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Pssst, jij daar
Pssst, jij, ja jij daar, die dit leest.
Hoe gaat het met je?
Goed?
Ik dacht wel dat je dat zou zeggen.
Ook al zit er een klein steentje in je schoen dat je al de hele tijd
stoort.
Ook al heb je een uur geleden een berichtje verstuurd naar
een vriend, heeft die nog altijd niet gereageerd en vraag je je
nu af of hij misschien boos op je is.
En toch zeg je ‘goed’.
Dat zeggen de meeste mensen als je vraagt hoe het met ze
gaat: ‘Goed.’ Ook al is dat niet zo. Dat hoort zo, zeggen ze.
Denken we.

Maar eigenlijk gaat het met heel wat mensen niet goed. Een
op de vier mensen in ons land zit ‘niet lekker in zijn vel’ of heeft
zoals ze dat noemen: psychische… euh, je weet wel…
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Regels, regels, regels
Er zijn dus allerlei regels. Wat die regels precies zijn is niet
altijd duidelijk. Ze staan niet opgeschreven en toch lijken veel
mensen ze te weten. Ze verschillen ook van land tot land, van
familie tot familie, van leerkracht tot leerkracht. Ze veranderen
in de loop der tijd en ze zijn zelfs vaak anders voor meisjes dan
voor jongens.

buRps!

BurPS!!
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Problemen?
Psychische problemen zijn dus problemen met je gevoelens, je
gedachten of je gedrag. Wat je voelt, wat je denkt of de manier
waarop je je gedraagt zorgt ervoor dat je even, of soms langer,
niet meer de gewone dingen van elke dag kan doen. Zo kan
je bijvoorbeeld niet meer goed opletten in de klas, of beleef je
geen plezier meer aan spelen, of kan je niet meer goed eten, of
werken of sporten omdat je zo verdrietig, boos of bang bent.
Of omdat je alleen nog maar aan één ding kan denken of aan
veel te veel dingen of aan alle dingen tegelijkertijd. Of omdat je
maar niet kan blijven stilzitten of dingen doet zonder nadenken.
Je kan zelf merken dat het niet zo goed met je gaat, je hebt er
echt wel last van. Het stoort jou. Daarom noemen ze het soms
ook een ‘stoornis’. Maar ook andere mensen kunnen zich zorgen
over je maken. Zij kijken naar hoe je je gedraagt en wat jij vertelt
over wat je voelt en denkt. Maar wat er precies allemaal in je
hoofd omgaat, weten ze niet. Dat maakt het moeilijk.
Hoe jij je gedraagt vergelijken ze met die regels of ‘normen’.
Daarom wordt iemand die de normen lijkt te volgen ‘normaal’
genoemd en iemand die dat niet of minder doet ‘abnormaal’.
Dat is geen fijn woord, ‘abnormaal’. Alsof je zo anders bent dan
anderen. Alsof je er niet bij hoort.
Er zijn eigenlijk maar heel weinig fijne woorden als het gaat
over psychische problemen. Het lijkt soms zelfs of er helemaal
geen woorden voor zijn, of juist heel veel maar niet de goede.
Best moeilijk om een boek te schrijven zonder woorden. Of
zonder de juiste, want dan komt iets soms heel fout over. Over
die woorden, of die nog niet bestaande juiste woorden, daar
hebben we het later nog over. In de tussentijd gebruik ik ze
soms een beetje door elkaar. Sorry. Niet slecht bedoeld dus.
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Baas spelen
Als je normaal wil zijn moet je je gevoelens, je gedachten en
je gedrag leren beheersen. Het woord ‘beheersen’ komt van
het woord ‘heersen’. Dat ken je wellicht wel. Als je heerst over
een land, kan je er de baas over spelen. Als je je gevoelens
beheerst, wil dat zeggen dat je er ook een beetje de baas
over kan spelen. Dat je ze in bedwang kan houden. Je moet
je gevoelens, gedachten en gedrag ook wel wat in bedwang
houden. Stel je voor hoe een winkelstraat eruit zou zien als
iedereen gewoon zou laten zien wat hij op dat moment
voelde of dacht, of zich gedroeg zoals hij zich eigenlijk wilde
gedragen.
Maar je gevoelens en gedachten beheersen wil daarom niet
zeggen dat ze er niet meer zijn, of dat je ze zomaar makkelijk
kan veranderen. Dat is heel wat moeilijker. En toch denken veel
mensen dat zoiets kan. Als je bijvoorbeeld morgen een heel
belangrijke toets op school hebt waar je de hele tijd over ligt
te piekeren, krijg je soms de raad: ‘Gewoon niet aan denken.’
Alsof je daar zelf niet opgekomen was. Moet je eens proberen
niet aan een appel te denken. Dan denk ik meteen aan een
appel. Of aan ‘niets’ denken. Geloof me, ik denk gewoon aan
ongeveer alles behalve aan niets. Of ik denk aan het woord
‘niets’ en dat is ook niet niets want dat is een woord.
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Als je heel verdrietig bent, dan zeggen mensen soms dat
je ‘gewoon je knop moet omdraaien’. Ik heb daar al naar
gezocht, naar die knop. Ik dacht dat mijn navel de grootste
kanshebber was, maar daar kan ik niet aan draaien en erop
duwen heeft me nog niet zo vaak geholpen. Of omgekeerd:
probeer maar eens verdrietig te zijn als je ongelooflijk blij bent.
Acteurs kunnen dat wel, maar dat is dan weer niet echt want
eigenlijk zijn ze toch blij. Ze laten het alleen niet zien.

Pssst! - 26

Psychisch of lichamelijk
Er bestaan lichamelijke problemen of ziekten en psychische
problemen. Lichamelijke problemen zijn bijvoorbeeld griep, een
gebroken been of kanker. Die ziekten kan een dokter vaststellen
door een onderzoek, door bloed te nemen of een scan te maken.
En als je lichamelijk ziek wordt, dan kan je daar vaak ook niets
aan doen. Je hebt pech. Het overkomt je.
Psychische problemen kan je niet vaststellen met bloedproeven
of scans. En je kan het vaak niet aan de buitenkant zien. Er zijn
dus geen officiële bewijzen dat je psychische problemen hebt.
Alleen als jijzelf zegt dat je ze hebt, of als een ander dat ook
vindt. Dat noemen we meningen, geen feiten. Daarom denken
heel wat mensen dat psychische problemen minder erg zijn,
of dat ze misschien soms wel verzonnen zijn. Bovendien zijn
er mensen die denken dat je gevoelens, gedachten en gedrag
‘beheersen’ betekent dat je er ook zelf voor kan kiezen wat je
voelt of denkt. Als je dan psychische problemen hebt, denken ze
dat het je eigen schuld is. Dat is vreselijk, want zo krijgt iemand
die het al zo moeilijk heeft
met zijn gevoelens er nog
een schuldgevoel bij.
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Echt
Om te bewijzen dat psychische problemen ‘echt’ zijn, gebeuren
er twee dingen. Aan de ene kant wordt er heel hard verder
gezocht naar oorzaken in je lichaam die kunnen uitleggen
waarom je psychische problemen hebt. Wetenschappers
hopen dat ze toch ooit met scans of bloedproeven de
oorzaken van psychische problemen kunnen bewijzen.
Aan de andere kant zijn er mensen die geloven dat er niet
zo’n groot verschil is tussen je lichaam en je psyche. Als je heel
lang ziek bent, zoals bij kanker bijvoorbeeld, kunnen mensen
ook psychische problemen krijgen. Ze zijn verdrietig omdat ze
sommige dingen niet goed meer kunnen, of ze zijn bang om
dood te gaan. En mensen die zich niet lekker in hun vel voelen,
krijgen ook vaak lichamelijke problemen zoals rugpijn of
hoofdpijn, of ze kunnen niet meer goed slapen, of ze gaan juist
heel veel slapen omdat ze zich zo moe voelen. Ons lichaam en
onze psyche hebben dus misschien meer met elkaar te maken
dan we denken.
De grote vraag die iedereen bezig houdt is: waar komen die
psychische problemen vandaan? En de zoektocht naar dat
antwoord begon al heel, heel lang geleden.
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In de kookpot
Elke dag maak je dingen mee. Dingen die je verdrietig maken
of boos of blij. Dingen waar je om moet lachen, dingen die je
saai vindt en dingen die je even van je sokken blazen. Dat zijn
ervaringen. Die komen allemaal terecht in een pot. In ieders
kookpot zit wel iets. Het vreemde is dat de dingen die je blij
maken sneller verdampen. Die vergeet je vlug. De negatieve
ervaringen pruttelen langer mee en die zorgen ervoor dat je
kookpot vol raakt.
Denk maar aan dat filmpje dat je op YouTube postte waar je
meer dan 200 likes en heel veel leuke comments op kreeg. En
dan was er die ene dislike, die volger die schreef: ‘Dom filmpje,
hoor.’ En plots lijken al die duimpjes omhoog vergeten en is
er alleen nog die gemene opmerking waar je de hele tijd aan
moet denken. Echt pruttelmateriaal dus.
Er zijn heel veel zaken die in je pot kunnen pruttelen, heel wat
zaken die je verdrietig maken of je raken. En niemand anders
dan jij voelt of het je raakt. Zo zijn er mensen die zeggen: ‘Daar
moet je toch niet verdrietig om zijn. Dat is toch niet erg.’ Het is
erg als jij het erg vindt! Je hamster die sterft kan erg zijn, ook al
is het volgens anderen ‘maar een hamster’.
Zaken die vaak voorkomen, of die iedereen meemaakt,
beginnen mensen soms te relativeren. ‘Relativeren’ wil zeggen
dat je dat niet zo erg moet vinden, omdat er zaken zijn die
erger zijn, of omdat je niet de enige bent die dat meemaakt.
Steeds meer ouders scheiden. Daardoor vergeten mensen
wel eens dat je daar heel veel verdriet van kan hebben. En het
verdriet is niet minder erg omdat de helft van de klas het ook
meemaakt.
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Deksel erop
Je kookpot vult zich met verdriet, met angsten, met boosheid,
met teleurstelling. En we zetten er heel vaak gewoon een
deksel op omdat we denken dat ze er dan niet meer zijn. Duh!
Als je op jonge leeftijd heel erge zaken meemaakt, dan zitten
die soms jaaaaaren in je pot. En zo kunnen die ervaringen heel
lang pruttelen, zonder dat je dat weet.
Sommige kookpotten zijn voller dan andere. Sommige
kinderen maken ook heel erge dingen mee, zoals gepest
worden. Dat is een groot verdriet dat in je kookpot terechtkomt
en nee, dat mag je niet relativeren omdat het vaak voorkomt.
Hoe meer in je kookpot, hoe meer kans dat die kan overkoken.
Meer kans, geen zekerheid, want of dat ook echt gebeurt
hangt niet alleen van de inhoud af, maar ook van het vuur
onder de kookpot én de pot zelf.
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Pas op… gezeur!
Slaap voldoende. Hoe jonger je bent, hoe meer slaap je nodig
hebt. Maar ook als je al volwassen bent, slaap je ’t best zeven à
acht uur per nacht. Dat is nodig om je hoofd, je gedachten, even
rust te gunnen en alles van de dag te verwerken.
Eet gezond. Really? Ja echt. Gezonde voeding is belangrijk. Wat
heeft dat te maken met mogelijke psychische problemen? Wel,
als je voor het slapengaan drie glazen cola drinkt, dan verander
je van een suf konijn in een racekonijn. Dat is wat suiker met je
doet. Een suikerkickje heet dat dan. Het beïnvloedt je gedrag.
Wat je eet, doet dus misschien iets met je psyche. Maar wat het
precies doet, is nog niet duidelijk. In de laatste onderzoeken
ontdekten wetenschappers wel iets over de darmflora.
Darmflora, dat is een verzamelnaam voor alle bacteriën in je
darmen. De darmflora van iemand met psychische problemen
zou anders zijn dan van mensen zonder psychische problemen.
En als je darmflora ontregeld is, zoals bij diarree, dan raadt
de dokter je aan om yoghurt te eten. Misschien zullen we in de
toekomst bij psychische problemen dus massaal aan de yoghurt
zitten. Misschien, want wetenschappers zijn nog hard aan het
werk om dat verder te onderzoeken.
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Gezeur over drank en drugs
Sport regelmatig. Als je sport komen er stofjes vrij in je hoofd
die je een geluksgevoel kunnen geven. Hardlopers noemen
dat soms ‘de runner’s high’. Dat voelt een beetje alsof je
drugs neemt. Of je dan niet beter drugs neemt in plaats van
je helemaal in het zweet te werken met je tong op je knieën?
Nee. Sport is wel degelijk gezond en drugs zijn dat niet. Sterker
nog, drugs nemen kan leiden tot psychische problemen. Het
verandert je gedrag en gevoelens zodanig dat je ze niet meer
kan beheersen.
In Nederland mag je alleen softdrugs gebruiken. In België
zijn alle drugs verboden. Je blijft er dus maar beter vanaf en
rent beter nog een rondje om de kerktoren, met die tong op je
knieën. Veel gezonder.
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Net als met drugs pas je ook maar liever op met alcohol. Voor
kinderen en jongeren is dat ook verboden, maar je ouders en
andere volwassenen drinken dat natuurlijk wel.
Als je drinkt, moet je dat ‘met mate’ doen. Dat staat onder elke
reclame voor alcohol. Bij sommige staat bovendien dat je het
‘met maten’ moet doen, in gezelschap van vrienden dus, maar
ook dan ‘met mate’. Met maten met mate dus!
Dat klinkt gemakkelijk, geen drugs en drank enkel met mate,
maar het kan voor volwassenen ook best moeilijk zijn om
niet te drinken of om geen drugs te gebruiken. Grote mensen
doen dat soms om hun problemen, dat wat in hun kookpot
zit, te vergeten. Ze hopen dat drank of drugs hen daarbij
helpt. Maar eigenlijk maakt dat de problemen alleen maar
groter. Drank en drugs zijn verslavend. Dat wil zeggen dat je
denkt dat je niet meer zonder kan en dat je soms zelfs steeds
meer ervan wil. Andere mensen zijn vaak boos op mensen
die drinken of gebruiken: ‘Ze kiezen toch zelf om te drinken of
drugs te gebruiken?’ Het is vaak veel ingewikkelder dan dat. Er
zit vaak een kookpot vol nare ervaringen en verdriet achter dat
gedrag.
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Nog meer gezeur
Geen drugs, geen alcohol. Nu klink ik wel echt als je moeder.
En nu eentje waardoor je me helemaal zal haten… je
wil het boek nu echt door de kamer gooien… niet te veel
‘schermpjestijd’. En met schermpjestijd bedoel ik dan gamen,
social media én televisie.
Als je veel op schermpjes zit, zeker voor het slapengaan, kan
je minder goed slapen. Dat komt door het blauwe licht van
die schermen. Je lichaam geeft signalen dat het moe is als
het bijvoorbeeld donker wordt buiten, maar met dat licht van
die schermen geeft het die signalen niet. En ga je dus ook niet
slapen. En als je dan wel gaat slapen, dan lukt het niet meteen
om te slapen. De overgang is te plots.
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Een halfuur voor het slapengaan stop je dus best met al je
schermen: televisie, tablets én mobiele telefoons. Voor het
slapengaan – want slapen is belangrijk, weet je nog? – lees
je beter een boek. Ik ken overigens op dit moment een zeer
slaapverwekkend boek, omdat het geschreven lijkt door je
moeder. Ideaal dus om te lezen!
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Gamen
Gamen. Je vermoedde al dat ik daar iets over zou zeggen,
niet? Op zich is er niets mis met af en toe een potje gamen.
Van gamen krijg je vaak wel een opgejaagd gevoel. Games
zijn ook zo gemaakt dat je vaak zin hebt om verder te spelen,
om nog een level te halen. Een beetje verslavend dus. En voor
je het weet zit je zo een hele dag te gamen.
Veroorzaakt dat psychische problemen? Nee, maar daardoor
heb je geen tijd meer om te sporten én dat opgejaagde gevoel
zorgt ervoor dat je niet goed meer kan slapen. Sporten en
slapen zijn nu net dingen die je kan doen om je vuurtje laag te
houden, weet je nog?
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Social media
Social media. Snapchat, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
Misschien zeuren je ouders wel als je te veel op social media
zit, terwijl jij vindt dat ze geen recht van spreken hebben omdat
ze zelf ook zo vaak op hun eigen mobiele telefoons zitten te
tokkelen.
Social media zijn erg leuk omdat je weet wat je vrienden aan
het doen zijn en je zo ook met je vrienden kan chatten. ‘Het
leven zoals het is’, toch? Maar heel vaak wordt het leven veel
mooier voorgesteld dan het in werkelijkheid is. Want geef nu
toe, jij post toch ook niet die selfie waarop je een dikke pukkel
op je wang hebt? Dan beter een filtertje erover zetten, of
een selfie van je andere wang. En zo lijkt het of niemand ooit
puisten heeft, alleen jij. Maar die anderen hebben natuurlijk
ook puisten, alleen zetten ze dat dus niet op social media.
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Na een tijdje denk je dat iedereen een supercool leven heeft en
dat jij de enige bent die dat niet heeft. Het grappige is dat heel
veel mensen denken dat anderen een cooler leven hebben
dan zij en dus gaan ze nog harder hun best doen om te laten
zien dat ook zij een cool leven hebben (zonder puisten). Een
wedstrijdje in ‘coolheid’ waarin vooral likes en volgers tellen.
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Vind ik leuk
Likes, ‘vind ik leuks’ of leuke comments geven je een goed
gevoel. Na een tijdje lijkt het of je ‘vind ik leuks’ nodig hebt om
jezelf leuk te vinden. Je controleert wel tien keer op een dag je
social media. Je checkt hoeveel volgers je nu hebt. Hoe meer
volgers, hoe ‘beter’. Het lijkt of je constant een rapport krijgt,
zoals op school, met dat verschil dat niet jouw leerresultaten
maar je uiterlijk of je leven zelf beoordeeld worden.
Kan dat psychische problemen veroorzaken? Het kan je in
ieder geval heel onzeker maken. Iedereen lijkt het goed voor
elkaar te hebben, alleen jij niet. Die anderen lijken mooier,
knapper, slimmer. Wat op social media gepost wordt, is de
norm. Dat is NORMaal. En jij voelt je hoe langer hoe meer
‘abnormaal’. Bovendien kunnen gemene opmerkingen van
anderen je ook verdrietig maken en misschien zorgen ze
ervoor dat je kookpot zich, zonder dat je het merkt, vult.
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Eenzaam
Misschien heb jij heel veel volgers op Instagram en stuur je wel
dertig Snapchat-berichtjes per dag naar je klasgenoten, en toch
voel je je eenzaam. Kan dat? Ja, dat kan best. Heel veel mensen
voelen zich eenzaam. Ze weten niet bij wie ze terecht kunnen met
hun problemen, aan wie ze kunnen vertellen dat het even niet
goed gaat. Precies omdat er zoveel ‘leuk’ moet zijn.
Misschien heb jij ook soms het gevoel ‘dat je er niet bij hoort’.
Het kan je heel verdrietig maken en dat verdriet kan je opnieuw
niet aan die vrienden vertellen omdat je weinig vrienden hebt,
echte vrienden. Niet die 600 vrienden op Facebook. Vertellen dat
je weinig vrienden hebt, durf je misschien ook niet. Wat zouden
anderen over je denken? Misschien willen ze dan helemaal geen
vriend meer van je worden.
Eenzaamheid is heel moeilijk. Heel veel mensen voelen zich
alleen. Daar ben je echt niet alleen in.
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Stress
Slaap, sport, gezond eten, schermpjestijd. Daar heb je zelf
nog min of meer invloed op. Maar er zijn ook dingen waar je
helemaal niets aan kan doen. Een van die dingen die je vuurtje
heel hoog kunnen doen oplaaien is stress. Stress is een woord
uit het Engels.
In het Nederlands betekent het eigenlijk ‘druk’ of ‘spanning’.
Je kan druk of spanning voelen in bepaalde situaties,
bijvoorbeeld als er iets van jou verwacht wordt. Je ouders die
willen dat je goede punten hebt op school. Dat kan je stress
geven, je voelt druk. Je kan ook veel van jezelf verwachten.
Een beetje druk of stress voelen is niet erg. Daardoor ga je
soms juist goed presteren. Zo kan je bijvoorbeeld bij een
hardloopwedstrijd, door de spanning, sneller lopen dan
wanneer je dat blokje om de kerktoren rent. Als je te veel druk
voelt, als je altijd het gevoel hebt dat je wedstrijden moet
lopen, dan kan die stress te veel worden.
Je kan stress krijgen van heel verschillende situaties. Van je
ouders die plots besluiten te verhuizen, van een drukke klas,
van heel lang in de file staan, van ruzies thuis of in de klas.
Mensen die in armoede leven hebben vaak veel stress. Ze
hebben ook meer kans op psychische problemen. Precies
omdat bij hen, ongewild, het vuur heel vaak hoog oplaait. Ze
hebben stress over geld, over hun woning of over hun werk.
Het woord stress gebruiken we in het Nederlands vooral als
er ‘te veel druk’ is. En als er te veel druk op de ketel staat, wat
gebeurt er dan?
Juist. Dan kookt die over.
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Ont-stressen, ont-spannen
of iets met ontPraten of ‘delen’ helpt om je kookpot niet te vol te laten lopen,
maar ik vertelde je ook al hoe je het vuurtje laag kan houden.
Die zeurtips van je moeder kunnen daar zeker bij helpen.
Je weet wel, die over dat slapen en voldoende bewegen
en gezond eten en geen drank en drugs en niet te veel
schermpjestijd (geeuw). Maar vooral dat slapen. Omdat het
belangrijk is om voldoende te rusten en te ‘ont-spannen’.
Ont-spanning is eigenlijk het tegenovergestelde van spanning.
En spanning was eigenlijk een beetje hetzelfde als stress.
Stress zorgt vaak voor een oplaaiend vuur. Je kan dus proberen
met stress of met die spanning leren om te gaan door te ontstressen of te ont-spannen. Iets met ont- dus.
Waar je die ont- haalt is voor iedereen anders. Dat kan yoga
zijn, of een bad nemen of naar muziek luisteren of wandelen in
de natuur.
Natuur? En je was al geen fan van natuurkunde en biologie?
Toch hebben wetenschappers in Denemarken nog maar
net aangetoond dat je de helft minder kans op psychische
problemen hebt als je opgroeit in het groen. Natuur houdt ons
vuurtje dus lager. Overtuig je leerkracht biologie dus maar om
de lessen voortaan buiten te geven. En dat heeft niets, maar
dan ook niets te maken met het feit dat jij niet graag in de klas
zou willen zitten. Het is noodzaak, pure noodzaak.
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De pssst-loog en
andere brandweerlui
Hulp kan er komen via verschillende wegen. Via je school en
je leerkracht. Of via de huisarts. Dat is de dokter naar wie
je altijd gaat als je ergens last van hebt. Die kent jou en je
familie meestal al goed. Vaak word je doorverwezen naar een
psycholoog.
Een psycho… wat? Ja, daar heb je dat moeilijke woord weer.
Een pssst-loog dus. Dat is iemand die gestudeerd heeft om
de psyche beter te begrijpen. En je psyche, dat waren, als je
dat nog weet, je gedachten, je gevoelens en je gedragingen.
Een psycholoog zal misschien samen met jou kijken wat er
in de kookpot zit, en daar met jou over praten. Of hij of zij
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leert je hoe je met je gevoelens of gedachten in de toekomst
kan omgaan. Zo blijft er minder borrelen. Of je leert je
gedrag wat meer beheersen. Zulke gesprekken noemen we
psychotherapie.
Ook om het vuurtje te kalmeren kan de psycholoog misschien
helpen. Wat moet je doen als je veel stress voelt? Er zijn ook
andere mensen die het vuurtje kunnen helpen controleren. De
trainer van je sportclub, of de juf van de tekenschool of die
leerkracht die je mee naar buiten neemt om hard te rennen.
Dat zijn mensen die kunnen zorgen voor de ont-. Je weet wel,
de ont- van ont-spannen en ont-stressen.
Stress kan ook een oorzaak hebben. Bijvoorbeeld omdat
je elke maand niet weet of je ouders de rekeningen zullen
kunnen betalen. Een sociaal werker kan je dan ook helpen.
Een sociaal werker is een harde werker die heel sociaal is.
Die kent heel veel mensen en weet daardoor welke mensen
en ook hulpmiddelen er zijn om je ouders te ondersteunen
bij bijvoorbeeld geldzaken, of een woning of werk. Je ouders
helpen kan jou soms helpen om je beter te voelen.
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Genezen?
Het is best een moeilijke vraag of je kan genezen omdat niet
iedereen akkoord gaat of het wel een ziekte is. De diagnoses
zijn zo anders dan bij ‘gewone’ ziekten, dat sommige mensen
het woord ‘ziekte’ niet willen gebruiken. En als je niet ziek bent,
dan kan je ook niet genezen.
Het is ook gek om te zeggen dat je gevoelens, gedachten en
gedrag ‘ziek’ zijn. Je kan wel leren omgaan met je gedachten
en gevoelens en je gedrag, ze leren beheersen. Dat kan met
de steun van anderen. En dat lukt je de ene dag misschien
wat beter dan de andere. Je bent dus niet elke dag even ‘ziek’.
Of misschien lukt het je een paar jaar en laait je vuurtje dan
weer op. Was je dan al die tijd ziek of was je even genezen?
We weten het niet, of we zijn het niet allemaal met elkaar eens.
Belangrijker dan de vraag of je kan genezen, is de vraag of het
beter wordt.
En dat weten we wel. Dat het beter kan worden. Beter dan hoe
je je op dat moment voelt of dan wat je denkt. Maar hoelang
het duurt voor het beter wordt, dat weten we niet. En precies
van dat niet weten kan je de moed soms wel verliezen.
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Doodgaan?
Je kan niet zomaar sterven van psychische problemen. Of zoals
in sprookjesboeken sterven van verdriet, of ontploffen van
boosheid. Je kan je wel zo slecht voelen dat je zo niet meer wil
leven. Er lijken geen oplossingen voor de situatie waarin je zit.
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Dan lijkt de dood een oplossing. Lijkt, want de dood is het einde
van het leven.
Zelfmoord, zelfdoding, wanhoopsdaad. Het zijn allemaal
woorden die betekenen dat iemand er zelf voor zorgt dat hij
doodgaat. Het is moeilijk om te begrijpen waarom iemand dood
wil, zeker als je je zelf goed voelt.
Iemand die dood wil gaan, voelt zich slecht, heel slecht, en denkt
dat het niet meer beter zal worden. Het voelt een beetje alsof je
elke dag met je fiets een heel hoge berg op aan het rijden bent.
Misschien wel eentje zoals in de Himalaya.
En je blijft maar trappen, en je weet niet wanneer je de top zal
bereiken. Je ziet ook geen zijwegen meer. Je weet niet wanneer
je weer heerlijk met je haren in de wind, met je voeten van de
trappers, lekker naar beneden mag rollen. Het is zo vermoeiend
dat je je fiets aan de kant wil gooien. Dat je niet meer verder wil,
omdat je niet weet hoe hoog de berg is en wanneer het eindelijk
beter wordt.
Als je zo elke dag moet vechten, kan het zijn dat je dat niet meer
wil. Dat je moe bent. Dat je het leven moe bent.
Dat is moeilijk te vatten. Er zijn toch nog mensen die van je
houden, die voor je zorgen? Dat mensen voor je moeten zorgen,
kan je misschien het gevoel geven dat je alleen nog maar een
last bent voor anderen.
Als je aan zelfdoding denkt, dan kan je naar een speciaal
nummer bellen of chatten. Dat kan anoniem, zonder dat je je
naam hoeft te zeggen. In Vlaanderen is dat het nummer 1813, in
Nederland 113.
Denken aan zelfdoding is heel eng. Het is heel belangrijk dat je
dan hulp zoekt! Je bent niet alleen.
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Dood is geen kinderspel
Misschien vind jij het ook wel gek dat in een boek voor
kinderen en jongeren iets over zelfdoding staat. Dood? Dat
is toch geen kinderspel? Nee, maar de dood hoort bij het
leven. En onderzoekers hebben aangetoond dat praten
over doodgedachten je kan helpen om het niet te doen.
Waarom moet je er dan nu over praten, nu je er helemaal
niet aan denkt? (Gelukkig maar!) Als je nooit over iets
praat, zal je er ook niet over durven praten als je er wél
over zou willen praten. Je hebt nog nooit iemand ontmoet
die het ook had. Daardoor denk je dat je de enige bent.
Misschien denk je wel dat je er niet over mag praten,
omdat niemand dat doet. Of dat je je ervoor moet
schamen. Snap je?
Het is belangrijk te weten dat er een dag komt waarop je
met je voeten van de trappers en de haren in de wind weer
even kan uitbollen. Je weet niet wat er nog allemaal zal
gebeuren in je leven. Niet weten maakt het misschien wel
de moeite waard om te blijven om het te weten te komen.
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In de familie
Eén op de vier mensen krijgt te maken met psychische
problemen. Omdat ze het zelf meemaken of omdat iemand uit
hun familie ermee worstelt. Misschien wel jouw mama of papa,
of je broer of je zus. Als je broer of zus psychische problemen
heeft, kan dat voor jou ook heel zwaar zijn. Heel veel aandacht
gaat dan naar je broer of zus en niet naar jou. Bovendien is het
voor jou ook niet altijd gemakkelijk om te begrijpen waarom
je broer of zus zich zo gedraagt en wil je dat ook niet altijd
begrijpen. Misschien vind je wat je broer of zus doet gewoon
heel gemeen en maakt het je verdrietig. Misschien denk je wel
dat je af en toe beter zelf keet kan schoppen omdat jij dan
ook wat meer aandacht krijgt. Dat maakt het moeilijk voor je
ouders. En dan krijg jij weer een schuldgevoel dat jíj het nu ook
moeilijk maakt, waardoor je je slecht voelt. En misschien zit je
zo stilaan ook zelf met een psychisch dingetje.
Vertel je ouders hoe je je voelt. En dat je je verdrietig voelt, of
boos. Dat mag ook. En nee, je hoeft niet altijd ‘flink’ te zijn. Ga
eens iets met alleen je mama of papa doen, of met een tante
of grootvader, zodat je voelt wat je eigenlijk wel weet: dat jij
ook heel bijzonder bent.
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Pssst-ouders
Het is dus best moeilijk als je zus of broer psychische
problemen heeft, maar nog moeilijker is het misschien als je
vader of moeder zich niet goed in zijn of haar vel voelt. Ouders
zouden eigenlijk voor je moeten zorgen, maar soms kunnen ze
dat niet zo goed omdat ze zich zelf niet zo goed voelen. Dan
ga jij misschien wel voor hen zorgen om hen te helpen. Dat is
mooi maar wel heel zwaar, én wie zorgt er dan voor jou?
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Soms heb je ook een groot schuldgevoel. Misschien denk je dat
je mama of papa zich slecht voelt door jou. Maar dat is niet zo.
Misschien zit er wel heel veel in de kookpot van je moeder, of
is er iets waardoor het vuurtje hoog oplaait bij je vader. Dat is
niet jouw schuld.
Het is belangrijk dat jij ook nog lekker kind kan zijn. Je weet
wel, leuke dingen doen, spelen, afspreken met vrienden of
vriendinnen. Mensen zeggen vaak dat kinderen nog zorgeloos
zijn, zonder zorgen dus. En dat heb jij niet. Daarom is het
ontzettend belangrijk om te proberen die zorgen af en toe
opzij te zetten. Heerlijk niets doen.
Misschien wil je ook eens afspreken met andere kinderen die
hetzelfde meemaken als jij. Ook dat kan je helpen.
Waarom het zo belangrijk is om goed voor jezelf te zorgen?
Eén op de drie kinderen van ouders met psychische problemen
heeft er zelf later last van. Komt dat door de kookpot, de genen
die je hebt meegekregen? Of misschien heeft jouw kookpotje
zich ook wel gevuld met verdriet en ervaringen. En misschien
maakt dat idee dat je iets ‘meer kans’ hebt je ook al wel bang.
En komt ook die angst in je pot. Praat erover enw zet er zeker
geen deksel op!
En wil je meer weten over wat er precies allemaal aan de hand
is met je ouders, lees er dan een boek over. Dit boek misschien.
Of wacht, dat ben je al aan het doen. Wat doe je dat goed,
kanjer!
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Brandmerk
Iedereen heeft momenten dat het minder goed gaat. En toch
durven we er niet over te praten. Het is een taboe. Veel mensen
met psychische problemen voelen ook een stigma. Een sti…
wat? ‘Stigma’ is een moeilijk woord. Een ander woord is ook
wel ‘brandmerk’. Een brandmerk gebruiken boeren soms bij
koeien. Het is een soort stempel met bijvoorbeeld de naam van
de koeieneigenaar. Ze maken de stempel heet en branden die
op de kont van de koe. Zo weet iedereen van wie die koe is. De
stempel gaat ook nooit meer weg.
Mensen met psychische problemen hebben heus geen stempel
met een of andere boerennaam op hun achterwerk staan,
maar ze voelen wel een ander soort stempel branden. Als
je eenmaal een psychiatrische diagnose hebt gehad, lijken

Laat ze maar denken
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mensen anders naar je te kijken, anders over je te denken.
Het lijkt alsof je een grote stempel hebt gekregen waardoor
mensen alleen nog maar die stempel zien. Of weet je nog, dat
grote etiket van je diagnose op je kookpot waardoor er niets
anders van je kookpot meer te zien was?
Mensen geven soms al een oordeel nog vóór ze jouw verhaal
kennen. Een voor-oordeel dus. Er zijn heel wat voor-oordelen
over mensen met psychische problemen. Dat ze doen alsof,
dat ze onbetrouwbaar zijn, dat ze gevaarlijk zijn, dat ze lui
zijn…
Mensen durven niets te vertellen omwille van die vooroordelen.
En dus zwijgen ze. En precies dat mag je niet doen als je
psychische problemen hebt. Praten is de gouden regel. Het
stigma kan er dus voor zorgen dat je problemen erger worden.
Als we allemaal durven toegeven dat het soms moeilijk gaat,
kunnen we heel veel mensen helpen. We zouden ons ook heel
wat minder alleen voelen. Nu voel je je vaak anders. ‘Ben ik
de enige die zo denkt of voelt?’ Misschien voel je je zelfs een
beetje eenzaam. Als je erover praat, dan zie je pas hoeveel
anderen ook ‘anders’ zijn en dus een beetje hetzelfde.
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Held
Misschien heb je het al door. Dit is een heel gewaagd boek.
Een boek voor durvers. Voor mensen die over pssst-problemen
durven praten, die durven luisteren.
Praten over hoe je je voelt en waar je mee zit is heel sterk en
dapper. Je doet er iets mee. Je zet je deksel niet op de kookpot.
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