch kon zijn. De
leiding van de hoeve heeft
uiteindelijk de GGD gebeld,
om me naar een psychiatrische
instelling af te voeren zonder
mijn familie in te lichten. Ik
weigerde om mee te gaan en
de pillen te slikken die ze me
aanboden. Uiteindelijk
waarschuwde de GGD toen
mijn vader. Ik had hem toen al
een halfjaar niet gezien. Het
weerzien was bizar.”
***
“Mijn vader brengt me naar
mijn moeder, die zich liefdevol
over mij ontfermt, maar ook
zij kan niet voorkomen dat ik
verder wegzak in mijn
psychose. Ik ben ervan
overtuigd dat Jelle Brandt
Corstius met mij wil trouwen.
Vlak voor mijn psychose heb
ik zijn boek gelezen. Het
raakte me, ik herkende mezelf
erin. Bovendien lijkt Jelle als
twee druppels water op mijn
ex, Dennis, van wie ik pas
gescheiden ben. Dag en nacht
prevel en raaskal ik door het
huis. Ik heb weinig normale
momenten meer. De enige
persoon die me nog begrijpt, is
een BN’er die ik nog nooit heb
ontmoet. Mijn moeder kan het
alleen niet meer bolwerken en
er verschijnt een polonaise van
hulpverleners, die allemaal
vaststellen dat ik psychotisch
ben, maar verder gebeurt er
niets. De pillen die ze me
aanbieden, weiger ik.
Op een gegeven moment sluit

ik mezelf op in de badkamer.
Ik ben de vragen zo zat, ik wil
alleen maar rust. Een van de
hulpverleners peutert met een
schroevendraaier in het slot. Ik
roep: ‘Ik maak me van kant als
jullie binnenkomen.’ Dat had
ik nooit moeten doen. Met dit
zinnetje graaf ik mijn eigen
graf. Volgens de Nederlandse
wet is iemand die zelfmoord
wil plegen een gevaar voor
zichzelf en mag deze persoon
gedwongen worden
opgenomen. Als ik uit de
badkamer kom, zie ik mijn
moeder huilend een tas
inpakken. Mijn vader vraagt
me of ik moe ben en of ik het
goed vind om een tijdje naar
het ziekenhuis te gaan om wat
uit te rusten. Ik ga akkoord.
Mijn vader rijdt me naar de
psychiatrische afdeling van het
dichtstbijzijnde ziekenhuis,
ook wel de PAAZ genoemd. Ik
krijg kalmeringsmiddelen. Als
ik wakker word, zit mijn
moeder naast mijn bed. Als zij
weer weggaat, word ik vreselijk
bang. Medicijnen weiger ik te
nemen. Ik word boos,
schreeuw, gooi met spullen en
ren naakt door de gangen.”
***
“De verpleging ziet geen
andere oplossing en sluit me
op in de isoleercel. Dat mag
omdat ik het stempel ‘gevaar
voor mezelf’ heb gekregen.
Uiteindelijk zal ik tien dagen
in die ruimte zitten, maar ik
ben alle besef van tijd kwijt. 
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Mijn kleren zijn afgepakt, ik
draag een blauw scheurhemd,
mijn bril mag ik niet op en ik
moet poepen in een kartonnen
doos. Ieder kwartier kijkt er
een verpleger door het
raampje. Ik voel me
machteloos, onschuldig

en behandeling zou krijgen die
ik nodig had. In plaats daarvan
zit ik nu tegen mijn zin
opgesloten als een beest,
zonder hulp. Mijn moeder
begrijpt er geen bal meer van.
Psychiaters en verplegers zijn
geen redders en genezers,

‘Ik wil dat iedere psychiatrische
patiënt toegang heeft tot
menswaardige zorg’
opgesloten in een kerker alsof
ik een zware misdaad heb
begaan. Ik ben bang, ziek,
kwetsbaar, alleen en in de war,
en die gedwongen opsluiting
maakt het alleen maar erger.
Ik praat urenlang volledig in
mezelf gekeerd met Jelle.
Ik mag af en toe bezoek
ontvangen en mijn moeder
komt zo vaak als maar kan.
Haar blik vertelt wat voor hel
het is om je kind zo te zien
lijden. Zij heeft ingestemd met
een opname, omdat ze dacht
dat ik in het ziekenhuis beter
af zou zijn. Dat ik daar de zorg

maar harteloze wezens die niet
te vertrouwen zijn. Haar
naïeve vertrouwen heeft
plaatsgemaakt voor spijt, angst
en frustratie. Deze zorg is niet
alleen een hel voor de patiënt,
maar ook voor familie en
vrienden. Ik heb medicatie
nodig, maar weiger alle
antipsychotica, omdat ik niet
doorheb dat er iets mis is met
mij. En hoewel ik
waarschijnlijk met één injectie
weer bij mijn positieven ben,
is het wrange dat een
psychiatrisch patiënt in
Nederland door de wet ‘zo

POD: een alternatief
Peer-supported Open Dialogue (POD) is een Finse methode om mensen
met psychotische klachten te behandelen. Dit is menswaardige zorg,
zonder enige vorm van dwang, opname en met weinig tot geen
medicatie. Het bestaat al ruim veertig jaar en blijkt zeer succesvol: het
aantal mensen met schizofrenie (herhaaldelijke psychotische klachten)
is er met 90% gedaald. Psychotisch zijn wordt in West-Lapland niet
langer gezien als een hersenziekte, die alleen met medicatie kan worden
afgeremd, maar als een uiting van emotionele nood en menselijk lijden,
waar met de juiste aandacht goed van te herstellen is. Sinds 2017 wordt
Open Dialogue ook op kleine schaal aangeboden aan psychiatrische
patiënten in Nederland.
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goed beschermd is’ dat ik pas
gedwongen medicatie krijg als
het echt niet anders meer kan.
Mijn moeder probeert iedereen
die bij mij op bezoek komt, mij
pillen te laten slikken onder
het mom van ‘vitamines’.
Daarvoor wordt ze berispt door
de leiding: ‘Ik begrijp dat u
iedereen wilt bewerken om die
pillen erin te krijgen, zodat ze
zo snel mogelijk uit die
psychose komt, maar dat mag
niet van de wet.’ Ze sluiten je
net zo lang op tot het
ondraaglijk lijden is en dan
krijg je gedwongen medicatie.”

Grote betekenis

“We weten eigenlijk heel
weinig over een psychose. Wat
we wel weten, is dat een
psychose een periode van
grote persoonlijke betekenis is
voor de persoon die haar
ervaart. Psychotisch zijn is als
opgesloten zitten in het
gouden ei: angstig en eenzaam
en zonder uitgang, wanhopig
ronddolend in een wereld
zonder ruimte of tijd, in de
hoop dat iemand of iets je
hieruit zal verlossen. Je
droomt met je ogen open. De
belevingswereld van een
psychoot wordt gekenmerkt
door hooggevoeligheid en
supersnel associatief denken.
Alles heeft een betekenis en
hangt met elkaar samen.
Toeval bestaat niet. Dat ik
bijvoorbeeld tijdens mijn
psychose beviel van een
wereldbol, lijkt uit mijn leven
gegrepen, want de wereld
redden was echt mijn ding en
als dertiger begon mijn
biologische klok te tikken.
Het is net alsof je leven een
film is, waarvan de scènes door
elkaar gehusseld zijn en jij ze
weer opnieuw monteert. In je
wanen en hallucinaties ontdek

Tussen de regels

je nieuwe invalshoeken en
verhaallijnen, waarvan je soms
niet weet of ze nu fictie zijn of
echt. Het is absoluut niet zo
dat je er achteraf niets meer
van weet. Je hebt heel heldere
momenten, waarop je begrijpt
dat er iets geks met jou aan de

privacy en een kartonnen doos
om in te poepen en ík moet
me schamen?”

Wake-up call

“Al mijn kwetsbaarheid, angst,
verdriet, boosheid, frustratie
en teleurstelling hield ik

Sinds gisteren mag ik af en toe uit mijn cel. Ik heb eindelijk
medicatie gekregen, weliswaar gedwongen, maar toch. Als ik
weer de cel in moet, mag de deur gelukkig openblijven. Ik
krijg sterk de indruk dat de bewakers en ik elkaars verbale
en non-verbale codes weer begrijpen. En dat ze weleens
verplegers zouden kunnen zijn. Het ziet ernaar uit dat ik
terug ben in de normale wereld. Uit: Een dag uit het leven van Tinkerbel
hand is, net zoals je je soms
ook delen van een droom
herinnert. Zo dacht ik
aanvankelijk dat de twee
‘bewakers’ binnenkwamen om
mij te feliciteren met de
geboorte van mijn kinderen,
maar ze pakten me vast,
draaiden me om en zetten een
injectie in mijn bil. Op deze
injectie met medicijnen had ik
vier weken gewacht. Het leek
wel een jaar.
In totaal heb ik twee maanden
op de PAAZ-afdeling gezeten,
inclusief tien dagen in isolatie.
Mijn psychose zelf heeft vier
weken geduurd, waarvan ik er
twee opgenomen ben geweest.
Op 12 oktober 2010 werd ik
ontslagen van de PAAZ.
Schaam ik me voor mijn
psychose? Veel mensen zullen
dit denken. Je wordt gezien als
een gestoorde, terwijl je
gewoon tijdelijk ziek bent. Ik
heb me wel geschaamd voor
de dingen die ik gedaan heb
tijdens mijn psychose. Op bed
poepen, gillen, schreeuwen,
mensen aanvallen… Maar dan
denk ik ook: ik was ziek en
jullie stopten me zonder hulp
in een kale ruimte met nul

verscholen, ik verborg mijn
gevoelens, mijn ongeuite
woede, pijn en verdriet over
dingen die in mijn leven waren
gebeurd en die ik nooit had
verwerkt… Pas op mijn
vierendertigste kwam het
allemaal voor het eerst
tevoorschijn. Die gevoelens
waren zo overweldigend en ik
had ze zo lang ontkend, dat er
een psychose aan te pas moest
komen om er contact mee te
maken. Maar waarom ik een
psychose kreeg en een ander
een andere ziekte, kan ik niet
zeggen. Psychiaters zeggen dat
sommige mensen er gevoelig
voor zijn.
Ik denk dat je ook betekenis
kunt vinden in een psychose.
Er komen thema’s omhoog die
een rol spelen in je leven.

Waar je iets mee moet. Voor
mij is het een enorme wake-up
call geweest. Dat ik gevoelens,
behoeften en grenzen heb en
in staat moet zijn om die te
delen met anderen, heb ik pas
als dertiger geleerd, met dank
aan mijn psychose. Ik heb
ervan geleerd dat er dingen
moesten veranderen in de
keuzes die ik maak.”

Missie

“Ik wil dat iedere
psychiatrische patiënt toegang
heeft tot menswaardige zorg,
zodat er een alternatief komt
voor dwang in de psychiatrie
en niemand meer in de
isoleercel hoeft. Dat je kans
hebt op herstel en een beter
leven. In Nederland werd altijd
gedacht dat een isoleercel een
prikkelarme omgeving is waar
een psychoot met een
overdaad aan prikkels tot rust
zou komen, zodat je daarna
aan een echte behandeling kon
beginnen. Maar ergens met
dwang ingestopt worden, is
een nachtmerrie. Dwang en
opsluiting zijn geen zorg en we
moeten er onmiddellijk mee
stoppen. Ik heb er tien dagen
in gezeten, maar er zijn
mensen die er maanden in
zitten. Het is traumatiserend
en onnodig.
De westerse denkwijze is dat
een psychose een ongeneeslijke
hersenziekte is, die alleen met
pillen opgelost kan worden. Er

Ik moet denken aan de film ‘De gelukkige huisvrouw’ waarin
Carice van Houten als de psychotische Lea in een isoleercel
belandt en tegen haar wil wordt opgesloten in een inrichting.
We voelen haar wanhoop en angst, maar ook hoe ze stap voor
stap bij haar pijn uitkomt: haar onverwerkte verdriet en rouw
om haar vader die zelfmoord pleegde. En hoe die hel haar
uiteindelijk dichter bij zichzelf brengt en oude wonden heelt.
Uit: Een dag uit het leven van Tinkerbell
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BOEKENACTIE
bestaat echter al sinds de
jaren tachtig van de vorige
eeuw een andere benadering.
Deze methode heet Peersupported Open Dialogue, in
Nederland POD genoemd, en
komt uit West-Lapland. Daar
doen ze niet aan dwang, niet
aan opnames en geven ze
alleen medicatie als het echt
nodig is. Bij de POD-methode
wordt een psychose gezien als
een noodkreet van menselijk
lijden. Ze kijken naar de
mens achter de psychose. We
zijn ziek, voelen ons onveilig
en alleen. Geef ons liefdevolle
aandacht, maak contact, zorg
voor ons, luister naar ons, ook
al klinkt dat wat we te zeggen
hebben als waanzin. Bij deze
methode is de kans op
herhaling veel kleiner.
Vijfentachtig procent van de
psychoten herstelt helemaal
en is vrij van psychoses en
ook vrij van medicatie.”

Nieuwe norm

“Als je meerdere psychoses
hebt gehad of er regelmatig
tegenaan hikt zoals ik, en je
niet meer de oude wordt qua
energie en mogelijkheden,
krijg je in Nederland de
diagnose schizofrenie. Dat
stempel heb ik nu, al heb ik
nooit meer wanen en
hallucinaties gehad. Dankzij
keihard werken, fantastische
hulptroepen en een absurde
hoeveelheid medicatie ben ik
nooit meer opgenomen
geweest. Ik ben terug naar
Bergeijk verhuisd, getrouwd
met een fantastische man, en
focus me nu op het schrijven
en op het opzetten van
stichting Tinkerbell Family,
om de zorg voor psychoten in
Nederland te verbeteren.
Deze prikkelarme omgeving,
met mijn familie dicht bij me
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Mijn Geheim mag 5 exemplaren
weggeven van ‘Een dag uit het leven
van Tinkerbel’, geschreven door Imke
Gilsing en uitgegeven door Uitgeverij
Ten Have.
Wil je kans maken op dit boek?
Mail dan o.v.v.‘Tinkerbel’ naar:
redactie@mijngeheim.nl en laat je
gegevens achter. Meedoen kan tot
dinsdag 5 oktober.

in de buurt, doet me goed. Ik
zit op de weg van herstel, maar
zal mijn leven lang gevoelig
blijven voor psychoses en een
trauma overhouden aan mijn
gedwongen opname in de
psychiatrie. Ik heb hard
gewerkt aan mezelf. Door
middel van rebalancing (een
vorm van emotioneel
lichaamswerk door middel van
aanraking en massage, red.) ben
ik me bewuster geworden van
mijn eigen gevoelens en lijf.
Als het nu slechter met me

gaat, voel ik dat en neem ik
maatregelen. Dan trek ik de
stekker eruit en verhogen we
tijdelijk mijn medicatie. Want
medicatie gebruik ik nog
steeds. Toen ik net uit de PAAZ
kwam, dacht ik dat ik
genezen zou zijn als ik van
de antipsychotica af was,
maar dat heeft niets met
elkaar te maken. Het haalde
me destijds uit mijn psychose,
maar het is een
kortetermijnoplossing. Het
werkt ondersteunend, maar is
geen antwoord op je
werkelijke probleem. Daarvoor
moet je de oorzaak aanpakken,
moet je naar binnen. Maar
inmiddels zijn de pillen wel
een vriend geworden in plaats
van een vijand. Ze creëren een
buffertje in de prikkels die bij
me binnenkomen.
Door wat er allemaal is
gebeurd, is mijn moeder ook
getraumatiseerd. Zij heeft de
behandeling ook voor haar als
heel vernederend ervaren. Ze
werd volkomen genegeerd, de
psychiater nam niet eens de
tijd om met haar te praten.
Mijn moeder zal er alles aan
doen om te voorkomen dat ik
ooit nog opgenomen zal
worden, maar ze weet ook: als
de crisis heel groot is, heeft ze
er niets meer over te zeggen.
Daarom kunnen we er alleen
maar voor blijven vechten dat
menswaardige zorg, zoals de
POD-methode, de norm wordt
bij de behandeling van
psychoses en van andere
psychische problemen.” 

Tinkerbell Family
Het is Imkes persoonlijke missie om menswaardige zorg, zoals POD,
toegankelijk te maken voor psychiatrische patiënten. Meer weten of
helpen? Kijk op: www.tinkerbellfamily.org.

