Onze nieuwsbrief voor naasten
Al lange tijd werken familieraad en Altrechtmedewerkers samen in wat heet de 'Familiecoalitie'.
Een overleg waar in gezamenlijkheid gewerkt wordt aan de ontwikkeling van familie- of
naastenparticipatie. Betrokkenheid van de familie en andere naasten van mensen met een
psychische kwetsbaarheid is van onschatbare waarde en mag tegenwoordig geen punt van
discussie meer zijn. Samenwerking met deze naastbetrokkenen bij de behandeling van onze
patiënten is dan ook van groot belang.
Reden te meer voor deze nieuwsbrief waarin we ontwikkelingen en ervaringen 3 à 4 maal per jaar
onder uw aandacht brengen. Voor u alweer het derde nummer. We wensen u veel leesplezier!
De redactie

Save the date! 18 november: ons jaarlijkse familiesymposium
“De zorg, zorg(e)loos?”: onder deze titel vindt op donderdag 18 november het jaarlijkse
familiesymposium plaats, georganiseerd door Altrecht en Lister en gratis toegankelijk
voor alle belangstellenden.
Is het bestaan met een psychische kwetsbaarheid
omringd met juiste zorg, of overheerst het
ontbreken van zorg? Welke uitdaging en obstakels
komen we tegen om met alle betrokkenen die zorg
te geven? Kan de weg ingeslagen worden naar een
meer zorgeloos bestaan voor cliënt en naaste?
In het symposium komen ervaringsverhalen en
nieuwe ontwikkelingen binnen de zorg aan bod,
zoals netwerkpsychiatrie. Samen gaan we in
gesprek over dit thema. Doe je mee? Een beperkt
aantal deelnemers kan er live bij zijn, maar er is
volop ruimte om online deel te nemen. Aanmelden
doe je door een email te sturen naar
familiesymposium@altrecht.nl met je naam
(eventueel ook organisatie) en de voorkeur voor
live of online. Het symposium vindt plaats op 18
november a.s. van 14.00 - 16.00 uur in de Kapel,
Gedachtengang 2, 3705 WH in Zeist.
Met trots lichten we alvast een tipje van de sluier op:
• Hans van der Wurff, vertelt over zijn beleving van zorg als vader van een psychiatrisch
kwetsbaar kind.

• Jim van Os (Hoogleraar psychiatrie en voorzitter van de Divisie Hersenen van het UMC
Utrecht), verzorgt dit jaar de ‘Tom Rusting’ lezing.
• Een interactieve paneldiscussie over de dilemma’s binnen de ‘Netwerkpsychiatrie’. Het
panel zal o.a. bestaan uit Bert Stavenuiter (Directeur Ypsilon), Jim van Os en Carola van
Alphen, voorzitter patiëntenvereniging Anoiksis. Wees er snel bij want de mogelijkheden
om het symposium live bij te wonen zijn beperkt.

Socialrun 2021: een doorslaand succes
Op 17, 18 en 19 september was het weer tijd voor de jaarlijkse Socialrun, de
sponsorloop voor openheid rondom psychische aandoeningen. Beide Altrecht-teams
(WA Halla en The WA Team) hebben ieder 555 kilometer gelopen, gefietst, gedanst,
gelachen en gejuicht. Wat een prestatie!
Een heel groot applaus voor de organisatoren, de ondersteuners, de chauffeurs, de fietsers en de
renners. Maar ook voor de teams van alle andere organisaties voor support, de locaties waar we
onze voeten omhoog mochten leggen, waar we onze ogen een paar uur mochten sluiten en waar
we konden eten en drinken. Wat een prachtige ervaring om door Nederland te rennen, fietsen en
rijden en op plekken te komen waar je nog nooit geweest bent.

En niet alleen de deelnemers zijn een ervaring rijker, want ook de doelstelling van Socialrun is
behaald: extra aandacht voor de ggz! In totaal is er al meer dan € 110.000 opgehaald door bijna
5000 donateurs. Dat geld wordt gebruikt om projecten die sociale inclusie stimuleren te sponsoren
en openheid rondom psychische aandoeningen te bevorderen. We kunnen het niet vaak genoeg
zeggen: meedoen is winnen! Meer informatie: www.socialrun.nl.
Bonnie Kirkels

Een positieve ervaring met familiecoaching
Wanneer zich bij iemand een ernstige psychiatrische aandoening voordoet, dan roept
dat bij zijn/haar familieleden vaak heftige emoties op: verbijstering, angst, zorgen,
wanhoop. Voor naastbetrokkenen van patiënten van Altrecht kan de familiecoaching
worden ingezet.
Deze tekst heb ik van de website van Altrecht. Die familiecoaching was niks voor mij, want mijn
vrouw had immers geen ernstige psychische aandoening. Dus liet ik het voor wat het was.
Gaandeweg de therapie van mijn vrouw begon ik steeds meer onvrede te krijgen ten aanzien van
de hele situatie. Steeds meer vragen, gevoelens en gedachten die de overhand kregen in mijn
hoofd. Met vrienden erover praten ging niet echt. Niet dat er geen begrip was, maar ook bij hen
ontbreekt het aan de nodige kennis.
Dan maar hulp zoeken, eerst bij de huisarts, die verwees mij door naar een psychiatrische
verpleegkundige van de praktijk. Dit was het niet, te veel afstand tot de problematiek naar mijn
gevoel. En dan met name mijn problematiek. Hoe ga ik met de therapie van mijn vrouw om en de
veranderingen die ik doormaak ten aanzien van de veranderende relatie. Vragen als van ‘mag ik
boos worden op haar’, ‘moet ik haar beschermen’; kortom wat moet ik nou!!!
Van mijn vrouw kreeg ik een flyer over
familiecoaching in mijn handen gedrukt .”Misschien
is dit wat voor je”. Nadat ik het gelezen had, heb ik
het een geruime tijd links laten liggen. Wennen
aan het idee, uiteindelijk gebeld en een afspraak
gemaakt voor een soort van intakegesprek. Het
voelde goed. Vervolgafspraken gepland; er kwam
steeds meer ruimte in mijn hoofd en inzichten
veranderden. Er was begrip voor mijn handelen en
angsten. Daarnaast de gesprekken met de
ervaringsdeskundige; wat een feest van
herkenning. Je staat er dus niet alleen voor!
De therapie van mijn vrouw gaat haar eindfase in. Dat betekent dat wij, mijn vrouw en ik, het
samen verder moeten rooien en wij zien dit, mede door de inbreng van de familiecoaching, met
het volste vertrouwen tegemoet.
Bedankt Hans

Dubbel feest voor VKB
September was een echte feestmaand voor de bewoners van de drie afdelingen van
Voortgezette Klinische Behandeling (VKB). De start van de nieuwe behandelmethode
ART (Active Recovery Triad) werd gevierd met 2 ART-festivals.
De 1e in Den Dolder in de mooie tuin van Reijnvaan was tevens voor de bewoners, medewerkers
en naasten van de buren van Meijboom. De T van ART staat voor de triade, de samenwerking
tussen patiënt, naasten en hulpverleners. Het weer, maar ook de aanwezige poffertjeskraam,
maakten een mooi succes van het 1e festival: gezellig, informatief en lekkere hapjes. Voor een
verdere uitleg over ART verwijs ik graag naar de website www.altrecht.nl.
Een week later was het 2e ART-festival voor Mariënburg, gecombineerd met de heropening van
deze afdeling in het centrum van Utrecht. Opnieuw enthousiaste patiënten en medewerkers, die
heel blij zijn met de nieuwe inrichting van hun afdeling. Alle nieuwste inzichten zijn gebruikt door
de architecten en de bewoners om Mariënburg te verbouwen tot een prachtige nieuwe
verblijfsafdeling.

Meer informatie over de opening staat op de homepage van de website van Altrecht (zie hiervoor
het nieuwsbericht van 29 september). VKB heeft een eigen nieuwsbrief voor Naasten; in de

komende editie verwacht ik veel informatie over de festivals en de heropening.
Richard Makkinga, familieraad

Familieraad 15 jaar!
Onlangs vierde de familieraad van Altrecht haar 15 jarig bestaan! De familieraad is blij
met alle kansen die zij in de afgelopen jaren gekregen heeft om het familiebeleid meer
en meer gestalte te geven binnen de organisatie.
Zo zijn er o.a. in die tijd familie-ambassadeurs gekomen binnen bijna alle teams, een
familiecoalitie ontstaan waar behandelaren, naasten en managers meedenken over nieuw
familiebeleid en is er recent een professionele nieuwsbrief voor naasten & medewerkers gekomen.

En verder:
De familieraad is op zoek naar nieuwe leden. Op de website (www.altrecht.nl) staat informatie
over het werk van de familieraad. Voor meer informatie of overleg kunt u mailen of bellen naar de
voorzitter Richard Makkinga (r.makkinga@xs4all.nl / 030 6372025). Deze nieuwsbrief bereikt
slechts een deel van de naasten van Altrecht; daarom vragen we nadrukkelijk aan medewerkers
van Altrecht deze oproep door te geven aan naasten die mogelijk interesse hebben.

Een oproep van de stichting Chapeau
De onafhankelijke, landelijke, stichting Chapeau Woonkringen organiseert in
verschillende gemeentes in Nederland wooninitiatieven voor mensen met psychische of
psychosociale problematiek. Het doel van de woonvoorzieningen is het bieden van
maximale zelfstandigheid aan de bewoners in het zo prettig mogelijk leiden van hun
eigen leven.
Hierbij worden zij begeleid door professionele zorgverleners en is de ondersteuning zo ingericht
dat de bewoners ook veel steun hebben aan elkaar. De lokale woonkring (onderdeel van Chapeau)
wordt gevormd door een bestuur dat bestaat uit ouders, naasten of andere vrijwilligers.
Woonkring Montfoort zoekt naar een mogelijkheid om zo’n woonvoorziening op te zetten in
Montfoort of omgeving. Als bestuur benaderen we de politiek en woningbouwverenigingen.

Wij zoeken voor de Chapeau Woonkring Montfoort nieuwe bestuursleden die zich actief voor
mensen met een psychische kwetsbaarheid in willen zetten (liefst wonende in Montfoort, Woerden
of omgeving). Ook al heeft u beperkte tijd, meld u aan, samen krijgen we meer voor elkaar. Op de
website www.chapeau-woonkringen.nl kunt u meer informatie vinden. Daar kunt u ook een kijkje
nemen hoe de al gerealiseerde woonvormen draaien.
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden als bestuurslid, dan kunt u contact opnemen met
Gerrie van Hamersvelt, secretaris Chapeau Woonkring Montfoort,
gerrie.van.hamersvelt@chapeau-woonkringen.nl of telefoonnummer 0628520378.

Troosten om verdriet mogelijk te maken
Toen ik nog op het schoolplein stond op mijn dochter op te halen, zag ik meestal al
meteen hoe de vlag erbij hing. Op een keer was het weer flink menens. Stampvoetend
kwam mijn dochter de school uit en wierp vanaf een grote afstand haar schooltas naar
me toe en schreeuwde me toe dat school stom was en dat ze nooit meer naar school
ging. Vervolgens beerde ze het schoolplein af. Er zat voor mij niet veel anders op dan
haar maar te volgen.
Thuisgekomen is het eerste wat ik doe haar op schoot trekken en haar vertellen dat het niet geeft
dat ze boos is, dat we dat allemaal wel eens hebben en dat het misschien fijn is om te vertellen
waarom ze boos is, dat dat kan helpen. Ik voel de spieren in haar lijf iets verslappen, maar als ze
dat zelf lijkt te merken, gaat ze meteen weer terug in de boos-stand. Ik begin haar te troosten,
omdat ik ondertussen weet dat zij verdriet uit met boosheid. Als ik haar in m’n armen neem en
haar vertel dat ze niet alleen is, maar dat ik bij haar ben, zakt de boosheid en gaat ze eerst
huilen. Daarna komt het verhaal waaruit blijkt waardoor ze verdrietig is geworden.

Ik heb mij vaak afgevraagd wat troosten nu eigenlijk precies is. Regelmatig ervaar ik wat voor
troost zou moeten doorgaan lang niet altijd als troost. Hoe moet je nu fatsoenlijk reageren als je
verdrietig bent en iemand tegen je zegt ‘de tijd heelt alle wonden’, of wanneer er gezegd wordt bij
een verlies ‘ach, je moet maar vooral kijken naar wat je wel hebt’. Ik ervaar dat als een schrale
troost, troost waar ik mistroostig en mismoedig van wordt. In het woordenboek wordt ‘troosten’
omschreven als ‘bemoediging bij verdriet’. Troosten en bemoedigen zijn dus woorden die met
elkaar verbonden zijn.

Het Latijnse woord voor troosten ‘con-solari’ vind ik heel mooi. Dat betekent ‘samen zijn met
degene die alleen is’, of meer beeldend gezegd ‘samen in de woestijn zijn’. Echte troost neemt
volgens mij niet het verdriet weg, maar maakt het juist mogelijk. Net zoals bij mijn dochter: als ik
haar troost, begint ze te huilen.
Vind ik wel mooi om vast te houden. Troosten om verdriet mogelijk te maken.
Gertie Blaauwendraad, Expertisegroep Zingeving
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