
achtergrond
Z e herinnert het zich als de dag van

gisteren. Het intense verdriet waar-
mee ze de crisisafdeling van het

psychiatrische ziekenhuis verliet. Maar óók
de overweldigende opluchting. Niet alleen
haar echtgenoot, ook zijzelf en haar kinderen
hadden maandenlang met Johans depressie
geworsteld. Eindelijk erkenden professionals
de ernst van zijn klachten. Kreeg hij de beno-
digde hulp. Kon het gezin weer ademhalen.

„U heeft een ernstige ziekte waarvoor u in
het ziekenhuis moet worden behandeld”,
had de psychiater van de crisisdienst een
paar uur eerder tegen Johan gezegd. Twee
jaar later hebben ze het er nog geregeld over
hoe belangrijk die uitspraak voor hen is
geweest. „Het klinkt zo logisch”, zegt Cecil
Prins (41). „Maar is dat in het geval van psy-
chische klachten vaak niet. Dat de psychiater
van dienst het zo duidelijk verwoordde,
voelde als een bevestiging. De somberheid,
het gebrek aan levenslust, de ruzies: ze wa-
ren niet Johans – of mijn – schuld, maar het
gevolg van zijn ziekte. Met die erkenning viel
een last van onze schouders.”

Veel mensen zal het vreemd in de oren
klinken dat juist Prins deze opmerkingen
maakt. Als psychiater weet zij toch als geen
ander hoe psychische problemen werken.
„Als professional, ja”, benadrukt ze. „Maar
het is zo anders om naaste van een psychia-
trisch patiënt te zijn. Als echtgenote kwam ik
helemaal klem te zitten. In onze relatie,
tussen mijn man en zijn zorgverleners, tus-
sen hem en onze kinderen. Pas nu ik het zelf
heb ervaren, weet ik hoe ongelofelijk inge-
wikkeld dat is.”

WACHTLIJST

Terug naar de zomer van 2017. De depressies
waar Prins’ man al sinds zijn puberteit regel-
matig last van had, verergerden zienderogen.
Hij werd prikkelbaar, trok zich steeds meer
in zichzelf terug, kreeg allerlei lichamelijke
klachten. Werken lukte niet meer, dus kwam
hij ziek thuis te zitten. Ook daar kwam er
steeds minder uit zijn handen.

Een duidelijke reden voor de verslechte-
ring was er niet, al speelden zijn toenemende
slechthorendheid en de ziekte en dood van
Prins’ moeder ongetwijfeld een rol. „Waar-
schijnlijk was het een opeenstapeling van
stressfactoren”, vertelt ze. „Feit was dat ik
hem nog nooit zo somber had gezien. Dat
had effect op onze relatie. We maakten
steeds vaker ruzie. De kinderen voelden ook
aan dat het niet goed zat en begonnen ons
steeds meer te ontzien.”

De signalen van een ernstige depressie
herkende Prins natuurlijk wel. Iets aan die
klachten doen bleek echter nog niet zo mak-
kelijk. „Het nare is dat een geestesziekte het
gedrag van mensen verandert. Dat heeft vaak
invloed op relaties. En op de houding van
patiënten tegenover hulpverlening. Ze kun-
nen dan de energie niet opbrengen om om
hulp te vragen. Of ze zien het nut er niet
meer van in. Dat gold ook voor Johan.”

De geestelijke gezondheidszorg is zo inge-
richt dat patiënten daar zélf moeten aanklop-
pen. Ik heb Johan mee moeten tronen naar
de huisarts. Na veel gepraat wilde zij hem
doorverwijzen. Maar er bleek een wachtlijst
van drie maanden te zijn. Dat trok Johan
niet. ‘Laat dan maar zitten’, zei hij. Het was
voor mij een van de dieptepunten. Ik wist
toen echt even niet meer hoe het verder
moest.”

Door alle spanningen in huis hadden Prins
en haar man steeds meer conflicten. „Door
zijn stemmingsklachten waren we steeds
verder verstrikt geraakt. Die constatering
maakte voor mij een groot verschil. Want als
je niet uitkijkt, krijg je als partner de verant-
woordelijkheid voor de problemen in je

schoenen geschoven en ga je geloven dat het
allemaal aan jou ligt.”

Niet lang daarna belde Johan zijn vrouw
op een maandagochtend in paniek op haar
werk. „Het gaat niet meer, ik moet nú wor-
den opgenomen”, zei hij tegen haar. Hij
bleek al langer over de dood te denken en
was bang dat hij daarnaar zou handelen. Zo
belandden ze bij de psychiater van de crisis-
dienst. Uiteindelijk zou Johan acht maanden
opgenomen blijven.

HEEL OPEN

„We besloten meteen om heel open te zijn
over zijn opname”, vertelt Prins. „We wonen
in een klein dorp en wilden voor onze kinde-
ren voorkomen dat er allerlei rare verhalen
de ronde zouden gaan doen. We praatten
met de omgeving over zijn ziekte alsof het
een lichamelijke aandoening was, net zoals
de psychiater van de crisisdienst met ons
had gedaan. Daardoor voelde het minder
‘eng’. Dat bleek goed te werken.”

Iets anders wat Prins al snel regelde, was
concrete hulp van vrienden en buren. „Men-
sen willen vaak graag wat doen, maar ze
weten niet wat. Dus vroeg ik ze bijvoorbeeld
om te koken of op te passen. En om ons een
kaartje voor Johan mee te geven. Want pa-
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IK SCHAAMDE

ME DAT HET MIJ ALS

PSYCHIATER NIET

WAS GELUKT OM

ZO’N ERNSTIGE

CRISIS BIJ MIJN MAN

TE VOORKOMEN

tiënten op een psychiatrische afdeling krijgen
zelden post.”

Even twijfelde Prins of ze ook haar collega’s
moest vertellen wat er thuis aan de hand was,
bezorgd wat die daar wel niet van zouden
denken. „Voor het eerst werd ik me bewust
van mijn eigen vooroordelen. Ik schaamde
me dat het mij als psychiater niet was gelukt

om zo’n ernstige crisis bij mijn man te voor-
komen. Raar eigenlijk, hè. Want als ik onco-
loog was geweest en mijn man had kanker
gekregen, had ik dat denk ik niet zo gevoeld.
Bij psychiatrische aandoeningen werkt het
kennelijk anders.”

Dat merkte ze ook toen ze toch besloot het
nieuws op haar werk te delen. Na het overlij-
den van haar moeder een jaar eerder uitten
veel collega’s openlijk hun medeleven. Maar
na het bericht over de opname van haar man
bleef het verbazingwekkend stil. In eerste
instantie althans. Want naderhand kwamen
verschillende mensen naar haar toe.

„Vaak om te vertellen dat ze zelf in hun
eigen omgeving ook zoiets hadden meege-
maakt. Ik dacht dat ik niemand in een verge-
lijkbare situatie kende. Inmiddels weet ik er
een heleboel. Soms zelfs mensen met wie ik al
jarenlang samenwerk. Het bewijst hoe moei-
lijk het is om over psychische problemen te
praten.”

Dat zette haar aan het denken: het maat-
schappelijke stigma op psychische klachten
werkt dus óók door naar naasten. Met als
gevolg dat bijvoorbeeld partners en kinderen
zich onnodig eenzaam voelen. En vaak niet de
hulp en ondersteuning krijgen waar ze be-
hoefte aan hebben.

Daar moet ik wat aan doen, dacht Prins. Zo
ontstond het idee voor de campagne Break
the stigma for Families, waarbij naasten van
mensen met psychische klachten samen met
anderen op de fiets stappen. Het doel: aan-
dacht vragen voor de gevolgen voor de om-
geving. (Zie kader.) „Juist omdat ik uit eerste
hand weet hoe moeilijk het is, zet ik me in
voor meer openheid. Ik wil lotgenoten laten
weten dat ze niet alleen zijn.”

RESPECT EN STEUN

Gevraagd naar hoe het nu met Prins’ gezin
gaat, luidt het antwoord: wisselend. Na die
eerste keer is haar man nog een keer opgeno-
men geweest, toen voor drie maanden. Lang-
zamerhand komt de familie eraan toe om
samen te herstellen, en te zoeken naar een
nieuw evenwicht in het gezin.

Behalve als echtgenote en ouder hebben
de ervaringen van de afgelopen jaren Prins
als zorgprofessional veranderd. „Ik ben me
nóg bewuster van hoe moeilijk mensen het
vaak vinden om hulp te vragen. En van wat
een lange weg zij en hun naasten al hebben
afgelegd voor ze bij ons aan tafel zitten.
Alleen al daarom verdienen patiënten én
hun families respect en alle mogelijke
steun.”

Cecil Prins-Aardema:
„Ik werd me bewust van
mijn eigen vooroordelen.”
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In 2018 lanceerde Cecil
Prins-Aardema samen met
het Fietsnetwerk Drenthe
de internationale fietscam-
pagne Break the Stigma

for Families. Die is een
vervolg op de Amerikaanse
Break the cycle-campagne
van Prins’ mentor, kinder-
psychiater Andrés Martin,
directeur van het Yale

Child Study Center. Mar-
tin, die zelf al zijn hele
leven met depressies
kampt, fietste van de ene
naar de andere kant van
de Verenigde Staten om zo
aandacht te vragen voor
psychische klachten bij
kinderen. Het bracht Prins
en Martin op het idee om
hier een vergelijkbaar
project te starten voor
families die te maken
krijgen met psychische
klachten. Inmiddels zijn er
in Drenthe verschillende
fietsprojecten gestart en is
er ook een Break the Stig-

ma for Families-fietstocht
geweest in de VS. In 2020
volgen onder meer Zweden
en Singapore.

Zie ook:

www.ggzdrenthe.nl/

breakthestigma.

Break the
Stigma for
Families
(BtSfF)
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