
Mieni Westerink: ‘Herstel na dertien jaar overleven in de psychiatrie’ Uitgeverij Elikser, 
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Soort boek/Ziekte/Stijl: 
https://www.elikser.nl/herstel-na-dertien-jaar-overleven-in-de-psychiatrie.htm : 'Nu 
ervaar ik die lange tijd op de gesloten afdeling als de slechtste tijd van mijn gehele 
opname. De verpleging vond ik wel oké. Maar mijn psycholoog kwam in mijn beleving 
ernstig tekort, met name omdat ik geen goed werkend antidepressivum had en geen 
gesprekken met een psychiater. 
Op een dag werd ik dan toch een keer opgeroepen door de afdelingspsychiater van de 
gesloten afdeling. Maar helaas ..., ook hij experimenteerde niet met andere pillen. Hij zei 
alleen "dat ik de kans moest krijgen op een beter leven". Maar hoe? Er werd weer geen 
plan gemaakt en ik moest weer verder.' 
 
'Het is zo jammer dat in de GGZ de focus ligt op met name klinisch herstel. Maar 
functioneel herstel, persoonlijk herstel en maatschappelijk herstel? Daar is in de GGZ 
geen tot weinig aandacht voor. Dat zie ik als een groot gebrek in de zorg! In deze 
woonvorm is dan ook mijn verdere herstel pas begonnen: ik functioneer nu goed, ik heb 
zingeving in mijn leven en ik woon in feite in de maatschappij, waar ik voor mezelf moet 
zorgen op alle gebieden!' 
 
Twee citaten uit het boek, waarin Mieni Westerink haar ervaringen in de psychiatrie 
beschrijft. Met dit boek hoopt zij als ervaringsdeskundige in en buiten de psychiatrie 
lotgenoten te bereiken. Aan de hand van haar eigen ervaringen en door wat ze zag bij 
haar medebewoners/lotgenoten, geeft ze adviezen en tips voor met name herstel van 
psychische aandoeningen. Ze heeft dit boek ook geschreven voor de hulpverlening, 
omdat er nog veel te verbeteren valt in de psychische zorg. Ze hoopt dat de weg naar 
herstel die zij heeft afgelegd, ook anderen zal inspireren om de regie over hun leven weer 
op zich te nemen. Dat is haar droom en haar missie geworden. Herstel kan soms een 
lange en zware weg zijn, maar een uitweg is vaak zeker mogelijk. Dat geluk gunt zij ieder 
mens.  
 
Over de schrijfster: 
Mieni Westerink woont in Nijmegen in een woning van het WoonZorgNet. Zij volgde de 
kunstacademie te Arnhem. Mieni is een DES-dochter en kreeg met veel moeite samen 
met Martin twee dochters, Nellie en Joanne. Nellie blijkt een verstandelijke beperking en 
een vorm van autisme te hebben. Gedurende de zwangerschap van Joanne spelen niet 
alleen lichamelijke maar ook geestelijke problemen op die ertoe leiden dat Mieni 
jarenlang onder psychiatrische behandeling komt, opgenomen wordt. Martin en zij 
scheiden, maar zij blijven goed bevriend. Martin neemt de zorg voor de kinderen op zich 
en Mieni komt zo ver dat ze gaat wonen in een WoonZorgVorm. Mieni vindt veel steun 
bij muziek en lezen. Herstel na dertien jaar overleven in de psychiatrie is haar tweede 
boek. 
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Mieni Westerink : ‘Mieni Westerink is geboren in Sprang-Capelle op 23 oktober 1968. Zij 
studeerde twee jaren Nederlandse Taal- en Letterkunde in Nijmegen. Daarna studeerde 
zij twee jaren aan de Kunstacademie te Arnhem. 
Van 1998 tot en met 2011 verbleef zij in psychiatrische instellingen. 
In 2013 verscheen haar eerste boek 'Dagboek van een DES-dochter...en hoe ik ontsnapte 
uit de psychiatrie.' 
 
Inzien: 
https://afosto-cdn-01.afosto.com/qqlz9/file/3287997400-Herstel_Inkijk.pdf  
 
Recensie/ Extra: 
https://www.patientervaringsverhalen.nl/images/abook_file/16752.pdf  
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