Menswaardige zorg is Imke’s missie na ‘isoleerhel’

„Mensen zonder dwang en medicatie
genezen van psychisch lijden kan wél!”
Tekst: Marcel Lindic

Fotografie: Ria van der Sangen

Hoe diep zijn we gezonken dat we mensen in een
psychische crisis gedwongen medicatie geven en
opsluiten? Waarom blijven we blind voor liefdevolle
alternatieven met respect voor alle betrokkenen en
betere resultaten op de koop toe? Deze gewetensvragen stelt Imke Gilsing in ‘Een dag uit het leven van Tinkerbel – het krankzinnige verhaal van mijn psychose’.
Behalve een huiveringwekkend ooggetuigenverslag,
is haar boek een vlammend betoog voor menswaardige psychiatrische zorg. „Psychiaters bestempelen een
psychose als een ‘ongeneeslijke hersenziekte’. Ik heb
mijn psychose ervaren als een wake-up-call en een
poort naar een geheeld leven.”
De vrouw die elf jaar geleden als bij toverslag dacht
dat ze elfje Tinkerbel was, opent voor Sammy de
deur. Klein van stuk, vriendelijke oogopslag. Een
donkerblauwe gebloemde jurk reikt tot op haar blote
voeten. Terwijl ze ons voorgaat naar de woonkamer,
vraagt ze waar wij graag willen zitten. Warme zonnestralen lokken ons naar buiten. Terwijl binnen de
koffie pruttelt, valt ons oog vrijwel meteen op het
tuinhuisje. ‘Elfie’s nest’ staat er in sierlijke letters boven de opengeklapte deuren. „Kijk rustig rond, hoor”,
klinkt het uit de keuken. Aangemoedigd steken we
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ons hoofd door het draadjesgordijn. De sfeer in het
houten huisje is warm, gezellig, romantisch… om niet
te zeggen: sprookjesachtig. Werkelijk ieder meubel
en voorwerp is met zorg uitgekozen en gearrangeerd.
Overduidelijk een creatie van iemand met gevoel
voor schoonheid en verfijning. Een groter contrast
met de isoleercel die ze in haar boek beschrijft, is niet
denkbaar.
Krampachtig normaal doen
Een kale, kille ruimte met niets anders dan een bed,
een deken, een stoel en een papieren po. That’s it. In
haar boek reconstrueert Imke minutieus haar tien
dagen durende verblijf in de isoleercel. Een regelrechte verschrikking. Kalmeren en tot rust komen
blijken onmogelijk. Zoals ze het treffend opschreef:
„Een zieke met dwang behandelen of opsluiten is
liefdeloos. Liefdeloosheid leidt tot angst. Angst leidt
tot woede, verzet, verdriet, stront op de muren en
verplegers verrot schelden.” Pogingen om te ontsnappen waren uiteraard zinloos.
‘Krampachtig normaal doen en rustig lijken’ hebben
meer succes, al valt dat niet mee. „Praten en bewegen
zijn een foltering, als bijeffect van de hutkoffer aan

medicijnen.” Uiteindelijk zal Imke’s verblijf op de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis twee maanden duren. „Mijn PAAZ-vakantie is voorbij!”, schrijft
ze op de laatste dag, uitgelaten over haar herwonnen
vrijheid. Maar het is geen ‘eind goed, al goed’. Tot de
dag van vandaag achtervolgt de gedwongen ziekenhuisopname haar als een nachtmerrie. „Telkens als ik
weer ziek werd – want helaas is het niet bij die ene
keer gebleven – stond ik doodsangsten uit, omdat
ik misschien weer terug zou moeten. Gekweld door
angst en spanning werd ik vaak nóg zieker. Dankzij
keihard werken aan mezelf, geweldige hulptroepen,
absurde doses medicatie en niets minder dan een
wonder, ben ik ontsnapt aan herhaalde opname.
Maar mijn angst ervoor is levenslang.”
Van zelfdestructie naar zelfinzicht
De psychose overviel Imke plotseling, schijnbaar
willekeurig, vanuit het niets. Gravend in haar persoonlijkheid en haar verleden vond ze verklaringen
en betekenis. „De weg naar binnen”, noemt ze het.
Tijdens haar innerlijke ontdekkingsreis merkte Imke
hoe ze gevormd is door haar jeugd. In het gezin ontpopt vader zich als een tiran, moeder houdt zich afzijdig. Om vaders buien te ontlopen, meet Imke zich
een masker aan dat steevast ‘mooi weer’ toont. Ze is
nooit boos, nooit verdrietig. Altijd bang en op haar
hoede voor haar driftige vader, dat wel. Tegelijk ontwikkelt ze een ongeëvenaard doorzettingsvermogen
waarmee ze het ver zal schoppen. Een universitaire
graad in culturele antropologie. Felbegeerde banen
bij werkgevers als Greenpeace en de Verenigde Naties. Reizen naar Afrika en Azië. Uitdagende projecten
en volop avontuur. „Voor de buitenwereld was ik een
‘happy-go-lucky girl’ met een fantastisch leven, en
dat geloofde ik zelf ook. Mijn identiteit ontleende ik
aan wat ik presteerde. Dat ik mezelf volledig weggaf
om anderen te plezieren en te behagen, had ik niet
door.”
Imke’s grenzeloze drive en onvermogen om ‘nee’ te
zeggen, drijven haar tot de rand van de afgrond. Het
eerste stopteken, een burn-out, negeert ze. Ze gunt
zich amper tijd om te herstellen. Haar relatie strandt.
Op haar tandvlees dendert ze door. Naderend ontslag,
volkomen onverwacht, is de genadeklap. Tijdens een
korte retraite – een ‘energieweek’ – barst de bom. Ze
verliest haar grip op de realiteit. Wat is waan en wat is
werkelijkheid? „Gek heb ik me nooit gevoeld toen ik
psychotisch was. Het was alsof ik droomde met mijn
ogen open.”
Verhaal van velen
Imke ziet zichzelf allesbehalve als slachtoffer van
haar ‘isoleerhel-avontuur’. „De gebeurtenis heeft me

verrijkt, net zoals een tijdje werken in het buitenland
of een studie dat kunnen doen. Mijn leven is er compleet door veranderd. Als ik één ding heb geleerd:
rondrennen als een kip zonder kop is niet de weg
naar geluk”, lacht ze. Imke wisselde van woonplek. Ze
verruilde het hectische Amsterdam voor de bedaardheid van haar geboortedorp Bergeijk. In plaats van
doorgaan tot ze erbij neervalt, staat ze nu veel vaker
stil.
Wat dreef haar om zoveel jaar na dato met een boek
voor de dag te komen? „Ik kan niet langer zwijgen
en lijdzaam toezien hoe zich afschuwelijke drama’s
afspelen achter de gesloten deuren van onze ziekenhuizen en psychiatrische instellingen. Drama’s
die in schaamte en stilte zijn gehuld. Mijn verhaal is
het verhaal van velen. Verteld om mensen die ooit
een psychose hebben doorgemaakt een stem en
een gezicht te geven. Om het taboe en het stigma
te doorbreken dat er op rust in onze maatschappij.
Terwijl je gewoon een tijdje ziek bent, net als iemand
met een gebroken been of kanker.”

Psychoses zijn allesbehalve zeldzaam, zijn zo oud
als de mensheid en komen overal ter wereld voor.
Inheemse culturen beschouwen het niet als een
ziekte of afwijking, maar als een spirituele kracht en
poort naar heling. Van alle Nederlanders heeft een op
de tien ooit een psychotische ervaring gehad, zoals
wanen of hallucinaties. „Het inzetten van dwang,
enorme doses pillen en eenzame opsluiting is bij
behandeling eerder regel dan uitzondering. Mensen
worden gedrogeerd en gehospitaliseerd. Een verne-
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derende en gekmakende vicieuze cirkel waaruit het
lastig ontsnappen is. Dat is geen zorg, maar marteling”, stelt Imke verontwaardigd.
Nederland schendt mensenrechten
Of het nu gedwongen medicatie is, iemand vasthouden, vastbinden of opsluiten: de dwang die
Nederlandse instellingen toepassen, is verboden. De
Verenigde Naties spreken onomwonden van marteling en mishandeling. Eind tachtiger jaren stemde
ons land in met het internationale VN-Verdrag tegen
Foltering. In 2013, nadat een Nederlandse vrouw
twee jaar (!) in een isoleercel had doorgebracht, kreeg
onze overheid een tik op de vingers van de VN, die
de fundamentele plicht tot zorg en bescherming van
burgers nog eens in herinnering riep. „Een smet op
het imago van Nederland als humane, vooruitstrevende en onconventionele natie”, schrijft Imke.
Behalve hypocriet en strijdig, is het huidige beleid
onnodig. Neem Scandinavië. In een grijs verleden
was West-Lapland het slechtste jongetje van de klas
in de statistieken voor geestelijke gezondheidszorg.
Maar de afgelopen decennia boekt het verbluffende resultaten waarnaar de rest van de wereld met
afgunst en belangstelling kijkt. Open Dialogue heet
de succesvolle behandelingsmethode voor mensen
met psychotische klachten, ontwikkeld door de Finse
psychotherapeut Jaakko Seikkula. De nadruk ligt op
dialoog, betekenisgeving, veiligheid, vertrouwen en
samenwerking met patiënt en naasten. Precies het
tegenovergestelde van de zorg die Imke heeft gehad.
„Niemand luisterde naar me, niemand die me zag
voor wie ik was: een verloren ziel die liefdevolle aandacht en hulp bij ernstig lijden nodig had.”

Het is een radicaal andere manier van werken met
indrukwekkende uitkomsten. In een Eindhovens
proefproject draaien ervaringsdeskundigen mee en
spreekt men van Peer-supported Open Dialogue
(POD). Jammer genoeg lijkt het animo af te nemen
om POD ook in Nederland tot een succes te maken.
Imke heeft vooralsnog geen verklaring, maar laat
zich niet ontmoedigen. Ze is een burgerinitiatief
gestart zodat het onderwerp belandt op de agenda
van de Tweede Kamer. Voor een sterke campagne
richtte ze een stichting op en een online community: de Tinkerbell Family. Met als doel? „Dat niemand
meer hoeft mee te maken wat ik heb meegemaakt.
Dat we niemand meer mishandelen en martelen
onder het mom van zorg. We hoeven het wiel echt
niet opnieuw uit te vinden. Open Dialogue is het
overtuigende bewijs dat humane zorg voor patiënt,
naaste én hulpverlener al bestaat. Laten we iedereen
die psychisch lijdt deze zorg gunnen, zodat iedere
patiënt kans maakt op heling en herstel. En we weer
gewone mensen kunnen zijn.”
Wil je Imke helpen in haar missie voor menswaardige zorg? Teken dan het burgerinitiatief op www.
tinkerbellfamily.org

Petitie en campagne bovenop boek
„Deskundigen in West-Lapland zien psychose niet
langer als een hersenziekte die zich alleen met pillen
laat afremmen, maar als een uiting van emotionele
nood, waar je met de juiste aandacht goed van kunt
herstellen”, vertelt Imke enthousiast. „Mensen worden
vrijwel altijd thuis behandeld, in hun eigen omgeving, samen met hun dierbaren. Vaak zijn patiënten
al na één of twee bijeenkomsten aanzienlijk minder
psychotisch. Ongeveer driekwart van hen hervat
binnen twee jaar werk of studie. En na twee jaar slikt
nog maar één op de vijf antipsychotica.”

,,Gek heb ik me nooit gevoeld toen ik psychotisch was.
Het was alsof ik droomde met mijn ogen open.”
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