
 
Bespreking: Guus van der Veer 
 
Karen van Dartel: ‘Uit de schaduw van de waan’ Over mijn psychose en het hervinden 
van de balans. Uitgeverij Hogrefe, Amsterdam 2012. ISBN 9789079729562 Zie ook: 
www.hogrefe.nl (Psychose/ED/1)  
 
Soort boek/ziekte/stijl:  Het boek van 144 pagina’s bevat 47 korte verhalen  
waarin de schrijfster beschrijft hoe ze in een psychose terecht kwam en na een kort 
verblijf op een psychiatrische afdeling leerde leven met een bipolaire stoornis. Het 
boek bevat een nawoord van psychiater Harm Gijsman, waarin hij uitleg geeft over  
wat de schrijfster overkomen is  en hoe naastbetrokkenen zoals familie en collega’s 
kunnen bijdragen aan het herstel van psychiatrische patienten. Zes pagina’s zijn 
gewijd aan een heel praktisch ‘preventieschema’ dat de schrijfster nu in staat stelt om 
concrete maatregelen  te nemen als ze signalen opmerkt die kunnen wijzen op een 
terugval.  
 
Over de schrijfster: Karen van Dartel is als gedragswetenschapper werkzaam aan 
de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast geeft zij lezingen over hoe te leven met 
een psychose en bipolaire stoornis. Met haar boek hoopt ze voor anderen begrijpelijk 
te maken wat een psychiatrische patient doormaakt.  
 
Korte beschrijving:  In maart 2000 krijgt Karen, getrouwd en moeder van twee 
dochters, op het eerste gezicht niet al te verontrustende klachten als 
concentratieproblemen, overgevoeligheid voor geluiden en slaapproblemen. Maar de 
problemen worden snel heftiger: na een week zonder slaap krijgt ze wanen en angsten 
en gaat ze zich steeds onrustiger gedragen. Medicijnen helpen niet of onvoldoende, en  
daarom wordt ze opgenomen op een psychiatrische afdeling. Daar gedraagt ze zich 
agressief en komt ze in een isoleer kamer terecht. Uiteindelijk wordt de diagnose 
‘bipolaire stoornis’gesteld, en verbetert haar toestand door medicatie zodanig dat ze 
weer naar huis kan. Dan volgt een tijd van moeizaam wennen aan het leven met een 
chronisch psychiatrische stoornis, een beperkte belastbaarheid, en de mogelijkheid 
om weer terug te vallen. Dat is niet alleen voor de schrijfster een lange en moeilijke 
weg, ook haar man en kinderen hebben het niet gemakkelijk. 
 
Wat viel op: Het boek is zo geschreven dat de lezer zich gemakkelijk kan inleven in 
wat de schrijfster heeft doorgemaakt. Het is ook een evenwichtig boek, met de nodige 
afstand geschreven.  
 
Citaten: Pag.15: “ Vandaag weet ik het ineens: er is iets heel bijzonders met me aan 
de hand. Er gaat iets wonderlijks gebeuren! Wát weet ik niet precies, maar ik heb een 
geweldige boodschap te brengen. Ze komen me halen en dan kom ik op de televisie 
(..) De bel gaat. Bij de voordeur zie ik twee vrouwen staan. Ik kan mijn geluk niet op. 
De ene is de dame die ik lang geleden heb verpleegd. Ze had een ernstige vorm van 
kanker waaraan ze is overleden. Wat had ik met haar te doen. En kijk eens: ze leeft en 
is helemaal beter! Wat ben ik blij voor haar. Ze is zo jong en stralend! De ander, ik 
wist het wel, is God. God is een vrouw. Hier staat ze voor me. Eindelijk een mysterie 
opgelost. Nu snap ik waarom ik op de tv zal komen. Er zal niemand op straat zijn. 
Allemaal voor de buis, want ik heb de eer de vrouwelijke god te laten zien aan 
iedereen!” 
 

http://www.hogrefe.nl/


Pag.46: “Een van de verpleegkundigen kan ik niet goed peilen. Ze kijkt me soms 
vreemd of helemaal niet aan. Later begrijp ik dat ze dat opzettelijk laat: als je iemand 
die psychotisch is intensief aankijkt, kan dat tot een agressieve reactie leiden. Ergens 
in mijn geheugen weet ik dat er tussen ons iets is gebeurd. Zij heeft me in een 
crisissituatie meegemaakt. Hoe en wat is me niet duidelijk. Ze vertrouwt me niet.” 
 
 
Pag.104: “Ik zie op tegen boodschappen doen. Alle kleuren in de winkel komen mijn 
brein binnen en ik vind het moeilijk te bepalen wat ik moet kopen. Ik hou me daarom 
aan het briefje dat ik in mijn hand heb. Als ik daarvan afwijk, raak ik helemaal in de 
war en koop van alles wat ik niet nodig heb. (..) Soms verbaas ik me over wat ik 
eerder kon. De combinatie van kleine kinderen en tegelijkertijd op grote afstand 
werken: hoe heb ik het kunnen doen? Belangrijke vergaderingen en overleggen 
voorzitten in complexe situaties: hoe is het me gelukt? Nota’s voor belangrijke 
beslissingen schrijven: hoe heb ik het gekund? Ik raak nu in paniek omdat ik in een 
winkel iets niet kan vinden.” 
 
Recensies/Extra: Zie http://www.bruna.nl/boeken/uit-de-schaduw-van-de-waan-
9789079729562 “Weliswaar een van de talrijke psychiatrische egodocumenten, maar 
met opmerkelijk veel inzicht geschreven”. 
 
 


