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analyseren. Voldoende zelfreflectie dus.”

Identiteit
Behalve opnieuw controle over je leven

krijgen, moet je ook vaak een positief gevoel
over jezelf herwinnen. Door wat je mee-
maakt vanwege je psychische ziekte of
kwetsbaarheid ga je weleens een negatief
gevoel over jezelf krijgen – wie je bent, wat
je kunt. Opnieuw komt het erop aan om alles
een plaats te geven en je sterktes op de
voorgrond te zetten. Of zoals Simon getuigt:
“Ik denk dat een van mijn sterktes is dat ik
mezelf kan connecteren met mensen en dat
ik kan communiceren. What you see is what
you get. Ik had geen andere keuze. Op mijn
twintigste heb ik me gerealiseerd: ofwel
moest ik mezelf leren accepteren, met mezelf
leren leven, de zelfconfrontatie aangaan...
Het was dat of uit het leven stappen.”
In de zoektocht naar een positief zelf-

gevoel zijn de reacties van de omgeving niet
altijd erg helpend. Psychische kwetsbaar-
heid is in onze samenleving helaas nog altijd
een stigma. Ook daar moet je leren mee om
te gaan. En dat vergt vaak veel energie,
want je moet je bijvoorbeeld afvragen aan
wie, en vanaf wanneer, je informatie over je
psychische kwetsbaarheid prijsgeeft.
 Thomas koos voor deze strategie: “Je geeft
mensen drie, vier maanden de tijd om je te
leren kennen en dan begin je stap voor stap
tegen vertrouwenspersonen te zeggen: ‘Kijk,
ik pak die medicatie, ik heb dat meege-
maakt.’ Maar op dat moment kennen ze je en
ze zijn content met wie je bent.”

Hoop en optimisme
Nog een uitdaging voor mensen met een

psychische kwetsbaarheid: je niet voegen
naar de beperkte ambities en verwachtingen
die anderen mogelijk van je hebben. Behoud
een realistisch optimisme en koester de hoop
om je dromen waar te maken. Die hoop kun
je versterken door kennis. Door kennis weet
je dat je het kunt. En ‘het’ slaat dan op
concrete verwezenlijkingen, maar evengoed
op een nieuwe, hoopvolle kijk op het leven.
Nadine verwoordt het zo: “Ik heb het gevoel
dat ik niet meer terug kan naar de grote
hopeloosheid, ik weet nu dat er altijd hoop
is, dat ik steeds terug op mijn pootjes
terechtkom, ook al is het soms zwaar en heel
moeilijk. Ook hier is er licht aan het einde
van de tunnel. De wetenschap dat het er is,

zal ik, denk ik, nooit meer verliezen. Simpel-
weg de kennis van wat herstel is, dat kan ik
niet meer vergeten.” 
Relativeren helpt om hoopvoller en

optimistischer te worden. Met humor geraak
je volgens Erik al ver: “Je moet soms kun-
nen lachen met jezelf. Je moet jezelf eens in
je hemd kunnen zetten. Dat haalt de span-
ning eruit op bepaalde momenten. Eens
kunnen lachen met al de gekheid die je ooit
hebt verspreid in deze wereld.” Of zoals
Nele meegeeft: “Dit wordt misschien wel
mijn lijfspreuk: ‘Als je niet kan hebben wat
je wil, wil dan wat je hebt.’ Het komt van
Owen Wister, een Amerikaanse schrijver, en
het is van 1860. Het is wel iets dat ik geleerd
heb. Leren leven met wat je hebt. Is dat zo
erg? Nee, leer relativeren. Dat moet je vooral
leren.”

Zingeving en verbondenheid
Ook stilstaan bij de diepere zin of beteke-

nis van het leven is een belangrijke dimensie
van herstel. Het gaat zowel over betekenis
geven aan ervaringen met je ziekte of kwets-
baarheid als over het opnemen van sociale
rollen. Hoe je tot die zingeving komt, is voor
iedereen verschillend. Geloof en spirituali-
teit, lezen, literatuur en poëzie, artistieke
expressie en de natuur: het zijn allemaal
ingangen naar zin en betekenis. Linda
getuigt: “Ik heb een hele periode veel
geschilderd en getekend. Creatief bezig zijn
heeft zeker bijgedragen tot mijn herstel.”
En ten slotte maakt het uiteraard een

groot verschil als anderen in je herstel
blijven geloven. Zo kunnen je partner,
kinderen, familieleden, vrienden, zorgverle-
ners én lotgenoten belangrijke steunfiguren
zijn. Nadine: “Ik moet toegeven dat het voor
een stuk komt door eindelijk het contact met
lotgenoten. Dat heeft mijn ogen opengedaan.
Het gevoel van: ‘O, jij hebt dat ook, en je
komt niet van Mars?’ Dat heeft voor mij veel
betekend. En psychisch ziek zijn hoeft niet
te betekenen dat ik denk dat ik Napoleon
ben, het kan heel veel facetten aannemen.”
Ook het gevoel hebben dat je ondanks je

psychische ziekte of kwetsbaarheid kunt
bijdragen aan de samenleving, is erg belang-
rijk. Uiteraard is daar een belangrijke rol
weggelegd voor de samenleving en de
beleidsmakers, want zij moeten dat onder-
steunen. Moge dit meteen een warme oproep
zijn, aldus Chantal Van Audenhove. b
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K
oers zetten naar een goed,
hoopvol leven dat je voldoe-
ning geeft en waarin je aan
de maatschappij kunt bij-
dragen, ondanks je sympto-
men: dat is wat herstellen

voor een persoon met een psychische ziekte
of kwetsbaarheid inhoudt. Tenminste als je
zijn levenskwaliteit, en niet noodzakelijk
een vermindering van zijn symptomen, als
maatstaf neemt. 
Wat helpt om te herstellen?, is uiteraard

de hamvraag. Antwoorden van herstellende
mensen en duiding vanuit wetenschappe-
lijke hoek vind je in het boek Herstellen kan
je zelf. De auteur, Chantal Van Audenhove,
is behalve hoogleraar aan het Departement
Maatschappelijke Gezondheidszorg en
Eerstelijnszorg van de KU Leuven ook
directeur van LUCAS, het Centrum voor
Zorgonderzoek en Consultancy. Tien
 Vlamingen, 8 Walen en 8 Brusselaars getui-
gen in haar boek, in woord en beeld, over
wat hén steunt en inspireert voor hun
herstel. 
Op basis van die herstelverhalen formu-

leert de auteur ook aanbevelingen voor
professionals in de zorg, de organisaties voor
geestelijke gezondheidszorg, het beleid, het
onderwijs en het onderzoek. Maar in de
eerste plaats verduidelijkt ze op een heldere,
toegankelijke manier hoe de herstelverhalen
een concrete invulling geven aan sleutels die
volgens wetenschappers deuren naar herstel
openen. En met de inzichten die ze aanreikt
kunnen de – uiteraard erg persoonlijke –
getuigenissen een belangrijke leidraad of
bron van (h)erkenning zijn voor velen.

Empowerment
Een van de sleutels naar herstel is het

herwinnen van de controle over je eigen
leven, verduidelijkt Chantal Van Auden-
hove. Vaak gebeurt dat na een ‘klik’: je
wordt je bewust van je persoonlijke verant-
woordelijkheid en je neemt die ook op.
Thomas getuigt daarover in het boek: “Niet
dat je kunt beslissen dat je niet meer psycho-
tisch wordt, maar je hebt toch wel iets zelf in
handen: hoe je ermee omgaat.” 
Het komt erop aan om – bewust – posi-

tieve keuzes te maken, met respect voor je
eigen grenzen. Je moet dus op zoek naar je
sterktes en alles wat je kracht en energie kan
geven om aan je herstel te werken. Voor

Nadine betekent dat concreet: “Sociale
contacten blijven houden, me niet isoleren.
Aan mijn zelfwaarde blijven werken. Een
goed dag- en nachtritme onderhouden. Te
grote stresssituaties vermijden. Op tijd rust
nemen en grenzen bewaken. Me niet laten
meeslepen in het oordeel van anderen over
mijn beperkingen. Op tijd in de spiegel
kijken, mijn gedrag-gedachten-gevoel

Verhalen over
veerkracht
Een psychische ziekte of kwetsbaarheid hoeft een
kwaliteitsvol leven niet in de weg te staan. Dat illustreert
het boek Herstellen kan je zelf, met getuigenissen in
woord en beeld.
— Door An Swerts

“Ik denk dat
dat misschien

de sleutel is 
naar herstel en

genezen: leer
ermee leven.” 

- Nele

Chantal Van Audenhove, Herstel-
len kan je zelf. Hoopvol leven met

een psychische kwetsbaarheid,
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