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Ervaringsdeskundig perspectief op hoop, hopeloosheid en 

suïcidaliteit 

 

Inleiding 

 

Ik ben Kathleen, ex-patiënt van een psychiatrisch ziekenhuis. Sinds een 4-tal 

jaar zet ik me vrijwillig in als ervaringswerker in de GGZ. Ik volgde daarvoor ook 

een opleiding, nl. ‘Basistraject EW in de GGZ’. Misschien  nog even kort  

situeren waaruit mijn ervaringswerk zoal bestaat. Ik ben lid van een 

Patiëntengroep. Wij komen maandelijks samen om onze activiteiten te 

plannen, voor te bereiden en te evalueren. Zo participeren we geregeld in 

lessen aan de faculteit Verpleegkunde van de Hogeschool Vives. Mogelijke 

onderwerpen zijn: depressieve kwetsbaarheid, suïcidaliteit, automutilatie, 

maar ook gespreksvaardigheden, observatievaardigheden… Op die manier 

proberen we de theorie te koppelen aan de praktijk. Verder breng ik ook af en 

toe een getuigenis op een Familieavond. Ik doe dit vooral om de patiënten en 

hun familie en vrienden te ondersteunen,  want de focus van mijn getuigenis 

ligt op mijn weg naar herstel, niet op mijn ziekzijn. En dan is er nog onze 

Tandemwerking die ik mee help organiseren. Tandemwerking is onze nieuwe 

naam voor buddywerking. Een deelnemer en een vrijwillige tandemwerker 

zitten samen op een tandem. Ze zijn gelijkwaardig en gaan voor een jaar samen 

op weg om nieuwe dingen te ontdekken. Het hoofddoel van het project is 

verdere groei naar herstel bevorderen, zowel voor de deelnemer als voor de 

vrijwilliger. De deelnemer kan weer meer geïntegreerd worden in de 

maatschappij, de vrijwilliger kan groeien door bevestiging van zijn 

mogelijkheden. Tenslotte wil ik nog vermelden dat ik een jaar heb 



deelgenomen aan de Werkgroep Klinisch Veiligheidsmanagement van Kliniek 

St-Jozef Pittem. Tot zover mijn ervaringswerk. 

 

Match tussen verwachting en dagelijkse praktijk 

 

Vandaag zal ik proberen, aan de hand van enkele concrete voorbeelden, een 

beeld te schetsen van wat ik van goede verpleegkundige zorg verwacht en hoe 

ik die heb ervaren. 

Tijdens mijn opnames heb ik meermaals actief gedacht aan zelfdoding. Ik 

voelde me leeg en met niemand verbonden, ook met mijn 4 kinderen niet. Het 

gevoel niet in staat te zijn warme gevoelens te hebben naar anderen toe, heeft 

me dikwijls wanhopig gemaakt. Zelfs in die mate dat ik geen andere uitweg zag 

dan uit het leven te stappen. Ik vond mezelf een slecht mens en was enkel nog 

daarop gefixeerd. Ik zat a.h.w. opgesloten in een tunnel.  

Voor mij is het wel zeer belangrijk geweest dat ik al vroeg een sterke band had 

opgebouwd met mijn psychologe. Hoe onmogelijk ik ook soms was, ze heeft 

me nooit losgelaten en erkende mijn probleem. Haar woorden ‘Probeer je nu 

vast te houden aan mij’, zijn vaak van levensbelang geweest. Veel van mijn 

medepatiënten hadden een dergelijke band met hun IB. Verpleegkundigen 

hoeven zeker niet bang te zijn voor te grote hechting. Ik zou zeggen, hou de 

band aan zolang het nodig is. En niet eens wel en eens niet. Consequentie 

daarbij is van groot belang. Je kan b.v. melden dat je er morgen niet bent, of 

melden wanneer je in verlof gaat. Je kan dan afspreken bij wie je patiënt wel 

terecht kan, of de band proberen aan te houden door een dagboek te laten 

bijhouden. Geleidelijk kun je dan stappen zetten om die band wat af te 

bouwen, tot je patiënt weer op eigen benen kan staan en voldoende band 

heeft in zijn natuurlijke omgeving. Dat heb ik zelf ervaren. 

Ik heb het ook altijd heel belangrijk gevonden dat verpleegkundigen er ECHT 

waren voor mij. Hoe kort  het contact ook is, je voelt al vlug een ‘ziel’ of niet. 

Goede zorg gaat vooral om ‘presentie’, er echt zijn.  Nonchalance, afwezigheid 

is zo doorzichtig en erg afstotend. Ik weet dat dit niet altijd evident is, 

verpleegkundigen zijn ook mensen en tijd is tegenwoordig kostbaar. Goede, 

open communicatie daarrond is dan ook zo belangrijk. 



“Ik heb nu geen tijd” wordt al vlug gezegd, terwijl de patiënt van binnen 

helemaal overstuur kan zijn. Erbij voegen dat je b.v. binnen een uur wel tijd kan 

maken of een collega aanspreken om het even over te nemen van jou, vraagt 

niet zoveel inspanning maar maakt een heel groot verschil. Zeker voor mensen 

die suïcidaal zijn. Zicht op een extra contact kan een lichtpuntje zijn in de 

duisternis. Iets om je aan vast te houden. 

Ook “Kijk wat tv, het zal wel overgaan”, terwijl jij het gevoel hebt er nooit meer 

uit te raken, kan de stoppen doen overslaan. 

Mijn jongste zoon is momenteel opgenomen.  Heel regelmatig uit hij zijn 

verlangen om er niet meer te moeten zijn.  Zijn kamerdeur thuis is altijd op slot. 

Het is dus heel moeilijk om hem te bereiken. Toch apprecieert hij het soms dat 

ik af en toe bij hem langsga. Al is het tegen de deur dat ik praat. Gewoon om te 

vragen of hij iets wil om te eten, of een douche geen deugd kan doen of om te 

melden dat ik even weg ben. Nu is hij op dagtherapie. Hij vertelde me dat hij 

soms uren in zijn bed lag en dat er niemand langskwam. Hij had het daar heel 

moeilijk mee en uit ervaring kan ik dat best begrijpen. Men wees hem erop dat 

hij zelf zijn verantwoordelijkheid moest nemen, zelf initiatief nemen om 

iemand aan te spreken.  “Maar het is precies dat wat ik niet meer kan.” zei hij. 

Ik weet, in de herstelvisie is de verantwoordelijkheid van de patiënt een 

belangrijk aspect. Maar soms kun je zo diep zitten dat je even gedragen moet 

worden. Vaak zei ik tegen medepatiënten : “Je laat je ‘opnemen’ in de 

psychiatrie, laat je dan ook een beetje ‘dragen’.”  Daarom pleit ik voor 

flexibiliteit in de verpleegkundige zorg, en zeker ook bij mensen zonder 

uitgesproken risico op suïcidaliteit, die geen verhoogde zorg ontvangen 

(Geïndividualiseerde zorgafspraken).  ER ZIJN ALS DE ANDERE PERSOON DAT 

NODIG HEEFT EN OP DE WIJZE WAAROP DIE DAT NODIG HEEFT. 

Maar ik mag zeker niet vergeten te zeggen dat ik ook veel positieve aspecten in 

de verpleegkundige zorg heb ervaren. 

Zo is er ooit iemand na haar werkuren speciaal van de parking teruggekeerd. Ze 

had me beloofd rond 5 uur een antwoord te geven op een heel belangrijke 

vraag van mij en was dat vergeten. Toen hadden we een korte 

woordenwisseling, maar die was, hoe moeilijk dat ook te verstaan is, van 

levensbelang. 

Ook bij mijn hoofdverpleegkundige kon ik heel vaak terecht voor een gesprek, 

ook al was dit eigenlijk niet echt zijn taak. Tijdens een korte heropname was er 



voor de stuurgroep een presentatie van de tandemwerking  gepland. Ik meldde 

hem dat ik niet aanwezig zou zijn omdat ik nu opgenomen was. Daarop 

reageerde hij met de volgende woorden: “Waarom niet, het ene sluit het 

andere niet uit!”. Patiënt en ervaringswerker tegelijk. Dat deed me echt 

groeien en bevordert zeker de relatie verpleegkundige- patiënt. 

Een laatste voorbeeld. Eén van mijn individuele begeleiders stimuleerde me om 

aan ervaringswerk te doen. “Ik geloof dat dit echt iets is voor jou, ga ervoor”. 

Haar geloof in mij en mijn mogelijkheden heeft me de knoop doen doorhakken 

en sindsdien heb ik het niet meer losgelaten. Ik kan nu wel zeggen dat mijn 

ervaringswerk een heel belangrijke rol heeft gespeeld op mijn weg naar herstel. 

Mede dankzij een goede verpleegkundige. 

 

Ik dank u voor uw aandacht. 

 

 


