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Soort boek/Ziekte/Stijl: Egodocument waarin de moeder van Remco zijn leven
beschrijft en hoe zij heeft gestreden en strijdt voor gerechtigheid. Remco, een jonge
man die last had van depressies, stierf op 28-jarige leeftijd aan de gevolgen van een
niet opgemerkte, onbehandelde (morbide) diabetes.
Een lijvig boek waarvan Prof. Dr. Anton Loonen zegt: ‘Dit boek geeft vooral een
verhaal van mensen: een moeder en haar zoon en hun belangrijke anderen. Wat
droevig dat het zo gelopen is. Laten wij ons inzetten om het beter te gaan doen.
Daarom raad ik het lezen van dit werk van harte aan hulpverleners, politici,
ambtenaren en zorgverzekeraars aan.’

Over de schrijfster: Magdalena Charlot huwde een Amerikaanse man. Zij kreeg
met hem twee kinderen, Magda en Remco. Het gezin verhuisde, toen Magda nog baby
was, naar Amerika. Daar werd Remco geboren. Het huwelijk strandde, en na 5 jaar
keert Magdalena, mét haar twee kinderen, terug naar Nederland. Magdalena Charlot
krijgt in Nederland een baan als hulpverleenster.
De kinderen houden een band met Amerika. Dochter Magda leerde er haar man
kennen toen ze, na haar middelbare schooltijd, terug naar Amerika ging. Ze kreeg
met hem 4 kinderen en blijft in Amerika wonen. Remco ging ook een periode in
Amerika wonen, maar komt terug naar Nederland. Hij zal in Nederland sterven.

Korte beschrijving: Magdalena Charlot schetst in het boek hoe ze trouwde en met
haar gezin in Amerika ging wonen en beschrijft, waarom ze zich hier niet thuis
voelde. Toen haar huwelijk na 5 jaar strandde kwam ze met haar kinderen terug naar
Nederland en maakte er een nieuwe start. Haar zoon Remco miste zijn vader erg: hij
keek erg op tegen zijn vader en wilde graag dat zijn vader trots op hem zou zijn.
Er was bijna geen contact tussen vader en zoon en dat contact werd ook steeds
minder. Remco ging zijn vader steeds erger missen en kreeg depressieve perioden,
waarvan de hulpverlener aangaf, dat ze te maken hadden met het contact met zijn
vader.

Als Remco zich niet goed voelde ging hij veel eten,chinees, pizza, chips en ander
eten, waardoor hij snel in gewicht toenam. Hij maakte schulden, ging niet naar zijn
werk, was nauwelijks in beweging te krijgen. Maar als Remco goede perioden had,
lette hij opzijn gewicht, werd hij een slanke jongeman die van basketbal hield en
graag sportte. De hunkering naar vaderliefde was zo groot dat ook hij,net als zus
Magda, een tijd naar Amerika ging. Maar zijn vader had ook toen geen tijd voor hem.
Remco komt teleurgesteld en depressief terug. Hij zakte steeds dieper weg.

Hij zocht tenslotte hulp bij de GGZ en kreeg die ook. Maar er werd geen lichamelijk
onderzoek gedaan door de psychiater bij wie Remco op het moment van zijn
overlijden onder behandeling stond. Ondanks het verzoek van zijn behandelteam om
Remco lichamelijk te onderzoeken bleef dit uit.

Magdalena vond haar zoon dood in zijn appartement. Na autopsie blijkt Remco
onnodig gestorven te zijn als gevolg van een extreem hoge bloedsuikerwaarde van 74.
Als de behandelend arts /psychiater dan ook beweert op de meest zorgvuldige
manier, volgens geldende protocollen, te hebben gehandeld, klaagt Magdalena
Charlot haar aan bij het tuchtcollege. Zij wil aantonen dat er geen sprake is geweest
van zorgvuldig handelen en dat protocollen op essentiële punten tekortschieten. Ze
krijgt gelijk van het Regionaal Tuchtcollege te Zwolle op 12 juni 2008. De
behandelend arts/psychiater wordt zeer ernstige nalatigheid verweten. In hoger
beroep werd dat weer afgezwakt tot een berisping van de arts. Reden voor Magdalena
Charlot om door te gaan met dit onrecht te bestrijden. In dit boek beschrijft zij ook 4
andere situaties waarin cliënten van de geestelijke gezondheidszorg onterecht niet
lichamelijk zijn nagekeken.



Wat viel op: Hoeveel doorzettingsvermogen er nodig is om een klacht in te dienen
en gehoord te krijgen. Dat zal zeker niet iedereen lukken, zodat wát aan klachten naar
voren wordt gebracht, slechts het topje van de ijsberg zal zijn. Het zou mooi zijn als in
Nederland die strijd tussen verschillende partijen en de daarbij behorende
procedures geen Amerikaanse taferelen gaan opleveren. Bij de situaties die in dit
boek beschreven staan worden patiënten en hun omgeving niet gehoord en zeker niet
als serieus te nemen partij behandeld. Daarnaast was het fijn geweest als de
psychiater Magdalena vriendelijker had benaderd en ook Remco niet, zoals zijn
moeder het formuleerde ‘een trap na gaf’.

Citaten:Pag.128: ‘ We reden naar een wijk met houten huizen. “Wonen Remco en je
vader hier?”, vroeg ik haar. “Neen, mam, Remco had het niet willen vertellen, maar
dad woont bij zijn vriendin en heeft Remco in dit huis laten wonen.” Ik werd triest
toen ik het zag. Het was een oud huis. De vloer liep scheef, gordijnen zaten dicht en in
de keuken kon ik de kakkerlakken over de muur zien lopen. Ik was geschokt.’

Pag.178: “Remco probeert ermee om te gaan en voedt al jaren het lege gat, dat zijn
vader in zijn ziel achterlaat, met eten. Heel veel eten. Remco, die van nature een zacht
karakter heeft, voelt de pijn van de emotionele verwaarlozing heel diep in zijn ziel’

Pag.345:‘" Wat mij zeer stoort en pijn doet, ” geef ik aan, “is het feit dat Remco nog
een trap na krijgt. De opmerkingen “gezien zijn lichamelijke presentatie”en “Het is
zinloos, komt niets van terecht”heb ik al afschuwelijk gevonden. Maar om na bijna
drie jaar in het verslag te schrijven, dat het nog maar de vraag was of zij Remco wel
had kunnen helpen “gezien zijn gedrag”vind ik weerzinwekkend. Met deze opmerking
doelt de psychiater op het feit dat Remco, ondanks dat hij negen maanden naar het
GGZ is geweest, tussendoor een afspraak heeft gemist. B De psychiater weet toch uit
het autopsierapport dat Remco maandenlang met een dodelijk ziek lichaam naar het
GGZ is gegaan? Niet zijn gedrag, maar een dodelijk ziek lichaam zat hem dwars.’

Pag.364-365:Vijf jaar later- en nog steeds geen stap verder (…) Het is toch
niet te geloven, hoor ik mezelf zeggen, nog steeds zijn er mensen die jaren en jaren
sukkelen en van de ene psychiater naar de andere gaan. En weer wordt er niet eerst
uitgesloten, zo blijkt uit het verhaal van de vrouw, of de klachten een lichamelijke
oorzaak zouden kunnen hebben.’

Extra/ Recensies: Zie: http://www.gebroken-
ogen.nl/nl/pagemanager/nieuws_uit_de_media.html en http://www.gebroken-
ogen.nl/nl/pagemanager/landelijke_presentatie.html


