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Tico Obrechts: “Als een schaduw” Uitgeverij Free Musketeers,  Zoetermeer 
2013. ISBN 9789048428823 (Depressie/Manische Depressie/ Bipolaire 
stoornis/Psychiatrie/Doof/Slechtziend/Co-morbiditeit/ Bejegening/ Erkenning/ 
ED/1) Zie ook: www.freemusketeers.nl ; www.obrechts.nl  
 
Soort boek/stijl/ziekte: Tico Obrechts beschrijft uitgebreid verschillende perioden 
in zijn leven. Om te beginnen zijn jeugd en verder de omstandigheden, die geleid 
hebben tot zijn depressie en alle gevolgen van dien voor hemzelf en zijn directe 
omgeving. Vervolgens maakt Obrechts een analyse van de wijze waarop in de 
psychiatrie een diagnose tot stand komt, van toepasbare therapieën en de manier 
waarop deze worden uitgevoerd. Ook besteedt hij aandacht aan medicatie, zowel de 
werking van verschillende medicijnen als het nut en de noodzaak van voorschrijven, 
als ook de uitwerking van medicijnen op de patiënt. 
Tevens heeft hij zich verdiept in het beroep van psychiater en geeft daarover 
onomwonden zijn mening aan de hand van zijn eigen ervaringen met deze 
beroepsgroep. Obrechts gebruikt in zijn boek veel citaten, zowel korte spreuken als 
verhandelingen van derden ter onderbouwing van zijn eigen zienswijze. 
Het is een complex boek geworden, waarin persoonlijke ervaringen en uitgebreide 
lekenanalyses elkaar afwisselen. 
Ter bescherming van de betrokkenen zijn alle gebruikte namen, inclusief die van de 
schrijver gefingeerd. 
 
Over de schrijver: Tico Obrechts is in 1959 in Wormerveer geboren als enige zoon 
in een gezin met drie kinderen. T.O. (zoals hij zichzelf noemt) is het middelste kind. 
Hij is geboren met een gehoorafwijking, waardoor hij nagenoeg doof is. Ook is zijn 
gezichtsvermogen beperkt. Hierdoor en door de houding van zijn ouders heeft hij een 
moeilijke jeugd. Hij lijdt onder het idee, dat hij niet gewaardeerd wordt, er niet toe 
doet en niet gezien wordt. Naast deze handicaps krijgt T.O. te maken met ernstige 
ziektes, zoals kanker en is hij tweemaal betrokken bij een ernstig verkeersongeval. Hij 
trouwt op 32 jarige leeftijd met Noena. Een vrouw, die ook veel heeft meegemaakt en 
een slechte gezondheid heeft. Het echtpaar krijgt een zoon, Jean-Paul genaamd. 
In 1990 begint hij een praktijk voor psychosociaal maatschappelijke dienstverlening 
met als specialisatie de hulpverlening aan verkeersslachtoffers en nabestaanden. 
 
Korte beschrijving: T.O. heeft het gevoel, dat hij in het gezin, waarin hij is geboren 
ongewenst is. Door zijn handicaps is hij niet de gedroomde zoon van zijn vader. Hij 
beschrijft zijn vader als een agressieve en dominante man. Zijn moeder komt zelden 
voor hem op. Op school wordt hij gepest en heeft hij moeite de lessen te volgen. Op de 
middelbare school gaat het iets beter, wordt hij minder gepest, maar echt gelukkig is 
hij ook dan niet. Hij heeft inmiddels gehoorapparaten gekregen, die hem in staat 
stellen aan het sociale verkeer deel te nemen. Als jong volwassene is hij betrokken bij 
een auto-ongeluk, waarbij een motorrijder om het leven komt. Op het eerste gezicht 
lijkt het, dat hij en zijn medepassagiers er ongeschonden uit zijn gekomen. Later 
blijkt dat hij toch hersenletsel heeft opgelopen. Hij krijgt kanker als hij begin twintig 
is. Vervolgens wordt hij afgekeurd en belandt in de WAO. In die periode leert hij 
Noena kennen. Een vrouw met ernstige rugklachten als gevolg van een auto ongeluk. 
Het paar trouwt. De eerste jaren genieten zij –ondanks hun beider fysieke 
beperkingen- volop. Zij krijgen een zoon. Alle drie lijden regelmatig aan verschillende 
ernstige aandoeningen. T.O. wordt allengs in de rol van verzorger gedwongen, 
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doordat Noena steeds meer hulpbehoevend wordt en veel tijd in bed doorbrengt. In 
het begin gaat het T.O. goed af en heeft hij er ook wel plezier in. Maar op den duur 
gaat het hem steeds meer moeite kosten. Hij verwaarloost zijn administratie en 
brengt veel tijd op internet door. Daar leert hij o.a. Lizette kennen. Dit contact loopt 
uit op een seksueel getinte internetrelatie. Ook heeft T.O. een bedrag aan haar 
overgemaakt om haar uit de problemen te helpen. Als gevolg hiervan loopt het thuis 
helemaal mis. T.O. weet niet meer hoe hij er uit moet komen. Hij heeft voor zichzelf 
vastgesteld, dat het leven voor hem geen zin meer heeft. Zelf noemt hij dit moment 
“de crash”. Hij doet een suïcide poging. Als de poging mislukt en hij de volgende 
ochtend wakker wordt, raakt jij in paniek. Hij weet de problemen niet meer het hoofd 
te bieden. Aan het einde van die dag laat hij zich vrijwillig opnemen. T.O. vervolgt 
met een beschrijving van zijn depressie, zijn ervaringen met de psychiatrie en wat hij 
zelf beschouwt als voedingsbodems voor zijn depressie. Het huwelijk met Noena 
loopt stuk en ook het contact met zijn zoon is verbroken. Beiden zeggen zwaar in hem  
teleurgesteld te zijn en het gevoel te hebben hem niet meer te kunnen vertrouwen. 
Ook T.O. is ernstig teleurgesteld in de wijze waarop hij bejegend wordt, de vrienden 
die hem in de steek laten en vooral de wijze waarop de hulpverlening naar zijn idee 
niet adequaat is en soms zelfs contraproductief. Met name door het hem onthouden 
van therapieën en het voorschrijven van grote hoeveelheden medicijnen. Er wordt 
zelfs door de behandelaars ontkend dat T.O. aan een depressie lijdt. Als gevolg 
hiervan verdiept T.O. zich zeer intensief in alle facetten van de psychiatrie en de 
hulpverlening binnen de geestelijke gezondheidszorg. Hij doet hiervan uitgebreid 
verslag en eindigt zijn boek met een lijst met nuttige adressen. 
 
Wat viel op: T.O. gaat heel grondig en eerlijk te werk. Hij heeft veel kritiek op de 
hulpverlening in z’n algemeenheid en op de psychiatrie in het bijzonder. Maar ook 
spaart hij zichzelf niet en doet openlijk verslag van wat hem is overkomen en hoe hij 
daarmee is omgegaan. Hij maakt daarbij regelmatig gebruik van een ironische en 
sarcastische toon.  
Hij gaat zo ver in zijn openheid, dat hij onder andere rapportages van psychiaters, 
delen uit zijn medische dossier, een lagere schoolrapport in het boek heeft 
opgenomen. Dit maakt zijn relaas tot een indrukwekkend persoonlijk document. Een 
nadeel kan echter zijn, dat daarmee ook zijn visie op de psychiatrie wel heel erg 
persoonlijk is gekleurd. Iets dat hij overigens zelf erkent en in zijn open brief aan de 
lezer nadrukkelijk aan de orde stelt. 
Het is een complex boek, waarin ervaringen, analyses en algemene informatie door 
elkaar lopen. Dit maakt het boek minder toegankelijk voor een breed publiek. 
Degenen, die echter veel belang hechten aan achtergrond informatie komen volledig 
aan hun trekken. 
 
Citaten: blz. 33:”Als je wordt geboren krijg je alleen een naam om dood te kunnen 
gaan. Tussendoor hoef je klaarblijkelijk niet bij name gekend te worden.” 
 
Blz. 88: “Al enige tijd had ik voor mijzelf vastgesteld dat het leven voor mij geen zin 
meer had. Ik was niet bij machte mijn gezin te beschermen, ik had als echtgenoot en 
vader gefaald, dus welk nut had mijn leven nog?”. 
 
Blz. 90: “ Ik was ‘alles’ behalve depressief. Over mijn aannames rondom mijn 
depressiviteit zijn dan ook heftige discussies geweest…..Er was namelijk, volgens De 
‘Godheid’ in de psychiatrie dr. Tweezers, niet zo zeer sprake geweest van een 



depressie, als wel van andere, bepalender factoren, die pleitten voor meer ‘correctere 
diagnosen’.” 
 
Blz. 98: “De periode in B. heb ik dus ervaren als gevangenisstraf. Niet meer en niet 
minder. Op een enkele positieve uitzondering na werd ik door de bank genomen door 
het verpleegkundig personeel min of meer als ‘aso’ behandeld: ik had mijn partner en 
mijn gezin in de problemen gebracht en dat was volgens hen alleen maar aan asociaal 
gedrag van mijn kant te wijten geweest.” 
 
Blz. 357: “Uitspraken doen over wel of niet gebruiken van medicijnen is daarom een 
hachelijke onderneming. Hetgeen ik er over heb geschreven, beschouw ik dus ‘alleen 
voor mijzelf geldig’.” 
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