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Moet dat nou?

Ik begin met dit voorbeeld om aan te geven, dat 
ergens ervaring in hebben je nog niet meteen tot 
een ervaringsdeskundige maakt. Ervaringsdeskundig 
ben je pas, als je je ervaring op een deskundige wijze 
hebt leren in te zetten. Tegenwoordig wordt het 
woord ‘ervaringsdeskundige’ gebruikt als je patiënt 
bent, maar dat lijkt me niet juist. De vragensteller 
had dus wel een punt. Ik ben weliswaar professional 
als psychiater, maar heb ik ook geleerd mijn eigen 
ervaringen met psychische problematiek op deskun-
dige wijze in te zetten? 

AUTEUR: Menno Oosterhoff

Nou, in mijn opleiding zeker niet. In de opleiding tot 
arts leer je vooral om je te gedragen als een dokter 
en je eigen onzekerheid te verbergen. Op zich is 
daar zeker iets voor te zeggen. Een patiënt zit niet te 
wachten op een hulpverlener, die handenwringend 
tegenover hem zit. Er is een leuke cartoon waar 
een chirurg zegt: “Niet bang zijn. Niet bang zijn. 
Niet bang zijn. Het is maar een kleine ingreep.” De 
patiënt zegt: “O, maar ik ben ook helemaal niet bang 
hoor”, waarop de dokter zegt: “Ik had het niet tegen 
u, maar tegen mezelf.” Zo open zijn over persoon-

“Waarom ga je niet de opleiding doen tot ervaringsdeskundige?”, was een vraag uit 

de zaal. Ik had een lezing gegeven over hoe open je als zorgprofessional kunt zijn over 

je persoonlijke problemen. Daarbij had ik ook besproken welke dilemma’s ik daarbij 

ervaar. En toen kreeg ik deze vraag. Ik heb gereageerd, dat ik geen enkele opleiding 

meer wil doen, maar dat ik het wel een leuke tip vond. 

Open zijn 
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lijke dingen is niet in het belang van de patiënt. Dus 
terughoudendheid heeft zeker zijn nut. “Maximum 
aan nabijheid met behoud van distantie”, was 
het adagium waarmee ik werd opgeleid. Maar de 
nadruk lag op het behoud van de distantie en de 
aandacht voor dat maximum aan nabijheid schoot 
er nogal bij in. Ik heb in elk geval in mijn opleiding 
niet geleerd om persoonlijke dingen zo te gebruiken 
dat de nabijheid daarmee groter werd. Kortgele-
den sprak ik voor artsen in opleiding tot internist 
en ik kreeg de indruk, dat het daar nog steeds 
hoogst ongebruikelijk is om persoonlijk te zijn. In 
de psychiatrie is dat inmiddels aan het veranderen. 
Allereerst door de 
inzet van ervarings-
deskundigen en 
daarmee bedoel 
ik dus mensen, die 
een opleiding gehad 
hebben om hun ei-
gen ervaringen met 
psychische aandoe-
ningen deskundig 
in te zetten. Maar 
ook onder andere 
professionals in de psychiatrie neemt de schroom af 
om iets te vertellen over eigen psychische problema-
tiek. Daarin sta ik beslist niet alleen. Ik zie mezelf 
niet zozeer als een ervaringsdeskundige, maar als 
een professional, die uitzoekt hoe het een bepaalde 
aandoening kennen van binnenuit, kan bijdragen 
aan de behandeling van patiënten. Ik maak daarbij 
onderscheid tussen open zijn in het publieke domein 
en open zijn in het directe patiëntencontact, want 
dat zijn beslist twee verschillende dingen.

Publieke domein
“We weten dat tegen vooroordelen het beste helpt 
als iets een persoonlijk gezicht krijgt.” Oordelen 
over een anonieme persoon met een depressie 
gaat makkelijker dan wanneer het gaat over die 
buurman, die je altijd zo aardig vond of die sporter, 
die het zo goed deed op de Olympische Spelen. Op 
een gegeven moment ben ik actief geworden in het 

publieke domein om meer bekendheid te geven aan 
de dwangstoornis. Toen ik daarmee begon wist ik, 
dat de consequentie daarvan was, dat ik open zou 
worden over mijn eigen ervaringen daarmee. Het 
zou onwaarachtig gevoeld hebben dat te verzwijgen. 
Dat was zeker een keuze uit overtuiging, maar mak-
kelijk vond ik het niet. Het was nogal ongebruikelijk 
en het voelde kwetsbaar. Ik had bovendien twijfels 
of het in het belang was van patiënten. Hoe zou het 
voor hen zijn te horen, dat zelfs een professional, 
die gespecialiseerd is in de behandeling van de 
dwangstoornis zelf na 45 jaar nog steeds klachten 
heeft? Zou dat niet ontmoedigend zijn, terwijl een 

belangrijke taak van 
een professional 
juist is de moed erin 
te houden?  Aan de 
andere kant zou het 
ook beleefd kunnen 
worden als erken-
ning. In de praktijk 
bleek, dat vooral 
het laatste optrad. 
Wat ik vooral hoor 
is dat mensen het 

ervaren als een hele steun, dat zelfs een profes-
sional, die ook nog eens in dwang gespecialiseerd is 
er (ook) niet in slaagt zich helemaal aan de dwang 
te ontworstelen. “Zie je wel. Dan ligt het toch niet 
aan mij, want hij kan het ook niet.” Gedeelde smart 
wordt halve smart. 

Verstrikt
Ik moet erbij zeggen dat ik, als ik een wanhopig 
verhaal gehad had wel twee keer had nagedacht of 
ik daar wel open over zou kunnen zijn. Mede om die 
reden heeft het ook heel lang geduurd voordat ik 
erover vertelde. Ik vond, dat ik er nog te veel in ver-
strikt zat. Ik stond er nog te weinig boven. Maar mijn 
klachten zijn duidelijk afgenomen toen ik uiteindelijk 
toch zover was om medicatie te gebruiken. Als arts 
schreef ik medicatie wel voor aan mijn patiënten, 
maar als patiënt had ik dezelfde weerstand, die 
andere patiënten ook hebben. En ik had zelf geen 

Tegenwoordig wordt het 
woord ‘ervaringsdes-
kundige’ gebruikt als 

je patiënt bent, 
 maar dat lijkt me 

 niet juist 
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behandelaar, die me over de streep kon trekken. 
Dineke, mijn vrouw komt de eer toe, dat ze me na 
lange tijd heeft weten over te halen. Daar ben ik 
haar nog altijd dankbaar voor. De eerlijkheid gebiedt 
om te zeggen, dat ik in het begin de recepten op 
haar naam zette. Ik wilde niet, dat ze bij de apotheek 
dachten: daar heb je er weer een, die antidepressiva 
gebruikt. Antidepressiva zijn de medicijnen, die ook 
bij de dwangstoornis worden gebruikt. Dit toont wel 
aan, hoe sterk de schaamte is, ook bij iemand die 
beter weet. De medicatie had effect. Nu de dwang 
me niet meer zo beheerste ontstond ruimte om 
erover te spreken. Ik weet nu ook zeker, dat ik niet 
over mijn dwang vertel uit wanhoop, maar omdat 
ik meen, dat mensen daarmee geholpen kunnen 
zijn. Even voor de duidelijkheid: ik ben er zeker niet 
tegen, als mensen spreken over hun psychische 
problematiek uit eigen behoefte, maar zelf wilde ik 
dat niet doen. Ik vond dat – in elk geval toen niet – 
te verenigen met mijn rol als professional. 

Zelfstigma
Intussen ben ik daar wel minder streng in geworden, 
omdat ik heb gezien hoe waardevol het is, als ook 
professionals zich uitspreken over de psychische 
problematiek waarmee ze te kampen hebben. Het 
is niet alleen be-
langrijk in de strijd 
tegen vooroordelen 
van anderen, maar 
ook – minstens zo 
belangrijk – die van 
mensen zelf. Want 
vooroordelen van 
anderen zijn ook 
zo pijnlijk omdat 
mensen met een psychische aandoening vrijwel zon-
der uitzondering zichzelf al veroordelen. “Waarom 
lukt me dat niet? Wat ben ik ook een loser. Anderen 
kunnen het toch ook?” Dit wordt wel ‘zelfstigma’ 
genoemd. Patiënten zeggen over de moeite, die ze 
hebben hun dwangmatige onrust te weerstaan en 
geen dwanghandelingen uit te voeren nogal eens: 
“Ja, zo stom van me, maar het lukt me gewoon 

niet.” Ik corrigeer dat altijd door te zeggen: “Dat is 
niet stom ván je, maar stom vóór je. Dwangmatige 
onrust is nou eenmaal vreselijk sterk. Daar kun je 
met je verstand vaak niet tegenop.”

Gelijkwaardigheid
Als professionals open zijn over hun eigen problema-
tiek draagt dat ook bij aan de gelijkwaardigheid. In 
de relatie tussen hulpverlener en patiënt ontstaat 
gemakkelijk ongelijkwaardigheid, als de hulpverlener 
degene lijkt, die weet hoe het moet en de patiënt 
degene is die het niet kan. Ooit probeerde ik een 
patiënt te stimuleren zich minder aan te trekken van 
kleine onvolkomenheden. Op een gegeven moment 
zei hij tegen mij: “Ja, jij kunt dat, maar mij lukt dat 
niet.” “Hoh”, heb ik toen tegen hem gezegd: “Ik weet 
hoe het moet, maar dat betekent niet dat ik het zelf 
ook kan.” Het is – ook als je geen eigen ervaring hebt 
met de machteloosheid die psychische problematiek 
met zich mee kan brengen – altijd goed te beseffen, 
dat theoretisch weten hoe iets moet nog niet het-
zelfde is als het ook in de praktijk brengen. Als pro-
fessional, maar ook als medemens ben je toch altijd 
een stuurman aan wal. Zelf kampen met psychische 
problemen maakt het makkelijk die bescheidenheid 
te houden. Ooit sprak ik met een medewerkster, die 

vanwege paniekaan-
vallen was uitgeval-
len. Ze vertelde me, 
dat het haar vies 
tegenviel om daar-
mee om te gaan 
op de manier die 
ze haar patiënten 
altijd adviseerde. 
“Ik heb daar altijd 

te makkelijk over gedacht”, erkende ze. “Dan ben je 
door je eigen problematiek nu een betere hulpver-
lener geworden”, heb ik haar geantwoord. Want 
niet oordelen is zo belangrijk, maar we zijn er zo toe 
geneigd. De problemen van een ander lijken altijd 
makkelijker op te lossen dan die van jezelf. Zelfs 
als je beter weet, dan nog blijft het moeilijk niet te 
oordelen. Ooit oefende ik met een patiënt met een 

Als professionals open 
zijn over hun eigen 
problematiek draagt 
dat ook bij aan de  
gelijkwaardigheid 
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ernstige dwangstoornis om die dingen te doen die 
door zijn dwang bijkans onmogelijk waren gewor-
den. Het ging om hele simpele dingen. Deze keer 
om het aanklikken van een lampje. Hoe ik hem ook 
stimuleerde, hij kreeg het niet voor elkaar. Ik raakte 
geïrriteerd. Alleen een schakelaartje indrukken. Hoe 
moeilijk kan het zijn? Maar voor hem was het niet 
te doen. Ik kende hem al langer en hij wist, dat ik 
alle begrip had voor zijn problemen. Daarom kon ik 
eerlijk tegen hem zijn en zeggen, dat het me dit keer 
amper lukte om dat begrip op te brengen. “Ik weet 
verstandelijk heel goed, dat het onmogelijk voor je 
is, maar gevoelsmatig lukt het me niet om me niet 
te ergeren”, bekende ik hem. Hij was vol begrip: “Bij 
een ander zou het mij ook enorm ergeren”, zei hij 
heel royaal.  

Respect
Een onverwacht maar welkom bijeffect van mijn 
open zijn was, dat het mijn eigen gevoel van te-
kortschieten en schuldig zijn verminderde. Ik draag 
voortdurend uit, dat een dwangstoornis, maar ook 
andere problematiek, aandoeningen zijn waar je niet 
om hebt gevraagd. Ik meen oprecht, dat mensen 
respect verdienen voor alles wat ze moeten opbren-
gen en geen (voor)oordeel. Maar zoals mijn gedrag 
bij het voorschrijven van de medicatie op naam van 
Dineke wel aantoont was het toch moeilijk, dat ook 
op mezelf toe te passen. Open zijn over mijn eigen 
aandoening heeft er beslist ook toe geleid, dat ik 
mezelf ook minder ben gaan schamen. Schaamte 
gedijt slecht in het zonlicht.

Terughoudend
Mijn ervaringen met open zijn in het publieke 
domein zijn dus heel positief. Daar wil ik nog wel 
een opmerking bij plaatsen. Mijn ervaringen zijn 
geen garantie, dat iedereen kan rekenen op louter 
positieve gevolgen. Ik heb makkelijk praten. Toen ik 
open werd had ik mijn positie in de wereld al ver-
worven en was ik behoorlijk onafhankelijk van het 
oordeel van anderen, bijvoorbeeld een werkgever. 
Je kwetsbaar opstellen kan alleen in een omgeving 
die veilig is. Als je nog jong bent, je positie nog moet 

verwerven of je anderszins afhankelijk bent, dan kan 
het verstandig zijn terughoudend te zijn.

Patiënten 
Ingewikkelder dan de vraag of je open kunt zijn 
in het publieke domein, vond ik de vraag hoe in 
het directe contact met een patiënt op een goede 
manier om te gaan met je eigen aandoening. Ik heb 
er altijd over gezwegen omdat ik het niet nuttig en 
niet nodig vond daarover te vertellen. Ik zei, dat het 
meer moest blijken uit wat je zegt dan dat je zegt, 
dat jezelf ook problemen kent. Nodig vind ik het nog 
steeds niet. Gelukkig hoef je als hulpverlener niet al-
les zelf te hebben meegemaakt om er met empathie 
over te kunnen spreken. Maar over de vraag of het 
nuttig is, ben ik beslist anders gaan denken. Het is 
veel nuttiger dan ik dacht. Ik ben weliswaar nog 
steeds spaarzaam met over mezelf vertellen, maar 
dat komt ook, omdat mensen die nu bij me komen 
vaak meer over mij weten dan ik over hen. In mijn 
boek en in diverse interviews heb ik veel verteld 
over de dwangproblematiek die me lastigvalt. Alleen 
al dat weten maakt dat ik heel veel vertrouwen 
zomaar cadeau krijg. Als professional tevens lotge-
noot zijn, heeft het contact met patiënten intenser 
gemaakt. Het geeft een gevoel van saamhorigheid. 
Een patiënt zei in een appgroepje voor mensen met 
OCD: “Het is fijn dat deze mogelijkheid er is om met 
lotgenoten te praten. Met hulpverleners blijft het 
toch vaak wat oppervlakkig.” Als hulpverlener trof 
me dat. Als je de problematiek niet zelf kent ben je 
in zekere zin toch een buitenstaander. Nogmaals, dat 
betekent niet dat je alles zelf meegemaakt hoeft te 
hebben. Gelukkig niet, maar het is goed te beseffen 
dat je in iemand verplaatsen beperkingen heeft. 

Grenzen
Ik kan niet ontkennen, dat die saamhorigheid en 
die toegenomen intensiteit het soms ook moeilij-
ker maken je niet alles te veel aan te trekken. Als 
hulpverlener heb je ook nodig om weer afstand te 
nemen, want anders houd je het niet vol. Dat vind ik 
moeilijker geworden als gevolg van die saamhorig-
heid. Maar dat kan ook te maken hebben met dat ik 
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mijn weg er nog in moet vinden. De stap naar open-
heid heeft een wereld voor me geopend, waarin nog 
veel te ontdekken valt. Dat hoeft niet allemaal in een 
keer, maar me begrenzen is niet mijn sterkste punt. 

Tot slot
Ik eindig met het beantwoorden van de vraag of 
open zijn moet. Zoals uit het voorgaande blijkt vind 
ik de toegenomen openheid, mits deskundig ingezet 
een groot goed. Het maakt de onderlinge relaties 
gelijkwaardiger en het maakt de psychiatrie meer 
tot een plaats waar je veilig kwetsbaar kunt zijn. Dat 
laatste is niet alleen nuttig, maar ook nodig. Open 

zijn kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren, is 
dus zeker nuttig, maar het moet geen verplichting 
zijn, want dat is juist niet veilig. Of je open wilt zijn 
over je eigen problematiek blijft een persoonlijke 
afweging, afhankelijk van je persoonlijkheid, je 
problematiek en dat mate waarin deze actueel is, je 
omstandigheden en je levensfase. Het belangrijkste 
blijft begrip en respect tonen. Open zijn kan daaraan 
enorm bijdragen, maar alleen indien het een vrije 
keuze is en binnen zekere grenzen. Maar die grenzen 
zijn ruimer dan ik altijd dacht. Het is een nog een 
grotendeels onontgonnen terrein, dat veel mogelijk-
heden in zich draagt.  
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