
 
 

 

 

 

Z W I J G G E L D 
 

 

 

 

Ik ben ontzettend onredelijk kwaad. Vernietigend. In staat om de hele wereld te laten ontploffen. 

Normaal gesproken zou ik nu gaan snijden. Om mijn woede tot redelijke proporties terug te brengen 

en de omgeving te sparen.  
 

Wat is er aan de hand? 
 

Ik lees net de lente-akkoord-oplossing voor de eigen bijdrage GGz.  
Nog kans dat ik er net naast denk, want het is weer reuze ingewikkeld ‘opgelost’. Als 

inkomensnivellering. Alsof psych. beschadigingen met geld te compenseren zijn! Als je maar netjes 

in je maatschappelijke parkeergarage blijft zitten en je bek houdt, word je beloond met zwijggeld. 
Psychiatrische- en ook somatische problematiek komt in een mensenleven lang niet altijd zomaar uit 

de lucht vallen. De gezondheidszorg wordt in onze Westerse maatschappij intensief misbruikt voor het 
onteigenen van samenlevingsschade.  

 

Ja, ik zit verknipt in elkaar. Ja, u kunt me rustig gestoord noemen of gek of schizofreen of DIS of 
Anorexia… verzin maar een etiketje, ik heb ze allemaal afgewerkt. U zorgt voor zwijgen. En meestal 

doe ik daaraan mee als kind van deze wereld.  
 

Mijn leven was één groot rampenplan in de schaduw van de samenleving. Pedofielennetwerk, 

misbruik, sektes, mensenhandel, medische onmacht-experimenten, het hele dwang- en isolatie 
repertoire. Ach, als je ermee opgroeit is het geen drama: wat je gewend bent is gewoon.  

Je komt er alleen wel verknipt uit, scheef voorgeprogrammeerd met een afwijkend normbesef. Het 
zijn de sterken die zo’n leven overleven, de vechters, niet de slachtoffers. Maar de wegkijkwereld 

verdraagt je alleen als slachtoffer of ‘kwetsbare groep’. Omdat ze je realiteit niet aankunnen.  
 

Dat is één.  

 
Twee is een documentaire van de EO over een contactgestoorde psychiater op een gesloten 

afdeling van Lentis (= de organisatie waar ik ook werk en patiënt ben).  
 

Niks mis met zo’n documentaire, al weet ik als binnenstaander de eenzijdige journalistiek van het 

medium TV en de zwart-wit kleuring dader-slachtoffer. Die zo om kan slaan in de psychiatrie = een 
wereld die niemand echt wil weten. Natuurlijk doet een docu over de GGz de genuanceerde 

werkelijkheid geen recht. Maar echt wanhopig word ik van allerlei toch best intelligente vrienden die 
me hun verontwaardiging doorbellen. Zij weten de oplossing wel. Ik niet. Tenminste niet zo simpel.  
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Een hele samenleving mikt zijn onmacht bij de GGz over de schutting en die selecteert door en 
door en door tot het afvoerputje gesloten GGz/grens TBS.  

Daders en slachtoffers van geweld, misbruik en oorlog, mensen met een geweten-gen minder, 

grenzeloos en contactbeschadigd, te slim, te dom….. Allemaal in één hok en de deur op slot. 
Permanente onveiligheid gegarandeerd. De hele wereld begint pas te piepen als er eens wat ellende 

naar buiten lekt. Stomme betweters! Wat weten jullie van die wereld, mijn wereld wegwerp-
mensen? Bemoei je er niet mee als je er niks van wilt weten! 

Want waar was de familie toen de nu –zielige patiënt ze nodig had? Waar waren buren, vrienden en 

politici met hun heilige verontwaardiging? Toen was hij een overlast-gevende junk die je op moest 
sluiten. Wie heeft dit soort klinieken bedacht, georganiseerd in wiens belang? 

Ik vraag niet om zo’n patiënt in huis te nemen of als buur te accepteren als hij/zij grenzeloos over 
grenzen heen gaat. Soms zijn situaties gewoon even hopeloos geworden.  

Als familie had ik mij-van-18 ook niet thuis gehouden. Als psychiater had ik mij-van-18 ook af en toe 
opgesloten en met de nodige dwang aangepakt. “Ik kan geen kindermeisje achter je aan laten 

rennen” en “je gaat niet dood waar ik bij sta”.  

Is allemaal niet in het belang van de patiënt, maar wie weet een betere oplossing? Als patiënt sta je 
echt niet centraal in de wereld. Er zijn andere mensen met andere belangen. Ook en zeker op zo’n 

afdeling ‘Afvoerput’.  
 

Er is maar één verbeterpunt voor de vuilnisbak van de samenleving en die heet openheid. 

Laat hulpverleners er geen fulltime job hebben, maar gun ze ook wat succes-patiënten. Organiseer 
er goed begeleide maatschappelijke stages voor vrijwilligerswerk. Moet te doen zijn.  

Vraag bij knelpunt-situaties advies van buitenstaander-experts. Niet bij uitzondering, maar direct 
en standaard.  

Ga als politici op werkbezoek en durf ook met de patiënten en de verpleegkundigen te praten. Liefst 
samen en samen met familie en/of belangrijke anderen. Investeer aandacht! Houd contact! Durf 

ellende en onmacht te verdragen.  

 
En als u een eigen bijdrage oplegt aan mensen met ernstige psychiatrische problematiek, durf dan 

te weten dat u ook de slachtoffers treft van misbruik in de kerk, kindermishandeling, mensenhandel, 
oorlog en huisgeweld. In Nederland betalen de ‘slachtoffers’ de rekening. Vooral als ze hun 

best doen om dat niet te zijn en bruikbaar burger te worden. Gestoord als ik ben, legt mijn brein 

verbanden waar anderen dat blijkbaar niet doen. 1 + 1 = 2 teveel.  
Het is niet dat ik zo’n eigen bijdrage niet kan betalen, ik wil het niet. Ik onderteken geen 

schuldbekentenis. No way!  
 

Ziezo, dat ei is gelegd.  

Nu kan ik zonder psychose, hongerstaking of gesnij verder bijdragen aan de BV Samenleving. Weten 
en geweten-worden van maatschappelijke misstanden en onrecht lost ze niet op, maar scheelt 

daadwerkelijk kosten in de zorg. In het bijzonder de somatische zorg, waar je vanzelf terecht komt bij 
gebrek aan psychische ontrafeling en reprogrammering.  
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