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Dwang … het thema van dit num-
mer van ons verenigingsblad. 

Voor sommigen onder u mogelijk een 
onbekend onderwerp, voor anderen 
een dagelijkse strijd. Wat ervaren ve-
len dat de dwang hun dag beheerst. 
Wat kan het een dagelijkse strijd ge-
ven. En daarin dan te roemen? In de 
meditatie wordt een weg gewezen. 
Daarnaast volgen er ook veel prakti-
sche adviezen, zowel in het interview 
van een ervaringsdeskundige, als in 
andere rubrieken. 

Binnen onze vereniging zijn er de no-
dige veranderingen. Zo is het bestuur 
uitgebreid met nieuwe mensen. Maar 
ook is er een nieuwe website ontwik-
keld, die een dezer dagen online zal 
gaan. De moeite waard om eens te 
bekijken! Het leek ons goed om ook 
ons verenigingsblad qua lay-out iets 
aan te passen. De inhoud blijft het-
zelfde, maar we willen met foto’s en 

een mooie lay-out de inhoud graag 
onderstrepen. We hopen dat ons blad 
hiermee extra aantrekkelijk zal zijn.

Op deze plaats ook een heel harte-
lijk woord van dank aan de heer Wim 
Koemans. Jarenlang heeft hij voor ons 
achter de schermen ons blad opge-
maakt. Vele uren heeft hij daarin ge-
stoken. Dit is zeer gewaardeerd. Hij 
heeft dit werk nu overgedragen aan 
de nieuwe drukker van ons blad, De 
Zetspiegel. 

Bij alle veranderingen, blijven sommi-
ge dingen onveranderd. Zo kunnen 
de zorgen in uw (gezins)leven onver-
minderd drukken. In alle wegen van 
moeite en zorg wensen we u van har-
te sterkte.

Hartelijke groet namens de redactie,
Carolien Nijsse

Van de redactie
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Roemen in verdrukkingen

En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen,
wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. 

Romeinen 5:3

Geliefde lezer, u zult uzelf afvragen: 
‘Hoe kan ik ooit roemen, terwijl 

ik gedrukt word door het lijden van 
een geliefde die in psychische nood 
is?’ Dat kan inderdaad alleen als men 
in deze verdrukkingen de liefde Gods 
gevoelt en mag ervaren dat Hij ‘de 
zoon kastijdt die Hij liefheeft’. 
We kennen allemaal verdrukkingen. 
Toch is er verschil tussen verdruk-
kingen. Bij Gods kinderen is het een 
liefdeskastijding en bij de onbekeer-
den is het een uiting van Gods toorn 
over de zonde. De verdrukkingen van 
Gods kinderen zijn verbonden aan het 
volgen van Christus. ‘Want zo iemand 
achter Mij wil komen, die verloochene 
zichzelven, en neme zijn kruis op en 
volge Mij’. Trek nu niet de conclusie: 
ik heb verdrukkingen, … dus ik volg 
Jezus. Nee, verdrukkingen zijn gevol-
gen van het volgen van Jezus en niet 
de oorzaak van het volgen van Jezus. 
Wel hoop ik dat de verdrukkingen u 
uitdrijven naar Christus, de overste 
Leidsman, Die het kruis heeft verdra-
gen en de schande veracht. Alleen 
aan Zijn voeten is er rust te midden 
van de verdrukkingen.
Paulus roemt in ons tekstvers niet in 
de verdrukkingen zelf, want de ‘on-

derdrukking zou wel een wijze dol 
maken’. Als de Heere verdrukkingen 
geeft, dan is er bij aanvang geen roe-
men. Vaak vervalt men in moedeloos-
heid of in zelfbeklag. In verdrukkin-
gen komt zo openbaar dat we geen 
gewillige, lieve en volgzame mensen 
zijn. Die ervaring had Paulus ook. Hij 
wist dat zijn vlees niet onderworpen 
wil en kan zijn aan Gods Wet. Maar 
hij wist - ook uit ondervinding - dat 
de liefde Gods in de verdrukkingen 
Gode verheerlijkende vruchten voort-
brengt. Die zekerheid doet hem ge-
tuigen: ‘wetende dat de verdrukking 
lijdzaamheid werkt’. 
Lijdzaamheid is wat anders dan lij-
delijkheid. Lijdelijkheid doet namelijk 
berusten in een situatie waarvan men 
onmachtig zegt: ‘Het is nu eenmaal 
zo’. Lijdelijkheid geeft geen troost. 
Maar de oefening van lijdzaamheid 
geeft wel troost. Lijdzaamheid is een 
bijzondere genade die voortvloeit uit 
de liefde Gods. Lijdzaamheid geeft 
onderwerping aan de verdrukkingen, 
ook al zit men vol vragen en raadsels 
en is het pijnlijk voor vlees en bloed. 
Lijdzaamheid doet als Aäron stil zijn in 
de verdrukkingen en zegt met Psalm 
62: ‘Doch gij, mijn ziel, het ga zo ’t 

Meditatie
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wil, stel u gerust, zwijg Gode stil’. Lijd-
zaamheid doet danken in de verdruk-
king, omdat men niet langer Gods 
toorn maar Gods troost ervaart: ‘Ik 
dank U, HEERE, dat Gij toornig op mij 
geweest zijt, maar Uw toorn is afge-
keerd, en Gij troost mij’. Lijdzaamheid 
vloeit voort uit geloofsgemeenschap 
met de lijdende Christus. Bijvoorbeeld 
als men Hem met het geloofsoog in 
uiterste benauwdheid en van God 
verlaten ziet hangen aan Golgotha’s 
kruis en dan inleeft: ‘ik heb Zijn kroon 
gevlochten en Zijn beker gevuld’. Dan 
gaat de hand op de mond. Maar als 
dan gehoord mag worden ‘en Ik voor 
u’, dan breekt het hart. Hij dronk de 
volle beker van Gods ongedeelde 
toorn die ik verdiend heb, en ik drink 
slechts een druppel die vermengd is 
met liefde. Dan kust men de doornen 
die het pad omtuinen en mag men 
volgen zonder vragen. 
De Heere brengt uit liefde in verdruk-
kingen, opdat een geheel ontkracht 
mens zijn krachteloze armen in het 
geloof mag uitstrekken naar Hem Die 

kracht in zwakheid geeft. Om dan in 
de verdrukkingen, leunend op de 
krachtige Held ter hulpe, Paulus na 
te zeggen: ‘Zo zal ik dan veel liever 
roemen in mijn zwakheden, opdat de 
kracht van Christus in mij wone’.
 
Geliefde onbekeerde lezer, strijd niet 
langer tegen het kruis. Smeek of de 
Heere het kruis wil heiligen. Opdat 
u met McCheyne mag getuigen: ‘Nu 
reis ik getroost onder het heiligend 
kruis, naar het erfgoed daar boven, 
naar het Vaderlijk huis’. Kinderen des 
Heeren, strijd niet langer tegen het 
kruis dat de Heere u in liefde oplegt. 
Juist in verdrukkingen is Hij zo nabij. 
Met Zijn ene hand slaat Hij, maar met 
de andere hand draagt Hij. De door-
nen zijn nodig om u te leiden naar het 
Jeruzalem dat boven is; waar geen 
verdrukkingen meer zijn, maar waar 
men eeuwig een Drie-enig God mag 
roemen … ook voor Zijn wijze ver-
drukkingen.

Ds. J.A. Weststrate, Elspeet 
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Pauzes inbouwen en
ontspanning nemen

Petra is de oudste uit een gezin van 
7 kinderen. Haar moeder liet veel ta-
ken over aan de kinderen en Petra 
als oudste pakte dit heel nauwgezet 
op. Zo nam ze de zorg voor een ge-
handicapte zus op zich, die moeder 
ook helemaal uit handen gaf. Haar 
moeder kon zelf in het werken niet 
opschieten. Zo kwam ze ’s morgens 
pas half 10 beneden en Petra had 
dan al heel wat werk verzet. Petra 
heeft altijd zonder mopperen de 
taken voor haar moeder gedaan. 
Haar vader was veel afwezig door 
zijn werk, maar als hij er was, sprong 
hij bij. Later is ze zelf getrouwd en 
moeder geworden van 6 kinderen en 
oma van 5 kleinkinderen.

Haar dwangklachten begonnen in 
haar huwelijk. Na de geboorte van 

de kinderen werd ze erg angstig. Met 
elk kind leek dit erger te worden. Pe-
tra werd overal bezorgd over. Ze kon 
die zorg niet meer loslaten. Zo was de 
periode van de Golfoorlog erg moei-
lijk voor haar. Wat als er oorlog komt? 
En als er dan geen voeding meer 
is? En geen medicijnen voor de kin-
deren? Ook had ze angsten voor de 

dood, angst over het lot van de zielen 
van de kinderen. Ze ging aan iedereen 
vragen stellen over dagelijkse dingen 
en hoe het in de toekomst zou moe-
ten. Ze hoopte zo gerustgesteld te 
worden. Maar niets en niemand kon 
haar overtuigen. 
In de zorg voor de dagelijkse dingen 
was ze bang dat het misging of dat ze 
het niet goed deed.
Op de momenten dat het op z’n ergst 
was,  had ze vragen over de kleinste 
dingen, of vroeg ze bevestiging over 
dingen die ze zelf wel wist. Bijvoor-
beeld: moet ik één pak of twee pak-
ken melk halen? Hoe lang moet ik de 
eieren koken?

Daarnaast had ze last van contro-
ledwang. Is het gas wel uit? Heb ik 
de deur wel op slot gedaan? Als ze 
van huis wegging, kwam ze soms wel 
drie keer terug om alles weer te con-
troleren. Dit kostte haar veel energie 
en spanning. Toch lukte het haar nog 
wel om het huishouden zelf te doen. 
Haar man was bezorgd en probeerde 
te helpen waar het nodig was. Tegelij-
kertijd was het ook lastig, want al gaf 
hij antwoorden op haar vragen, het 

Interview

Pauzes inbouwen enPauzes inbouwen en
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hielp niet. Als echtgenoot voel je je 
dan heel machteloos.
Ook het kopen van kleren voor de 
kinderen was elk winter- en zomersei-
zoen weer een berg waar ze tegenop 
zag. Koop ik de goede kleren? Staat 
het wel? Petra had ervaring dat aan-
gekochte spullen kapot bleken te zijn 
en ook dat het moeilijk was om aan 
zondagse kleren te komen. Ze was 
telkens bang dat dit zich herhaalde. 
Petra naaide ook rokken en jurken 
voor de kinderen, maar dit was geen 
ontspanning voor haar.

Ze hield haar probleem voor zichzelf, 
totdat het niet meer ging. De zuster 
bij het consultatiebureau hoorde als 
eerste haar verhaal. Petra werd het 
boek van ds. Elshout: Een helpende 
hand aangeraden. 
Van de huisarts kreeg ze medicijnen: 
o.a. Xanax, Dipiperon en Amitriptyline.  
De dokter gaf aan dat ze een stofje te-
kort had in haar hersenen. Ook heeft 
ze gesprekken bij Eleos gehad. Ei-
genlijk heeft haar probleem toen een 
beetje door gesudderd, met gesprek-
ken ging het redelijk. Soms kon ze 
zonder medicijnen en dan weer niet. 
De dominee kwam in die tijd langs. 
Het gesprek met hem deed haar goed.

Uiteindelijk bleek een opname in De 
Fontein toch noodzakelijk. Ze vond 
het vreselijk om daarheen te gaan, 
maar ze kijkt er goed op terug. Hier 
heeft ze geleerd opener naar ande-
ren toe te zijn over de problematiek 
waarmee ze worstelde. Schaamtege-
voel zorgde ervoor dat ze dit voor die 
tijd niet deed.

Naast de moeiten die er tijdens de 
opname waren, kan ze met plezier te-
rugdenken aan de humor die ze daar 
als cliënten onderling ook hadden. 
Tijdens de opname heeft ze geleerd 
meer los te laten. Je hoeft je huis niet 
iedere week van top tot teen schoon 
te maken. Pauzes nemen is een must. 
Door tijd te nemen, wordt het leven 
aangenamer. Dit is echt een leerpro-
ces geweest, want van huis uit was 
Petra niet anders gewend dan altijd 
hard te werken. Nu kan ze ontspan-
ning vinden in haar hobby’s: tekenen/
schilderen. 
Als ze met haar man de tuin snoeit, 
deed ze eerder altijd de hele tuin ach-
ter elkaar. Nu stopt ze na één boom 
en neemt rust. Ook wandelt ze iedere 
dag met een van haar (klein)kinderen. 
Ze ervaart de heilzame uitwerking er-
van!
Petra is blij met de hulp die ze gehad 
heeft, zo kan ze echt genieten van 
haar kinderen en kleinkinderen. Dit 
in tegenstelling tot haar moeder, die 
door het werk weinig aan de (klein)
kinderen toe kwam.

In Petra’s familie zijn meerdere perso-
nen die dwangmatig denken of han-
delen. In perioden van stress verergert 
dit. Zo heeft haar moeder altijd angst 
gehad voor ziekten. Als kind heeft ze 
die sfeer altijd geproefd.

Een eigenschap van Petra is perfec-
tionisme. Ze is altijd perfectionistisch 
geweest en nog. Een tekenopdracht 
had ze bijna weggegooid, terwijl de 
tekenleraar de tekening uiteindelijk 
met een 10 beoordeelde. Voor Petra 
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was dit weer heel concreet hoe hoog 
ze – onterecht - de lat legt!

In haar huidige leven zijn de klach-
ten niet helemaal weg. Wel heeft de 
medicatie het ergste van de klachten 
weggehaald. Ook heeft ze nu meer 
het vermogen om te relativeren. 
Vroeger werd ze opgejaagd door alle 
dingen die in het huishouden gedaan 
moesten worden, bang dat het anders 
verkeerd zou gaan. Tot ze bij anderen 
zag en van anderen hoorde dat dit 
echt niet allemaal moet.
Verder leert ze verstand en gevoel te 
scheiden. Petra legt uit: ‘In het leven 
is veel onzeker. Dat kan een bepaalde 
onrust of angst geven. Eerder legde ik 
daar helemaal de focus op, daardoor 
werd het heel groot. Nu kijk ik waar ik 
zelf invloed op uit kan oefenen. Of wie 
mij zou kunnen helpen bij iets waar ik 
tegenop zie. Dat vermindert de angst 
en onrust.’
Ze geeft ook een voorbeeld.  Bijvoor-
beeld dat schoonmaken ook wel wat 
minder kan. Petra zegt tegen zichzelf: 
‘Ik neem nu juist een rustmoment of 
ontspanningsmoment, waardoor ik 
positieve energie krijg. En al is een 
klus niet af, ik stop er toch even mee. 
Nu eerst ontspannen!’ Na het ont-
spanningsmoment is de klus minder 
belangrijk geworden en sneller ge-
klaard.

Assertief zijn en haar grenzen aan-
geven blijft ze moeilijk vinden. Maar 
dit is wel nodig. Ze tobt met haar ge-
zondheid en daar houden de kinde-
ren rekening mee. Ook als het gaat 
om de kleinkinderen. Ze mogen ze-

ker komen, maar wel zo dat Petra zelf 
haar rust- en ontspanningsmomenten 
behoudt.

De dwang beïnvloedde ook haar ge-
loofsleven. Petra tobde erg met vra-
gen omtrent haar ziel, de zielen van 
haar man en de kinderen en de na-
derende eeuwigheid. Hoe moet dit? 
Ze had angst voor de dood. Het zal 
allemaal wel misgaan. Die angst was 
allesbepalend. Daardoor kon ze geen 
rust vinden. Ook nu merkt ze nog wel 
een bepaalde dwangmatigheid in het 
geloofsleven. Maar toch gaat ze nu 
rustiger met alles om. Ook ziet ze de 
zorg van de Heere over haar leven. Met 
alle hulp is ze verder mogen komen.

Vandaag de dag zijn de klachten dus 
niet helemaal weg. Bij stressmomen-
ten komt de controledwang weer te-
rug. Petra doet dan de deuren hard 
dicht, zodat ze zeker weet dat ze 
dichtzitten. Maar het beheerst haar 
niet meer.
Ook met kleren kopen. Dit is nog wel 
eens een kleine hobbel. Maar zint haar 
een aankoop echt niet, dan brengt ze 
het gewoon terug naar de winkel. Eer-
der liet ze zich leiden door de angst 
dat ze dan niets anders kon krijgen.

Tegen iedereen die met dwangklach-
ten te maken heeft, wil ze zeggen: 
Wees er alsjeblieft open over en zoek 
hulp. Alleen kom je er niet uit. Hulp 
kan leiden tot forse vermindering van 
de klachten. En dat is iedere lijder aan 
dwang van harte gegund!

Henriët van Leeuwen
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Strĳ den tegen
dwanggedachten

En zij dwongen Hem, Lukas 24:29a

Over dwang en drang in de psy-
chiatrische behandeling is heel 

wat te doen geweest de laatste jaren. 
Alhoewel het niet altijd mogelijk is, 
heeft men geprobeerd zoveel moge-
lijk dwangmaatregelen te voorkomen. 
Soms kwamen daar, in het verleden, 
ook onmenselijke situaties bij voor. 
Toch blijft het in sommige gevallen 
nodig om,  zo kort mogelijk, een pe-
riode van afzondering in een prikke-
larme omgeving in te lassen om de 
betrokkene tot rust te laten komen. 
Boeien of eventuele spanlakens zijn 
daarbij uit den boze. 

Er is echter een vorm van dwang die 
veel erger is. Dat vindt plaats binnenin 
de mens. Dwanggedachten of gevoe-
lens die men maar niet de baas kan. 
Die zo overheersend en dwingend 
worden, dat het voor de betrokkene 
ondragelijk wordt. Uit ons verdorven 
bestaan komen dan, onder aansturing 

van de satan, allerlei godslasterlijke, 
zedeloze,  en vijandige gedachten te-
gen God en mensen naar boven. Dit 
kan tot grove misdaden, soms ook tot 
suïcide leiden. De mensen lijden daar 
vreselijk onder. Als hele dagen een 
bombardement van slechte gedach-
ten in ons brein dreunt of opkomt is 
dat een zwaar lijden. Het komt meer 
voor dan men in het algemeen denkt. 
Ook bij allerlei vormen van verslaving 
spelen deze gedachten een grote rol.  
Wat daartegen te doen? Medicij-
nen zijn tegen dwanggedachten niet 
voorhanden. In de algemene psychi-

atrie probeerde men bijvoorbeeld bij 
vloekgedachten het zo te doen dat 
men adviseerde om die gedachten uit 
te spreken of te roepen. Voor christe-
lijke mensen is dit natuurlijk geen op-
tie. Hoe schuldig zal zo iemand zich 
gaan voelen, door steeds maar Gods 
Naam lasterlijk uit te spreken.

Pastoraal

Strĳ den tegenStrĳ den tegen

  Dwingend bidden, mag dat dan?
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Het enige middel ertegen is het ge-
bed en het zingen van psalmen. Met 
dat laatste had Luther goede erva-
ringen. Als de duivel hem plaagde 
en benauwd maakte, was het zingen 
van psalmen een goed middel om de 
duivel op de vlucht te jagen. Een aan-
houdend en dwingend gebed is ook 
een middel wat gebruikt mag wor-
den. Dwingend bidden, mag dat dan? 
Mogen we de Heere, de Allerhoogste 
Majesteit, dwingen? Ja, als we dit in 
nood en met eerbied doen, mag dat. 
Voorbeelden uit de Bijbel? De tekst 
die boven dit stukje staat. De Em-
maüsgangers, Hij wilde doorgaan 
maar ze dwongen Hem. Jacob, bij 
Pniël: ‘Ik laat U niet gaan tenzij Gij mij 
zegent’. Mozes toen de Heere dreigde 
niet meer met hen mee te gaan: ‘In-
dien Uw aangezicht niet met ons gaat, 

doe ons van hier niet optrekken’. Zo 
zien we dat in de Bijbel de gelovigen, 
in noodsituaties, de Heere dwongen 
om hen te helpen of bij hen te blij-
ven. Bij Hem dan te schuilen en het 
van Hem alleen te verwachten is het 
enige, maar ook beproefde middel, 
tot hulp en/of verlichting. Zing maar:

Zij sloegen ’t oog op God;
Zij liepen als een stroom Hem aan;
Hij liet hen nimmer schaamrood staan,
En wendde straks hun lot. 
Hij die door smart op smart
Gedrukt werd, zond tot God zijn beê;
Terstond verdween ’t ondraagbaar wee
Uit zijn benepen hart.
Ps. 34 :  3.   

L. N.
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Dwang(gedachten)

Het is een bekend boek, geschreven 
door de onder ons bekende Kees 

Roest, werkzaam als klinisch psycho-
loog in het samenwerkingsverband 
Fidea. De titel is: Wat DWANG met je 
doet. Waarschijnlijk hebben velen van 
ons dit boek in de boekenkast staan. 
En inderdaad, het is een zeer leer-
zaam boek waarin veel kennis wordt 
doorgegeven over dwang. Omdat dit 
themanummer over dwang gaat, heb 
ik Kees Roest gevraagd om te reage-
ren op verschillende vragen en of hij 
ons uit kan leggen waar we het over 
hebben als we het woord dwang ho-
ren of zeggen.  

Heel vaak horen en lezen wij het 
woordje ‘dwang’. Zou je een omschrij-
ving kunnen geven in je eigen woorden 
op de vraag: wat is dwang eigenlijk? 
En … wanneer ga je spreken van een 
dwangstoornis? 
Roest: ‘Dwang betekent volgens het 
woordenboek van Van Dale ‘machts-
uitoefening waardoor iemand tot 
iets wordt genoodzaakt.’ Iemand kan 
dwang uitoefenen in een relatie. Dan 
wordt de ander onder druk gezet, 
gedwongen om dingen te doen die 

hij of zij eigenlijk niet wil. De ander 
is dan degene die macht uitoefent, 
die ‘dwingt’. Bij een dwangstoornis 
is het niet een andere persoon, maar 
iets binnen de persoon zelf dat macht 
uitoefent, waardoor de persoon in 
kwestie zich genoodzaakt voelt om 
bepaald gedrag uit te voeren. Datge-
ne dat macht uitoefent, noemen we 
bij een dwangstoornis de ‘dwangge-
dachten’. Datgene waar de persoon 
zich toe gedwongen voelt om te doen, 
noemen we de ‘dwanghandelingen’. 
Een voorbeeld van zo’n dwangge-
dachte is: ‘Je moet controleren of het 
licht wel uit is, want anders komt er 
brand.’ Het controleren van het licht 
is dan het dwanggedrag. 

Dwang oefent werkelijk macht uit 
in iemands leven. Het voelt voor de 
dwangpatiënt niet alsof hij een keus 
heeft. Hij of zij MOET het gedrag 
uitvoeren, op straff e van langduri-
ge angst en onrust.  Van een echte 
dwangstoornis spreken we overigens 
pas wanneer de dwang zoveel tijd per 
dag in beslag neemt dat het normale 
leven erdoor belemmerd wordt. Een 
dwangstoornis kan mensen hun baan 
of hun relatie kosten.

Psycho-educatie
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Zijn er veel mensen die lijden aan een 
dwangstoornis? Is er een verschil op 
te merken tussen jongeren en oude-
ren? En ... zijn er ook al kinderen die 
dwanggedachten hebben? Ken je een 
voorbeeld?
Kees Roest vervolgt: ‘Ongeveer 2 tot 4 
% van de mensen krijgt in de loop van 
het leven met een echte dwangstoor-
nis te maken. Dat is ongeveer een 
persoon in een klas van dertig men-
sen.  Het verschil tussen jongeren en 
ouderen is dat jongeren sterker dan 
ouderen geneigd zijn om aan dwang-
gedachten waarde toe te kennen. Zij 
kunnen minder goed relativeren dan 
ouderen. Bovendien kan dwang op 
jongere leeftijd gemakkelijk de per-
soonlijkheid vervormen, of ervoor 

zorgen dat de jongere in kwestie niet 
aan belangrijke ontwikkelingstaken 
toekomt, zoals een opleiding afma-
ken of contact aangaan met leeftijds-
genoten. 
Er zijn inderdaad ook kinderen die 
dwanggedachten hebben. Sterker 
nog: dwanggedachten op zichzelf 
zijn heel normaal, zowel bij kinderen 
als volwassenen. Bijna iedereen heeft 
weleens als kind de gedachte om bij-
voorbeeld niet op de zwarte strepen 
van het zebrapad te stappen, omdat 
er anders iets ergs gebeurt. Meestal 
leidt dat niet tot de ontwikkeling van 

een dwangstoornis. Waarom dat bij 
sommige kinderen wel zo is en bij de 
meeste andere kinderen niet, is nog 
niet echt duidelijk. Een voorbeeld van 
dwang bij kinderen zag ik bij Margo, 
een meisje van 14 jaar die elke route 
die ze afl egt op precies dezelfde ma-
nier weer terug moet lopen van zich-
zelf! Als ze naar de winkel gaat, houdt 
ze precies bij langs welke schappen 
ze loopt om exact op die manier weer 
terug te kunnen lopen. Als er net ie-
mand in de weg staat, wacht ze net 
zo lang tot de weg weer vrij is. Mar-
go geeft aan dat ze niet bang is dat 
er anders iets ergs gebeurt. Maar het 
‘voelt gewoon niet goed.’ Dat wordt 
ook wel een ‘just-not-right-feeling’ 
genoemd. 

Mogen we zeggen: bepaalde karak-
ters dragen bij aan het krijgen van 
dwangstoornissen? Is er sprake van 
aanleg, milieu, opvoeding? 
Roest: ‘Meer gevoelige, angstige en 
intelligente kinderen en volwassenen 
hebben mogelijk een grotere kans, 
dan die deze eigenschappen minder 
sterk hebben. Erfelijkheid speelt zeker 
ook een rol.’

Als iemand zich bij Fidea meldt met 
een dwangstoornis: hoe ga je met zo’n 
man/vrouw aan de gang? Hoeveel ses-
sies zijn er dan gemiddeld nodig? 

  Dwang is geen zonde, maar ziekte
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Roest: ’Bij Fidea kijken we altijd eerst 
wat er allemaal aan de hand is in het 
leven van degene die zich bij ons 
heeft aangemeld. Is er alleen spra-
ke van een dwangstoornis, of zijn er 
meerdere stoornissen? Is er bijvoor-
beeld ook sprake van depressie en zo 
ja, is deze aan de dwang voorafge-
gaan, of juist op de dwang gevolgd? 
We willen ook weten of het begin - of 
de verergering - van de dwangstoor-
nis zich kort na een traumatische ge-
beurtenis heeft voorgedaan. Zo was 
er een jongeman met controledwang 
die bleek te zijn begonnen nadat er 
op 12-jarige leeftijd een brand bij de 
buren was geweest waarbij zij hun 
huis tijdelijk hadden moeten verlaten 
van de brandweer. 
Verder is belangrijk om te weten hoe 
uitgebreid het dwanggedrag is. Bij-
na altijd zijn er meerdere gebieden 
waarop de dwang zich afspeelt. Om-
dat mensen met dwang zich vaak erg 
schamen voor hun dwanghandelin-
gen, kan het zijn dat ze niet meteen 
alles vertellen. Wanneer mensen mer-
ken dat de behandelaar goed weet 
wat dwang is en heel gericht vragen 
stelt, durft iemand ook de verborgen 
dwanggedachten en dwanghandelin-
gen te vertellen. Als alles in kaart ge-
bracht is, gaan we een behandelplan 
maken dat gericht is op de specifieke 
dwang van deze persoon. Er wordt 
niets gedaan zonder dat degene in 
kwestie dit wil. De behandeling kan 
vele componenten bevatten, maar 
bijna altijd is er de component ERP, 
ofwel ‘exposure en responspreven-
tie’. Dat houdt in: blootstelling aan 
dat waar iemand juist zo bang voor 

is, zonder de dwanghandeling uit te 
voeren. De duur van een behandeling 
kan verschillen, variërend van enkele 
weken tot meerdere jaren. Ik heb wel-
eens gehoord dat het gemiddeld wel 
tien jaar duurt voordat mensen zich 
aanmelden voor hulp, vaak vanwege 
schaamte voor hun dwang. Hoe lan-
ger men wacht, hoe langer het door-
gaans duurt voordat iemand van de 
klachten af is. Wanneer dwang niet op 
tijd effectief behandeld wordt, kan het 
mensen levenslang invalideren. 

Zelf vind ik dit een moeilijke vraag, 
maar toch stel ik hem: Hoe zie jij de rol 
van satan in het geheel van dwangge-
dachten? Ik ken iemand van onze ver-
eniging die een periode in haar leven 
heeft gehad dat ze steeds allemaal 
vloeken in zich voelde opkomen. Heeft 
dat te maken met satans invloed of 
moet je met zo’n uitspraak heel voor-
zichtig zijn? 
Kees Roest: ‘Het hebben van vloek-
dwanggedachten of andere blasfe-
mische dwanggedachten of dwang-
beelden is een veel voorkomend 
iets. Het zijn gedachten die zich in 
je eigen hoofd voordoen, maar dat 
wil niet zeggen dat het allemaal ge-
dachten zijn ‘van jezelf’.  Als ik een 
inbreker een ruit in zie slaan, dan zit 
dat beeld in mijn hoofd, maar dat wil 
niet zeggen dat het daarom mijn in-
braak is.  Simon Oomius heeft er een 
prachtig boekje over geschreven, al 
in de zeventiende eeuw. Toen leden 
dus al veel mensen aan deze vloek-
dwanggedachten. Hij geeft aan dat 
deze vloeken niet voor rekening van 
de persoon komen, maar voor reke-
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ning van de satan. Hij ziet het als ‘in-
werpingen van de satan’ en vergelijkt 
het met jongens die belletje trekken. 
Wanneer je er geen aandacht aan be-
steedt, dan houden ze er vanzelf mee 
op. Zo kun je het beste niet reageren 
op de dwanggedachten, is zijn advies. 
Merk ze op, maar ga er niet tegen in 
verweer. 
Of de gedachten nu wel of niet van 
satan zijn, deze benadering is wel 
goed. Hoe meer iemand namelijk gaat 
proberen zijn dwanggedachten weg 
te krijgen, hoe meer ze juist tevoor-
schijn komen. Omdat het nu eenmaal 
niet mogelijk is om bewust iets ‘niet te 
denken’. Probeer maar eens vijf minu-
ten niet aan een roze olifant te den-
ken. Je zult merken dat het niet lukt. 
Er is een levensgroot verschil tussen 
zondige gedachten en dwanggedach-
ten. Het kan gaan om inhoudelijk pre-
cies dezelfde gedachten. In geval van 
zondige gedachten is er sprake van 
‘bewilliging’. Je wilt deze gedachten 
dan graag hebben. Denk bijvoorbeeld 
aan verkeerde seksuele fantasieën. 
Die haalt iemand bewust tevoorschijn, 
ook als ze achteraf een schuldgevoel 
geven. Als je dezelfde beelden zou 
hebben in de vorm van een dwang-

matige voorstelling, dan wil je deze 
gedachten of beelden juist niet heb-
ben. Ze geven ook geen gevoel van 
lust, maar bezorgen alleen last.  Zo is 
er verschil tussen iemand die in ge-
dachten een ander hardgrondig ver-
vloekt en daarbij opluchting voelt, 
of iemand die dwangmatige ver-
vloekingsgedachten heeft. Die voelt 
helemaal geen opluchting. En als je 
diegene de mogelijkheid zou bieden 
om door middel van een schakelaartje 
deze gedachten uit te zetten, dan zou 
diegene dat onmiddellijk doen. Dat 
laat heel duidelijk zien dat het niet 
iets is dat iemand vrijwillig doet. Het 
is daarom geen zondig gedrag, ook 
niet op de manier van de Catechismus 
die spreekt over het zondigen met de 
daad en in gedachten. Dat gaat over 
andersoortige gedachten dan dege-
ne met dwang heeft. Kortom: dwang 
is geen zonde, maar ziekte. Dat geldt 
zowel voor de dwanghandelingen als 
voor de dwanggedachten.

Komt een dwangstoornis vaker voor bij 
mensen die elke zondag preken horen 
dan bij mensen die niet elke zondag de 
Tien Geboden horen? 
Roest: ‘Elke dwang zegt iets over ie-
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mands waarden- en normensysteem. 
Hoe teerder iemand is in zijn geweten, 
hoe groter de kans is dat vloekdwang 
ontstaat. Denk aan John Bunyan die er 
heel veel last van heeft gehad! Nee, 
niet toen hij nog volop spotte met God 
en gebod, maar … na zijn bekering, 
toen hij met veel ernst en aandrang 
zelf het Woord van God als predikant 
bediende. Iemand met de dwangge-
dachte om zijn pasgeboren baby van 
de trap te gooien, is niet een bruut, 
maar juist een toegewijde moeder of 
vader die er niet aan denken moet dat 
hij zijn kindje pijn zou doen. Niet alle 
mensen in de kerk zijn er dus vatbaar-
der voor, maar alleen de mensen die 
het Woord van God ter harte nemen. 
Een krampachtig streven naar heilig-
making kan ook dwang-bevorderend 
werken. De rust is ook voor mensen 
met dwang slechts te vinden bij het 
kruis van Golgotha, waar eens de 
woorden klonken: ‘Het is volbracht’. 
Toen Luther dat ontdekte, werd zijn 
leven minder dwangmatig dan het 
daarvoor geweest was.

Tenslotte Kees, Een Handreiking wil 
naast mensen staan die in hun eigen 
huwelijk en gezin te maken krijgen 
met mensen met, onder andere, een 
dwangstoornis. Wat raad je hen aan te 
doen of juist niet te doen? 
‘Het is fijn als partners, ouders, broers 
en zussen naast de dwangpatiënt 
staan. Belangrijk is dat ze zichzelf 
goed informeren over de vraag wat 
een dwangstoornis precies is, zodat 
ze hun familielid beter gaan begrij-
pen. Degene met de dwang, heeft en 
doet dat niet voor de lol. Het is niet zo 

dat hij of zij het makkelijk zou kunnen 
laten. Er kan veel onbegrip zijn in de 
omgeving: Waar slaat het nu op om 
een half uur lang te controleren of 
alle lichten wel uit zijn? Dat kan toch 
in een handomdraai? De dwangpa-
tiënt weet zelf heel goed dat zijn/haar 
dwang overdreven is. Juist daarom is 
er schaamte. Diegene voelt zich ech-
ter gedwongen om het te doen. Het is 
een macht, die sterker is dan jij bent. 
Veel vaker zien we het patroon dat 
familieleden hulp gaan bieden. Wat 
de persoon met dwang niet kan, 
doen zij dan wel voor hem/haar. Dat 
is heel goed bedoeld, maar het helpt 
diegene uiteindelijk niet. De hulp kan 
zover gaan dat familieleden voor de 
dwangpatiënt de kraan open en dicht 
doen, de WC doortrekken, eten uit 
de koelkast halen, omdat de dwang-
patiënt dit allemaal niet durft aan 
te raken. Uiteindelijk raakt iemand 
hierdoor steeds meer geïnvalideerd. 
Ik kan heel goed begrijpen dat deze 
hulp geboden wordt. Mijn advies zou 
ook zijn om de hulp alleen af te bou-
wen in overleg met de hulpverlener, 
die dat dan eerst afstemt met de pa-
tiënt. Verder is het goed als familie-
leden beseffen hoe groot een  - ook 
een schijnbaar  - kleine stap kan zijn. 
Bemoedig degene die in behandeling 
is en laat merken dat je ziet waarin de 
ander vooruit gaat’.
We zeggen Kees Roest hartelijk dank 
dat hij deze vragen vanuit zijn des-
kundigheid en ervaring wilde beant-
woorden. Voor ons zeker leerzaam en 
praktisch!

W. Visser   
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Wat jĳ  met
dwang doet

‘1234; het gas is uit.’ Anneke gaat 
voordat ze gaat slapen in de keuken 
de gaspitten controleren. Zijn ze alle-
maal uit? Om dit zeker te weten, gaat 
ze elke avond voordat ze gaat slapen 
naar de keuken en legt haar rechter-
hand via een vaste volgorde op de 
pitten om te voelen of ze koud zijn. 
Zij kan het niet laten om dit ritueel 
uit te voeren. Als ze het niet doet 
of halverwege wil stoppen 
dan loopt de spanning 
snel op en ligt zij in 
bed nog te denken 
aan de beangsti-
gende gedachte 
dat er nog een 
pit op de kook-
plaat aanstaat. 
Zij kan dan 
maar beter uit 
bed komen en 
alsnog de dwang-
handelingen uitvoe-
ren. Dan pas zakt de 
spanning en kan zij slapen. 
Dwang kan veel vormen aanne-
men zoals dwanggedachten, dwang-
handelingen, smetvrees, wasdwang, 
controledwang en impulsdwang. De 
klachten beginnen meestal klein en 

worden langzaam groter. De klachten 
verergeren vaak onder invloed van 
stress en zijn vrijwel altijd aanwezig. 
Dwangstoornissen komen vaker voor 
dan men denkt; één op de vijfen-
twintig personen krijgt in zijn leven 
met deze problemen te maken. Een 
dwangstoornis wordt ook wel OCD 
(obsessieve compulsieve stoornis) 

genoemd. De behandeling is vaak 
een mix van exposure, na-

melijk het blootstellen 
aan het angstob-

ject waardoor de 
angst gaat uitdo-
ven, en cogni-
tieve therapie. 
De resultaten 
van zo’n thera-
pie zijn echter 
veelal matig en 

regelmatig moet 
men met restver-

schijnselen rekening 
houden. Op het snij-

vlak van psychotherapie 
en pastorale psychologie kan er 

verwarring zijn over de vraag of psy-
chologische duiding van de dwang 
of geestelijke focus gehanteerd moet 
worden. Of is een mengvorm waarbij 
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recht gedaan wordt aan ieders com-
petentie, de juiste aanpak?
Ik las in Kerkelijk Nieuws van de Gere-
formeerde Gemeenten Classis Tholen 
dd 1 november 2019, 58e jaargang, 
nummer 81 een opmerkelijk verhaal 
over dwanggedachten bij dominee G. 
van Reenen (1864-1935). Negentien 
jaar werd hij gekweld door het woord 
‘krankzinnig’. Hij ervoer daarin sterk 
de macht die satan over zijn tong had. 
Als er niet de minste aanleiding toe 
bestond, deed satan zijn best hem 
het gevreesde woord te laten zeg-
gen. Terwijl hij stond te bidden voor 
de kansel of te preken gebeurde het 
dat het door hem gevreesde woord 
‘krankzinnig’ luid in zijn hart uitge-
roepen werd. Hij ervoer sterk dat er 
machten tegen elkaar streden. Hij er-
voer dat de satan hem wijs probeer-
de te maken dat hij krankzinnig zou 
worden en dan de mensen kwaad zou 
aandoen en dat hij ‘zijn lieve Heere 
zou vloeken en lasteren’. Dit heeft ja-
ren geduurd. Soms was de angst min-
der, maar alweer spoedig kwam het 
met dubbele woede terug. Hij heeft 
gebeden en gesmeekt dat hij niet aan 

de satan zou worden overgegeven. 
Hij sprak er met niemand over, alhoe-
wel mensen die hem goed kenden 
soms op zijn gezicht de angst zagen. 
Hoe meer hij de zegen van de Heere 
ontving op zijn ambtelijk werk des te 
meer ging de satan tekeer. Al met al 
had hij een ‘nauw aanklevend leven 
aan God en Zijn genadetroon’. Na ne-
gentien jaar, toen zijn angst zeer erg 
was, ‘heeft de Heere hem er plotseling 
van verlost door middel van psalm 31 
vers 17 berijmd’. Dat hij goed gene-
zen was, werd zichtbaar doordat hij 
open over deze ervaringen sprak en 
hoe de Heere zijn ziekte genas. Hij 
zegt ‘over dit kruis heb ik voorheen 
geklaagd, ik heb er wel over gemord, 
en nu reken ik het onder de dingen 
die meegewerkt hebben ten goede. Ik 
reken het nu voor een zegen, die ik 
niet graag gemist zou hebben.’
Dit verhaal van dominee van Reenen 
laat op een wonderlijke wijze zien hoe 
de Heere een bepaalde psychische 
ziekte kan genezen en dat er hoop is 
voor hopelozen!

T. Vogelaar
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Vals alarm,
 

leven met een dwangstoornis

Wat gaat er om in mensen met 
een dwangstoornis? 

Menno Oosterhoff put in dit boek niet 
alleen uit zijn ervaring en kennis als 
psychiater, maar ook uit zijn eigen be-
levingen als dwangpatiënt. Hij schrijft 
in zijn voorwoord: ‘Ruim veertig jaar 
geleden kreeg ik voor het eerst last 
van voortdurende onrust, waarvan ik 
nu weet dat het verschijnselen wa-
ren van een dwangstoornis. Waarom 
voelde ik me zo onrustig als ik niet al-
les wat ik dacht en voelde opschreef? 
Waarom dacht ik zulke vreemde din-
gen? Wat moest ik daarmee? Wat was 
er met me aan de hand? Er was nog 
geen internet en er waren nog geen 
toegankelijke boeken voor leken’.
Inmiddels zijn er talloze boeken over 
de dwangstoornis verschenen, ook 
wel obsessieve-compulsieve stoornis 
geheten (OCS, de afkorting van het 
Engelse: Obsessive-Compulsive Di-
sorder) en er is veel uitstekende infor-
matie te vinden op het internet. 
Oosterhoff wil vooral openheid ge-
ven over zijn dwangstoornis. In veer-
tien hoofdstukken, steeds gevolgd 
door intermezzo’s met verhalen van 
en over patiënten, worden – vaak 
op een humoristische wijze – diver-

se aspecten van dwang besproken. 
Dwangstoornissen in alle soorten en 
maten worden op een levendige ma-
nier beschreven. De psychiater heeft 
het boek vooral geschreven om te 
laten weten hoe het voelt om een 
dwangstoornis te hebben, de erva-
ring die hij heeft als patiënt, maar ook 
als psychiater. ’Wat is er toch aan de 
hand?’ is een vraag die veel patiënten 
met een dwangstoornis zichzelf stel-
len. De schrijver kan niet alles beant-
woorden, maar kan met behulp van 
zijn inzichten, die hij in de loop der 
jaren gekregen heeft wel de patiënt 
helpen om beter om te gaan met een 
dwangstoornis. Alleen al begrijpen 
wat er aan de hand is, is waardevol. 
Want ergens last van hebben is naar, 
maar niet begrijpen waar je last van 
hebt maakt het extra moeilijk. 

Wat zijn obsessies en compulsies?
Obsessies zijn hardnekkige belevingen 
die onrustig maken. Obsessies wor-
den in de DSM-5 als volgt omschre-
ven: terugkerende en hardnekkige ge-
dachten, impulsen of voorstellingen 
die worden beleefd als opgedrongen 
of zinloos en die meestal angst of
lijdensdruk (spanning) veroorzaken. 

Boekrecensie
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Compulsies zijn handelingen die erop 
gericht zijn de onrust weg te nemen. Ze 
zijn erop gericht om angst of lijdens-
druk weg te nemen of te verminderen 
of om een gevreesde situatie te voor-
komen. De handelingen zijn echter 
òf niet reëel verbonden aan datgene 
wat voorkomen moet worden òf zijn 
duidelijk overmatig. Eén van de ken-
merken van compulsief is dat de han-
deling steeds herhaald moet worden. 

Over welke onderwerpen kan ie-
mand zo onrustig zijn? 
Dat zijn er heel veel. Dwang is voor-
al bekend van smetvrees en contro-
ledwang. Die komen ook het meeste 
voor, maar er zijn veel meer vormen. 
Dat dwang in al zijn vormen wordt 
herkend, is belangrijk. Het heeft di-
recte gevolgen voor de aanpak. Als er 
sprake is van dwang dan is niet het on-
derwerp van de dwang het probleem, 
maar de obsessieve manier van er 
mee om gaan. Je kunt eindeloos met 
iemand praten over de problemen in 
de relatie of over vermeende homo-
seksualiteit, maar als het probleem ei-
genlijk obsessief twijfelen is, dan lost 
dat niks op. 
De overeenkomst tussen al die vor-
men van dwang is dus dat iets kleins 
beleefd wordt als iets onoverkome-
lijks. Het kan gaan om een kleine 
onvolkomenheid, maar ook om een 
kleine kans. De beste indeling van al 
die vormen van dwang is op basis van 
de aard van de obsessie. Twee hoofd-
groepen: 
• angstige obsessie: iets schadelijks 

moet worden voorkomen. Er is iets 
te veel: gevaar. 

• Niet angstige obsessie: gevoelens 
van afkeer en/of onveiligheid, ge-
voelens van dat het niet in orde is. 
Er is iets te weinig: volkomenheid. 

Dwang als verslaving 
Compulsies zijn zich herhalende han-
delingen waartoe iemand zich ge-
dwongen voelt, in reactie op hard-
nekkige en terugkerende onrust. De 
handelingen zijn duidelijk overmatig. 
Bij dwang gaat het om verslaving 
aan zekerheid, geruststelling, volle-
digheid, perfectie. Een verschil met 
verslaving is dat het uitvoeren van 
een compulsie vrijwel nooit echt ple-
zierig is. Het voelt als dwangarbeid. 
Verslavingen worden stoornissen 
in de impulscontrole genoemd. De 
dwangstoornis wordt als een compul-
sieve stoornis beschouwd. In het eer-
ste geval is het een niet te beheersen 
verlangen. In het tweede geval is er 
een niet tegen te houden gedwongen 
worden. 
Alle soorten van compulsies worden 
op een rijtje gezet: mentale en uiter-
lijk zichtbare compulsies. Niet alles 
waar men veel tijd en aandacht aan 
besteedt is een compulsie. Want aan 
een liefhebberij wordt soms veel aan-
dacht besteedt. Bij dwang is het an-
ders. Het uitvoeren van de compulsies 
kan opluchting geven, omdat het de 
obsessieve onrust wegneemt. 
De schrijver heeft vanuit zijn dwang-
problematiek het boek geschreven. 
Daarin vertelt hij dat hij vanuit zijn 
problematiek alles volledig moet op-
schrijven en als hij dat niet doet, wordt 
hij onrustig. 
Dit heeft hij weten te beperken, maar 
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het maakt het lezen niet makkelijk. In 
zijn eigen verhaal is het taalgebruik 
niet altijd beschaafd te noemen. Bij-
zonder is dat ook zijn partner aan het 
woord komt over hoe ingewikkeld 
het is, maar ook zo mooi en bijzonder 
om te leven en een gezin te hebben 
met een partner met een dwangneu-
rose. Centraal in dit boek staan de 
adviezen hoe men het beste met een 
dwangneurose kan omgaan. Het boek 
wordt door de grote hoeveelheid aan 
informatie niet een makkelijk boek 
om even op te slaan om informatie 
te lezen. Het is meer een boek dat 
bedoeld is voor personen die zich er 
goed in willen verdiepen om de veel-
zijdigheid van dwangstoornissen te 
willen begrijpen. 

Vals alarm
Leven met een dwangstoornis
Menno Oosterhoff
Uitgeverij: Lucht in Hilversum
ISBN 978 94 9172 986 3

Dit bovenstaande boek geeft zeer 
veel informatie. Waardoor het niet zo 
toegankelijk is voor een persoon die 
even wat wil naslaan. Een makkelijker 
leesbaar boek is het boek: Wat dwang 
met je doet. Dit boek hebben we in 
sept 2005 gerecenseerd. Het boek is 
nog steeds te koop. Dit wil ik opnieuw 
onder uw aandacht brengen, omdat 
mensen met een christelijke achter-
grond vaker te maken hebben met 
obsessieve gedachten die door het 
geloof zijn gekleurd. 

Het is een handboek voor mensen 
met een dwangstoornis of obses-
sief-compulsieve stoornis (OCS), ge-
schreven vanuit christelijk perspectief. 
Het eerste deel bestaat uit een vijftal 
interviews; het tweede deel gaat in op 
de kenmerken van OCS, het ontstaan 
ervan en de verschillende behande-
lingsmogelijkheden. De auteur weet 
duidelijk waarover hij het heeft en legt 
in kort bestek alle belangrijke zaken 
over OCS uit. Soms wil hij daarbij wat 
veel theorie uitleggen, maar in het al-
gemeen is dit een helder verhaal met 
duidelijke tips voor de patiënten zelf 
en voor de mensen in hun directe om-
geving. Het christelijke aspect komt 
vooral naar voren in de interviews en 
in de voorbeelden. Zo is er een inter-
view met iemand die in voortdurende 
angst leeft dat hij godslasterlijke taal 
zal gaan uitslaan. En bij het onderdeel 
‘misvattingen over dwanggedachten’ 
staat bijvoorbeeld de misvatting dat 
de dwanggedachte een zonde is te-
gen de Heilige Geest. Al met al is dit 
een helder geschreven boek over een 
veel voorkomende psychische stoor-
nis. Het heeft met name christelijke 
OCS-lijders veel te bieden.

Wat dwang met je doet, Kees Roest
Uitgeverij Boekencentrum Zoetermeer
EAN: 9789023913764

Mevr. A. Frens 
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Regioberichten

Regio Hart van Holland
Datum: 19 maart 2020 inloop vanaf 19.15 uur, opening 19.30 uur DV
Thema: Hoe houd ik mezelf in balans als er thuis zorgen zijn?
Spreker: Lianne van der Net - van Kranendonk, freelance ontwikkelaar in 

sociale pedagogiek
Plaats: Graaf Jan van Nassauschool, Steijnpad 1, Gouda

Regio Veenendaal
Datum: 26 maart 2020, 19.45 uur DV
Thema: Hoe houd ik mezelf in balans als er thuis zorgen zijn?
Spreker: Lianne van der Net - van Kranendonk, freelance ontwikkelaar in 

sociale pedagogiek
Plaats: Kerkgebouw Gereformeerde Gemeente, Vijftien Morgen 51 te 

Veenendaal

Regio Zeeland
Datum: 26 maart 2020 DV
Thema: Wat kan De Oase betekenen voor de patiënt en zijn familie?
Spreker: Een medewerker en een ervaringsdeskundige van Diaconaal 

Gasthuis De Oase
Plaats: Nog niet bekend, zie aankondiging op de website

Regio Staphorst
Datum: 16 april 2020, 19.30 uur DV
Thema: Jongeren en depressie
Spreker: Dhr. A.S. Middelkoop, kandidaat HHK
Plaats: De Leerkamer, Staphorst

Regio Veluwe
Datum: 14 mei 2020, inloop vanaf 19.15 uur, 
 opening 19.45 uur DV
Thema: Autisme en relaties binnen het gezin
Spreker: Mevr. Gerdien van Wijk
Plaats: Zalencentrum Pineta, Elspeterweg 6, 
 Nunspeet
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Wanneer u dit leest, zijn we al 
weer in de derde maand van het 

jaar 2020. Wat is er inmiddels veel ge-
beurd in onze vereniging! We hebben 
afscheid genomen van Jan Boogaard, 
die zoveel jaren als voorzitter de be-
langen van Een Handreiking heeft be-
hartigd met zijn volledige inzet. Graag 
willen we hem – nog een keer – har-
telijk danken voor zijn tomeloze inzet 
en warme betrokkenheid. 
Dankbaar zijn we dat we Annemarie 
Visser uit Ede op de afgelopen lande-
lijke dag konden verwelkomen in ons 
bestuur En … na heel veel zoeken en 
vragen kunnen we nu met blijdschap 
melden dat we een nieuwe secreta-
ris hebben gevonden. Haar naam is 
Annelies Kroes, in het dagelijks le-
ven lerares op de Jac. Fruytierscho-
lengemeenschap te Apeldoorn. Zij 
is inmiddels begonnen met haar be-
stuurswerk. Sommigen van ons heb-
ben al kennis gemaakt met haar op de 
Nieuwjaarsbijeenkomst van 30 januari 
jl. We wensen haar kracht en wijsheid 
toe in het werk als secretaris van Een 
Handreiking. 

Regio’s
Inmiddels is er ook een nieuwe regio 
gevormd die de naam heeft meege-
kregen van ‘Hart van Holland’. U moet 
bij deze naam denken aan de – heel - 
wijde omgeving van Gouda. Er is een 
bestuur gevormd dat de taken voort-

varend heeft opgepakt. Binnenkort 
is er de eerste officiële regio-avond. 
Ontzettend fijn dat het werk voor 
Een Handreiking in deze regio een 
herstart kan krijgen. Vanuit andere 
plaatsen in ons land komen overigens 
ook verzoeken om een avond te ver-
zorgen met daarbij de vraag: Kan hier 
geen regio worden gevormd? We zijn 
blij dat er zulke vragen komen en als 
bestuur willen we voorzichtig kijken 
of uitbreiding van regio’s op termijn 
mogelijk is.   
     
PR – ontwikkelingen
Rondom ons heen hoorden we vaak: 
wat is de website van Een Handreiking 
toch verouderd. Nu, niemand die dat 
durfde te ontkennen …  Het bestuur is 
aan de slag gegaan en inmiddels is de 
nieuwe website ‘in de lucht’, zoals dat 
wordt genoemd (zie www.eenhand-
reiking.nl). Met gepaste trots nodigen 
we u uit om er eens rond te ‘wande-
len’.  De informatie van onze vereni-
ging wordt er op een k(l)eurige ma-
nier aangereikt; we zijn Gertjan Egas 
heel dankbaar voor het opbouwen 
van de nieuwe site! De regio’s zullen 
ons op de hoogte houden van alle ac-
tiviteiten en ook als landelijk bestuur 
zullen we goed gebruik gaan maken 
van onze website. 
Inmiddels is er ook een nieuwe folder 
over onze vereniging ontworpen! Een 
plaatje om te zien met de nodige in-

Van de voorzitter
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formatie. Nee, het gaat ons niet om 
de mooie vorm aan de buitenkant, 
maar het is onze hartelijke wens onze 
vereniging meer bekendheid te ge-
ven. En daarvoor is een goede uitstra-
ling ook belangrijk, zeker in deze tijd.  

Nu naar de inhoud …
Wat een zorgen en verdriet komen 
we tegen binnen onze vereniging. Via 
de regio-avonden hebben we inmid-
dels al aardig wat mensen gesproken, 
waarvan er sommigen een inkijkje ga-
ven in hun gezinsleven. Dank daarbij 
voor het vertrouwen! We beseffen dat 
we nog maar een topje van de ijsberg 
weten, maar graag willen we als be-
stuur het nog een keer zeggen: graag 
willen we met u, jou en met het gezin 
meeleven. Als u behoefte hebt aan 
een gesprek, dan kunt u bij de twee 

aangestelde contactpersonen aan-
kloppen. Nee, problemen oplossen 
kunnen wij niet, maar een luisterend 
oor kan soms al zo goed zijn. Gedeel-
de smart is halve smart, wordt er vaak 
gezegd en dat is waar! 
In dit nummer komen we opnieuw 
in aanraking met nood in levens van 
(jonge) mensen en gezinnen. We wil-
len iedereen die te maken heeft met 
dwang van harte sterkte wensen. 
Maar ook voor allerlei andere zorgen, 
moeiten – en vooral voor onze zon-
den - vond ik het zo treffend wat Kees 
Roest zei in het interview: ‘Alleen bij 
het kruis op Golgotha is rust te vin-
den’. En daar sluit ik me van harte bij 
aan. 

Namens het bestuur,
Wim Visser   
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Gedicht

L� laten

Mijn hoofd wordt dol, waar moet ik het toch zoeken?
Voortdurend klinken daar de meest afschuwelijke vloeken!
Ik voel me schuldig en duw ze weg met alle kracht in mij.
Hoe meer ik mij verzet, hoe zwaarder wordt dit karwei.
Ik bid, lees de Bijbel, maar de vloekdwang neemt niet af.
De Bijbel heeft gelijk, ik ben gelijk een witgepleisterd graf.
En toch voel ik in dat vloeken duidelijk: dit wil ik niet. 
In tegendeel, het geeft me juist zo vreselijk veel verdriet!
Er komen andere klachten, dus raadpleeg ik mijn huisarts.
Hij luistert bedachtzaam en zegt:  ‘u lijdt niet aan iets aparts’.
Wel is het voor uzelf heel erg hinderlijk, ik stuur u door.
Een psycholoog kan vast wat voor u betekenen hoor…
Daar hoor ik voor het eerst dat ik lijd aan dwanggedachten.
Door medicijnen wordt het minder, is ‘t stelligste verwachten.
Verder gaan de psycholoog en ik samen hard aan het werk.
Dwanggedachten zijn hardnekkig, en o zo reuzesterk.
Ik krijg de opdracht: denk nu eens niet aan een roze olifant.
Ik probeer, ‘t lukt niet, de roze olifant wordt nu juist heel dominant.
‘Zo is het ook met uw gedachten, probeer ze maar te laten gaan’.
Ik laat los, meer los, de gedachten vallen me nu het minste aan!

N.N.
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