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Eerste kenniscyclus
Dit is de eerste editie van de Kenniscyclus! Met ingang van dit nummer
zijn we overgegaan van de Bipolaire
cyclus naar de Kenniscyclus, om zo
een breder publiek aan te spreken.
Zo hopen we iedereen op de hoogte
te houden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de wetenschap.
Leest u weer mee?

Uitnodiging Kenniscyclus avond

DATUM: donderdag 21 november
TIJD: 18.30 inloop, 19.00 start programma
LOCATIE: De Nieuwe Valerius
KOSTEN: er zijn geen kosten aan verbonden

SPREKERS
Prof. Dr. Marjolein Visser: “De waar- en onwaarheden
over de relatie tussen gezonde voeding, voedingssupplementen en depressie”
Pscyhologe drs. Nina Roosenschoon: “De laatste inzichten in het behandelen van trauma”
GRAAG AANMELDEN VIA
kenniscyclus@ggzingeest.nl of
secretariaat poli ouderen: tel. nr. 020-7885565

Redachtie: Nadine Paans, psychologe, Annemieke Dols, psychiater & Mardien Oudega, psychiater
Vormgeving: Janette Huijser, onderzoeksassistent

KENNISCYCLUS IN DE PSYCHIATRIE
kennis maakt ons beter

Maar wie zijn wij?
Wat is onze missie
en visie?

Om de kenniscyclus toegankelijk te maken hebben
we nu een website:
www.kenniscyclus.nl.
Deze is gemaakt door ons team in
samenwerking met Barbara Collé. Zij
begreep gelijk wat wij zochten, namelijk
een uitnodigende, informatieve website over
onderwerpen die ons bezighouden. Zij is
beeldend kunstenaar en filosoof en onderzoekt hoe kleuren ons betoveren,
opzuigen en achterlaten in het
ontastbare. Zij werkt vanuit
haar studio in de Jordaan in
Amsterdam.

Team
Ons team bestaat uit diverse disciplines. Waarbij teamleden zowel onderzoekers als behandelaren zijn.
Een ervaringsdeskundige vormt de directe schakel met cliënt/patiënt ervaringen uit de praktijk met leven
met een psychiatrische aandoening. We verlenen zorg aan mensen ouder dan 50 jaar met psychiatrische
klachten van de Polikliniek voor Ouderen en Neuropsychiatrie bij De Nieuwe Valerius. Het wetenschappelijk
onderzoek is ingebed bij het Amsterdam UMC, locatie VUmc.
Missie
De Kenniscyclus is een groep die staat voor een vernieuwing, zowel betreffende patiëntenzorg als wetenschappelijk onderzoek. Binnen de kenniscyclus leert iedereen van elkaar doordat bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek, resultaten van toegepaste behandelingen en ervaringen uit de praktijk met elkaar
gedeeld worden. Onze missie is een innovatief centrum te zijn voor mensen met psychiatrische klachten,
met als focus dat mensen zelf meer regie krijgen over de behandeling van de klachten en hoe er mee te
leven.
Visie
De visie van de Kenniscyclus is dat er drie elementen essentieel zijn in het verminderen van psychiatrische
klachten:
1. Klachten verklaren: de oorsprong en het ontstaan van psychiatrische klachten begrijpen,
2. Klachten bespreekbaar maken: verminderen van stigma en schaamte waardoor mensen met psychiatrische klachten ook meer sociale steun kunnen krijgen.
3. Klachten behandelbaar maken: innovatieve (psychologische) behandelingen die gericht zijn op het versterken van eigen kracht en het hernemen van regie over het leven.
Motto
Door een continue dialoog tussen professionals en mensen met psychiatrische klachten over wetenschappelijk onderzoek, innovatieve behandelingen en persoonlijke ervaringen kan de noodzakelijke vooruitgang
worden geboekt
Samenwerking
Wij kunnen uw hulp goed gebruiken als ervaringsdeskundige, naaste of vrijwilliger bij een van onze projecten. Onze projecten worden beter als wij een klankbord hebben. Mogen wij uw mening vragen over
beleidszaken (is er een aparte receptie nodig op de vierde verdieping?), onderzoeksvragen (wat vindt u
een relevante vraag voor wetenschappelijk onderzoek?) of innovaties (is deze nieuwe folder informatief of
onbegrijpelijk)? Geef uw op via kenniscyclus@ggzingeest.nl

Interview
Op weg naar herstel

Door Jennifer ter Schuur (semi-arts neuropsychiatrie):
Korte introductie
Mevrouw B is een dame van 74 jaar oud. Zij heeft onder andere jaren gewerkt als
psychosomatische therapeut en heeft nog steeds een aantal cliënten die zij graag
helpt. Met het vertellen van haar eigen verhaal wil zij op deze manier ook haar lotgenoten helpen en ondersteunen.
Wanneer kreeg u voor het eerst psychische klachten?
Ik kreeg op mijn zestigste mijn eerste psychose. Daarvoor heb ik nooit psychische
klachten gehad. Ik moest naar de neuroloog. De reden hiervoor was dat een eerste
psychiatrische uiting op deze leeftijd zeldzaam is en het door een hersenziekte zou
kunnen komen. Gelukkig liet de MRI-scan geen afwijkingen zien. Ik kreeg medicatie
en na een aantal weken verdween de psychose. Achteraf gezien was ik vlak voor de
psychose ook mogelijk manisch. Ik had enorm veel kleding en schoenen gekocht. Ik
kocht alles wat ik mooi vond in de winkel en vertrok met tassen vol. Ook was ik in de
periode voor alles enthousiast en nodigde ik heel veel mensen uit. Ongeveer 1,5 jaar
na de psychose kreeg ik mijn eerste depressieve episode. Mijn psychiater toentertijd
zei dat het bij mijn lot hoorde, ik vond dit een erg bittere uitspraak over mijn leven.
Hoe ging het daarna?
Het werd alleen maar erger. De depressieve episodes volgden elkaar sneller op en ze
duurden ook steeds langer. Ik had veel steun aan mijn sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Op een keer had ik haar ook verteld over mijn koopdrang. Nadat ik haar dit
verteld had, twijfelde zij aan mijn diagnose. Na overleg met mijn huidige psychiater
kwam het idee om opnieuw het diagnostische traject in te gaan. Aanvankelijk werd
er gedacht aan een winterdepressie doordat ik weer depressief was geworden na het
doorbrengen van donkere dagen in Noorwegen. Lichttherapie hielp echter niets. Na
het maken van heel wat testen, vragenlijsten en gespreksvoering werd er gedacht
aan een bipolaire stoornis type II. Daar was voorheen nog niet eerder aan gedacht.
Doordat ik een andere diagnose kreeg, moest ik ook andere medicatie krijgen: in
februari werd in ik ingesteld op lithium.
Merkte u verschil met het gebruik van lithium?
Sindsdien heb ik geen hypomanische of depressieve episodes meer gehad! Ik voel mij
weer een zeer gelukkig mens. Ik kan weer genieten van het leven. Ik ben mijn SPV’er
en psychiater erg dankbaar hiervoor. Ik heb nog steeds gesprekken met hen en het
is prettig dat dit mogelijk is.
Heeft u nog een boodschap voor de lezers?
Wees niet wantrouwend naar de behandelaren toe, stel je zoveel mogelijk open
zodat ze de juiste diagnose kunnen stellen en je kunnen helpen.

Berichten uit de wetenschap
Omdat deze kennis ook u aangaat, stellen wij u graag op de hoogte van nieuwe bevindingen.

Cannabidiololie in
de psychiatrie

Door Elmer van Eeghen, bron: “Cannabidiol (CBD) use in psychiatric
disorders: A systematic review.”

Cannabidiol (CBD) olie wordt in de geneeskunde steeds meer gebruikt. Zo
wordt er al enige tijd mee geëxperimenteerd in de behandeling van pijn bij
kanker. Nu neemt ook de interesse in dit middel toe als mogelijke alternatieve
behandeling van psychiatrische aandoeningen. CBD olie wordt gewonnen van
de cannabis plant, maar een wezenlijk verschil met recreatief cannabis is dat
de recreatieve vorm ook de stof THC bevat, die zorgt voor het “high” worden.
Er zijn inmiddels bij mensen een paar kleine studies gedaan die CBD olie vergelijken met een placebo. Bij de behandeling van onder andere plankenkoorts en
verslaving wordt mogelijke enige verbetering gezien. Er loopt op dit moment
een onderzoek naar de werking bij patiënten met een bipolaire stoornis die
zich in een depressieve episode bevinden. Indien de resultaten goed zijn zou
het kunnen dat we de komende jaren meer over dit middel gaan horen.
CBD olie is vrij verkrijgbaar. Het hoort echter op dit moment niet
tot de standaard behandeling van psychiatrische aandoeningen.
Overleg met uw arts voordat u dit gaat gebruiken, aangezien
het de werkzaamheid van veel psychiatrische medicatie
beïnvloedt.

Arts zou natuur
mogen voorschrijven
Bron: Medisch Contact

Drie op de vier Nederlanders vinden dat artsen natuurbezoek mogen voorschrijven als medisch advies,
als is aangetoond dat dit helpt bij bepaalde klachten.
Dat blijkt uit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van
IVN Natuureducatie.
IVN wijst erop dat Schotse artsen sinds 2018 een bezoek aan de natuur mogen voorschrijven. Huisartsen beschikken over een lijst met activiteiten
– zoals strandjutten en vogels spotten – die
ze hun patiënten kunnen geven bij bepaalde gezondheidsklachten.

Ruim de helft van de ondervraagde Nederlanders zou eigenlijk
vaker de natuur in willen. Gemiddeld besteden Nederlanders 115 minuten per week in
de natuur, maar de leeftijdscategorie 18 tot 54
jaar blijft steken op 1 uur en 37 minuten.

IVN verwijst naar Brits onderzoek waaruit blijkt dat
het mensen goed doet wanneer ze per week ten minste twee uur in bos, veld, park of een andere ‘groene’
omgeving verblijven. Om Nederlanders te stimuleren
wekelijks hun 120 minuten te halen, lanceert de organisatie een uitdaging, de #2uurnatuur Challenge.
Deelnemers krijgen gedurende de maand oktober
e-mails met daarin verschillende, laagdrempelige opdrachten – met als doel telkens
even de buitenlucht op te zoeken.

IVN gaf opdracht voor het
onderzoek om inzicht te krijgen
in hoeveel tijd mensen in de natuur
besteden en of zij op de hoogte zijn
van de gezondheidseffecten. Het onderzoek is uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 1014 volwassen Nederlanders.
Met ‘de natuur in’ worden alle manieren
van buiten zijn in de vrije tijd bedoeld:
van stadspark, bos, op het water,
maar een eigen tuin en sportvelden tellen weer niet
mee.

Wandel mee

Elke woensdag om 12 uur wandelt een grote groep
cliënten een uur samen met medewerkers van de
polikliniek ouderen naar het Amsterdamse Bos of een
park in de buurt. Aanmelden kan via Moniek van Dijk
of Gerdine van Til, 020-7885565

Suicidepreventie
Door Naomi Wierda

Op dinsdag 10 september was het Wereld Suïcide Preventie Dag. Wereldwijd
brandden er kaarsjes en gingen gedachten uit naar personen die zijn overleden aan zelfmoord en degenen die een poging overleefd hebben en hun naasten. Werknemers van GGZ inGeest kwamen massaal in het wit als een blijk
van medeleven en respect gericht naar personen die te maken hebben gehad
met suïcidaliteit. GGZ inGeest deed mee, maar niet alleen op deze dag. GGZ
inGeest maakt zich hard voor een vroege onderkenning van suïcidaliteit bij
haar cliënten. Echter, de herkenning van suïcidaal gedrag blijft lastig; ongeveer de helft van de mensen zoekt in de weken voor een suïcidepoging hulp
bij een huisarts of zorginstelling maar vaak met een andere hulpvraag. Een
goed patiëntencontact en uitvraag van eerdere hulp is daarom belangrijk bij
het uitvragen van suïcidaliteit. Door mindere ervaring met eerdere zorg kan
een patiënt moeite hebben met het praten over suïcidaliteit. Sinds september 2019 is het kopje ‘suïcidaliteit’ een vast onderdeel van het Centraal Diagnostisch Verslag in het elektronisch patiënten dossier. Op deze manier besteden behandelaren meer aandacht aan de aspecten van suïcide tijdens onder
andere het intakeproces en wordt er gestreefd naar vroege onderkenning en
preventie van suïcidaliteit. Meer informatie over de GGZ standaarden voor
suïcidepreventie? Ga naar https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/diagnostiek-en-behandeling-van-suicidaal-gedrag/diagnostiek-en-behandeling-van-suicidaal-gedrag/vroege-onderkenning-en-preventie

Onderzoek: GGZ inteRventie
Ter Preventie van suïcidaal
gedrag (GRIP)

Door Jasper Wiebenga (psycholoog i.o. tot GZ psycholoog & Promovendus)
Suïcidepreventie staat bij GGZ inGeest (GiG) hoog in het vaandel. Het is bekend uit zowel onderzoek als
de praktijk dat het hebben van een psychische stoornis regelmatig gepaard gaat met suïcidaliteit. Van de
mensen die zelfmoord plegen blijkt 90 tot 95% een psychische stoornis te hebben gehad en cijfers tonen
aan dat in Nederland 40% van de mensen die zelfmoord plegen in behandeling waren bij een GGZ instelling.
Dit wil zeggen dat het erg belangrijk is om te blijven zoeken naar manieren om suïcidepreventie methodes
binnen de GGZ te verbeteren.
Om die reden is GiG continu op zoek naar manieren om suïcidale patiënten beter te helpen. Sinds kort
moeten behandelaren bijvoorbeeld na elke behandelsessie een suïcide risico taxatie maken om de vroege
detectie van suïcidale patiënten te bevorderen. Zo kan adequate hulp sneller geboden worden en proberen
we het bespreken van suïcidale gedachten te stimuleren.
Ook is de studie ‘GGZ inteRventie Ter Preventie van suïcidaal gedrag (GRIP)’ van start gegaan op diverse
afdelingen van GiG die als doel heeft om de effectiviteit van een veelbelovend cognitief gedragstherapeutisch behandelprotocol gericht op suïcide preventie te meten. De behandeling is gericht op het leren omgaan met suïcidale gedachten en het voorkomen van een crisis door meer inzicht te krijgen in het ontstaan
van de suïcidaliteit, bestaande krachten van de patiënt te vergroten en nieuwe zinvolle vaardigheden aan
te leren.
Op dit moment doen al meerdere patiënten van GiG mee aan deze studie, maar we zijn nog steeds opzoek
naar patiënten met suïcidale gedachten die een bijdrage zouden willen leveren aan het verbeteren van de
zorg. Voor meer informatie over de GRIP studie kunt u contact opnemen met GRIP@ggzingeest.nl.
Wij willen ten slotte benadrukken hoe belangrijk wij het vinden dat u uw behandelaar informeert over het
hebben van suïcidale gedachten. Het kan gebeuren dat de problemen in uw leven zo onoplosbaar lijken en
de pijn zo groot, dat het leven als uitzichtloos en ondraaglijk ervaren kan worden. Wij doen echter graag
ons best om met u naar oplossingen te zoeken en u te steunen. U hoeft er niet alleen voor te staan. Mocht
de stap nog te groot zijn om uw suïcidale gedachten met uw behandelaar te bespreken, neem dan anoniem
contact op met 113 via www.113.nl.
Foto: Op 10 september was het Wereld Suïcide Preventie Dag en gingen vele medewerkers bij GiG naar hun werk
in het wit. Dit deden wij om stil te staan bij alle mensen die worstelen met suïcidaliteit, de nabestaanden die een
dierbaar persoon zijn verloren door zelfmoord en de naasten van suïcidale mensen.

Beter slapen? Een haalbare
droom voor iedereen
Aanleiding

Veel mensen met psychische klachten kampen
eveneens met klachten van slapeloosheid.De
eerste keus van behandeling hiervoor is behandeling middels cognitieve gedragstherapie bij insomnie (CGT-i). Tot op heden is deze
behandelvorm nog weinig beschikbaar voor
mensen met psychische klachten. Dat terwijl
het bestaan van bijkomende slapeloosheid
van negatieve invloed kan zijn op de psychische klachten.

BLOK

De Beter sLapen Op maat bij Klachten-studie (BLOK) onderzoekt de haalbaarheid van
deze therapievorm (CGT-i) in de GGZ.Dit met
als uiteindelijke doel dat deze therapie meer
beschikbaarheid wordt voor mensen met psychische klachten. Wij zijn benieuwd naar
uw ervaring en of deze behandeling naar uw
tevredenheid de slaapproblemen behandeld.

Deelnemers

Mensen vanaf 50 jaar met klachten van
chronische slapeloosheid naast een
depressieve, bipolaire of angst- of somatisch symptoom stoornis kunnen in
overleg met hun behandelaar worden
aangemeld voor deelname.

De kop is eraf

Afgelopen juni zijn we gestart met de
eerste groep. Deze groep heeft inmiddels de training voltooid en de eerste
terugkombijeenkomst na een maand
heeft inmiddels ook plaatsgevonden. De
deelnemers zijn enthousiast. De groepstrainers zijn enthousiast. De verwijzende behandelaren zijn ook enthousiast.
Vanwege dit succes gaat in oktober de
tweede groep van start.

Team BLOK
Tanja Su, Mardien Oudega,
Francis van Velzen en Emiel Bour

Slaaptraining

De doelen van de training zijn inzicht verkrijgen in je eigen slapen, grip op slapeloosheid en beter slapen.De training bestaat uit
acht wekelijkse bijeenkomsten van 120 minuten, met twee terugkombijeenkomsten.
Voorafgaand en na afloop van de training
worden uw klachten gemeten middels vragenlijsten.Ook op de terugkomdagen worden uw klachten gemeten.

Interesse? De verwachting is dat de
volgende groep in het voorjaar zal
zijn.Ga in gesprek met je behandelaar
hierover. Aanmeldingen lopen via de
eigen behandelaar.

BrainFit studie
Door Margot Wagenmakers

Onlangs zijn we gestart met een nieuw onderzoek: de BrainFit studie. Graag vertellen we
u er nu wat meer over! De BrainFit studie is een onderzoek waarbij wordt gekeken of een
online training helpt bij klachten als vergeetachtigheid, moeite met het overzicht bewaren
of de concentratie voor ouderen (50+) met een stemmingsstoornis.
Wat zijn cognitieve klachten?
Veel patiënten van de poli ouderen geven aan dat ze niet alleen last hebben van stemmingsklachten, maar dat dit ook gepaard gaat met problemen met aandacht en concentratie, het geheugen, plannen, of problemen oplossen. Die klachten hoeven zeker niet meteen
te betekenen dat er sprake is van een vorm van dementie. De klachten kunnen onderdeel
zijn van de stemmingsstoornis.
Wat houdt de studie in?
Voor patiënten die zich herkennen in bovenstaande klachten is de BrainFit studie bedoeld.
De deelnemers zullen thuis op hun eigen computer 3 keer per week hun geheugen gaan trainen. De training is vertaald naar een computerspel, waardoor het uitdagend en tegelijkertijd erg leuk is om te doen. Het fijne is dat de training gespeeld kan worden op een moment
dat het de deelnemer goed uitkomt. Om te onderzoeken of de training effectief is, zullen
we deelnemers voor en na de training vragenlijsten laten invullen en testen afnemen. Ook
zullen we met enkele van de deelnemers in gesprek gaan om feedback te ontvangen over
de training. Ons uiteindelijke doel is natuurlijk dat we de training aan meer patiënten aan
kunnen bieden als de training goed blijkt te werken.
Wanneer gaat de studie starten? En bij wie kan ik mij opgeven?
De studie is inmiddels gestart. Er hangen posters en er liggen folders op de polikliniek in
De Nieuwe Valerius. Mocht u zich willen aanmelden of heeft u nog een vraag over de studie,
dan kunt u dit doen door een mail te sturen naar kenniscyclus@ggzingeest.nl.
Team BrainFit
Annemiek Dols, psychiater
Mardien Oudega, psychiater
Margot Wagenmakers, onderzoeker
Sigfried Schouws, klinisch neuropsycholoog
Nicole Korten, klinisch neuropsycholoog i.o.

Interview met

Depressie, wat
kunt u zelf doen?

Matthew Johnstone
Schrijver van “I had a black dog”

Moniek van Dijk en Mardien Oudega interviewen de auteur van de Black Dog. Hij
woont in Sydney, Australië dus we doen het interview via de telefoon.Matthew
is vereerd dat we hem willen interviewen. We vertellen dat Mardien hem heeft
horen spreken op een congres in Sydney en dat zijn verhaal zeer inspirerend is.
Matthew vertelt dat zijn achtergrond in de reclame wereld ligt. Hij was een
art director in Sydney, San Fransico en New York. Hij tekende altijd veel voor
bill boards, story boards, tv etc. De druk was hoog in de reclame wereld en
hij leefde niet altijd goed. Hij was veel aan het feesten, gebruikte alcohol en
drugs en had regelmatig ernstige depressies. Op 9/11 zag hij de vliegtuigen de
Twin Towers invliegen. Dit was een wake up call voor hem. Het leven is te kort
om depressief te zijn dacht hij. Hij wilde zijn depressies omkeren en echt iets
doen om zijn leven te veranderen.
Hij schreef ’I had a Black Dog’ in een mum van tijd. Het boek vertelde en tekende zichzelf. Hij komt uit een familie van psychiaters, psychologen maar zijn
broer heeft een bipolaire II stoornis en zijn vader was alcoholist. Zijn eerste
depressie kreeg hij toen hij midden in de 20 was. Hij was kwetsbaar maar ging
toch naar alle feesten van de reclamewereld. Dit moest hij bekopen met depressies. Deze somberheid kon hij niet goed uiten. Dit werd niet geaccepteerd
in zijn wereld. Hij begon te vermijden en zijn gevoel weg te drukken. Uiteindelijk kreeg hij hulp van psychologen en ging hij beter leven, dus gezonder
eten en minder alcohol en drugs nemen. Hij kwam er langzaam achter wat
belangrijk voor hem was om niet depressief te worden. Dit wilde hij delen met
de Black Dog.

Blijf niet piekeren in
uw hoofd. Zoek afleiding, praat met mensen.

U staat er niet alleen
voor. Accepteer hulp
van anderen.

We vragen hem waarom de Black Dog zo populair is? Hij denkt dat het komt
omdat het simpel is, het bevat humor en het geeft hoop. Hij wil aangeven dat
we niet alleen zijn in de wereld. De Back Dog is nu vertaald in 25 landen, waaronder Nederland, ongelofelijk!
Wat hij zelf doet om depressies te voorkomen is veel mediteren, goed slapen,
bewegen, gezond eten en zijn leven goed organiseren. Hij werkt nu voor zichzelf. Hij heeft veel steun van zijn familie en merkt dat het hem heel erg helpt
om zijn verhaal te delen met anderen. Dus spreken in het openbaar en zijn
gevoelens delen helpen hem heel erg.Hij wil nog graag delen dat depressie en
angst hele nare ziektes zijn maar dat er goede behandelperspectieven zijn voor
deze ziektes in tegenstelling tot veel andere lichamelijke ziektes. Dit geeft
hem veel optimisme. Mensen moeten op tijd op de goede plek terechtkomen,
dit is soms moeilijk. Hij denkt dat mensen vaak te laat aan de bel trekken. Hij
zou graag zien dat mensen als geheel worden benaderd. Dat de verschillende
specialisten veel samenwerken in een centrum en dat er een diëtiste, bewegingscoach en een life coach betrokken worden bij patiënten met depressies.
Gezond eten is ook heel belangrijk voor Matthew. We vragen wat hij eet. Hij is
erg bezig met het eten van verse groentes, zo min mogelijk suiker, geen koffie
meer en geen rood vlees meer. Hij neemt nu vooral smoothies, eieren en salades en dit helpt hem. Hij voelt zich hier goed bij. Hij geeft ook aan dat er geen
magische pil is helaas en dat je je geest net zo goed moet onderhouden als je
lichaam. Hij stuurt ons enkele plaatjes van zijn boek en deze zijn opgenomen
in onze folder! De plaatjes hiernaast komen uit de folder. De hele folder ligt op
de poli ouderen.

Behandel uw mentale
gezondheid net als uw
lichamelijke gezondheid. Het is bewezen
dat regelmatige lichaamsbeweging zoals
wandelen helpt bij
depressie. Eet gezond
en matig uw alcoholgebruik.

Interview met

Nina Roosenschoon

Je bent GZ-psycholoog, wat zijn je werkzaamheden binnen deze polikliniek?
Mijn voornaamste werkzaamheden zijn het behandelen van mensen met diverse stoornissen waarvan de
meest voorkomende angst en depressie zijn. Hiernaast begeleid ik ook stagiaires psychologie en leid
ik psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog op.
Momenteel ben ik mij verder aan het specialiseren
in het behandelen van trauma gerelateerde stoornissen. De meest bekende en meest voorkomende stoornis is de posttraumatische stress-stoornis (PTSS),
maar niet iedereen ontwikkelt een PTSS volgend op
een traumatische gebeurtenis. Er kunnen ook andere
angstklachten optreden of een depressie of er ontstaat naar aanleiding van het trauma een negatief
zelfbeeld. Deze complexe trauma gerelateerde problematiek vind ik interessant en wil ik graag beter
begrijpen en natuurlijk ook behandelen. Hiertoe ben
ik mij verder gaan verdiepen en scholen in EMDR
(Eye Movement Desensitization Reprocessing), op dit
moment de meest gekozen behandeling bij PTSS, en
schematherapie.

Wat is je achtergrond en hoe ben je op
deze plek terecht gekomen?
Na mijn studie psychologie heb ik een tijd als
basispsycholoog gewerkt bij verschillende instellingen. Mijn eerste baan was bij een bedrijf
dat trainingen verzorgde voor whiplashpatiënten en mensen met hersenletsel die weer graag
aan het werk wilde. Mijn voornaamste taak was
hun cognitief functioneren in kaart te brengen
middels een neuropsychologisch onderzoek. Na
dat een aantal jaar gedaan te hebben ben ik
gaan werken als behandelaar bij Juliana Oord,
een instelling voor mensen met het syndroom
van Korsakov. Naast neuropsychologische diagnostiek was ik verantwoordelijk voor de behandeling van een tiental patiënten. Dat was een
hele leerzame tijd voor mij. Omdat ik graag
dichter bij huis wilde werken, ben ik op zoek
gegaan naar een baan in Amsterdam en ben ik
terecht gekomen in een verpleeghuis in Amsterdam West. Hier heb ik veel ervaring opgedaan
o.a. in het werken met mensen met dementie en CVA-patiënten. Ook kreeg ik de mogelijkheid om de opleiding tot gezondheidszorg
(GZ)-psycholoog te volgen. In de lente van 2017
hoorde ik via via dat er op de poli ouderen van
De Nieuwe Valerius een GZ-psycholoog gezocht
werd. Hier had ik wel oren naar, schreef direct
een sollicitatiebrief en werd aangenomen.

Wanneer komen patiënten bij jou
terecht?
Nadat ze een intake hebben gehad en er een
psychologische behandeling geadviseerd wordt.
Het komt ook voor dat iemand al langer bij ons
in behandeling is en via de psychiater of SPV
(Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige) naar
mij wordt doorverwezen. Vaak gaan we dan samen in gesprek om te kijken of een psychologische behandeling zinvol is.

Hoe kijk je aan tegen psychologische behandeling bij ouderen?

Ik krijg vaak te horen “maar dat kan ik toch niet meer veranderen, ik ben al zo oud”. Dit
bestrijd ik meteen, je bent nooit te oud om te leren. Gelukkig realiseren verwijzers zich
ook steeds meer dat psychologische hulp voor ouderen goed toepasbaar is en effectief is.

Psychiatrische klachten maken het leven complex en
soms eenzaam. Door meer over psychiatrische klachten te begrijpen, ze effectief te verlichten en stigma
te verminderen willen wij de effecten van deze psychiatrische klachten op het leven van mensen verminderen. Voor onze projecten kunnen wij uw steun goed
gebruiken. Alle giften worden gewaardeerd op IBAN
NL46 INGB 0000 0048 18 Stichting VUmc Fonds,
Amsterdam o.v.v. kenniscyclus in de psychiatrie

