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Soort boek/Ziekte/Stijl: Ervaringsverhaal van Claudia de Kok over de periode dat
zij een psychose had, stemmen hoorde en een aantal keer opgenomen werd. Een
eerlijk, ontroerend boek van 101 pagina’s. Een boek dat helder weergeeft hoe angstig
en chaotisch de wereld kan zijn van mensen die last hebben van een psychose.

Over de schrijfster: Claudia de Kok is getrouwd met Richard die een vorm van
autisme heeft. Ze heeft 3 kinderen en schreef eerder het boek Autisme zit van binnen
( Zie ook deze website) . Claudia werkte onder andere zelf als psychiatrisch
verpleegkundige op een gesloten afdeling in een psychiatrisch ziekenhuis. Ze wist de
theoretisch wat een psychose was, zag wat het met mensen kon doen, maar kon zich
niet voorstellen wat het voor mensen betekende. En ze dacht al helemaal niet dat het
haar kon overkomen.

Korte beschrijving: Claudia de Kok beschrijft in dit boek een periode van een
aantal jaren waarin zij psychoses kreeg en stemmen hoorde. Ze beschrijft hoe ze in
die situatie verzeilde en het een enorme chaos in haar hoofd werd. Zo erg dat ze een
aantal keer opgenomen moest worden op gesloten inrichtingen van instellingen. Ze
beschrijft hoe panisch en angstig ze werd, zichzelf verloor en de realiteit. Ze kreeg ze
last van stemmen in haar hoofd. Vooral Malva gaf haar opdrachten zoals dat ze
zichzelf voor de trein moest gooien. Deed ze dat niet dan kwam er een legioen enge
zwarte wezens op haar af die haar zouden straffen. Door de opdrachten van de
stemmen deed ze dingen die haar in de separeer deden belanden zoals het opdrinken
van schoonmaakmiddel voor de afwasmachine. Claudia beschrijft ook hoe ze heel
langzaam weer vooruit ging, naar huis mocht, weer terugval had, weer naar huis
mocht en uiteindelijk daar echt begon te herstellen. Claudia licht toe waarom ze niet
van etiketjes of hokjes houdt. Haar officiële diagnose is nu bipolaire stoornis, maar
het zou haar niet verbazen als ze ooit te horen krijgt dat ze een meervoudig complexe
ontwikkelingsstoornis heeft (MCDD), terwijl ze ook ooit het etiketje borderline heeft
gekregen. Zij is vooral Claudia, een mens, moeder, echtgenote, dochter, vriendin etc.

Wat viel op: Indrukwekkend was de beschrijving van hoe ze meestal één maar vaak

ook meerdere stemmen hoorde, die haar vertelden, wat ze moest doen. Als Claudia

niet zou gehoorzamen dan zou een legioen van enge zwarte wezens op haar

afgestuurd worden. En hoe ze, zonder precies te weten waar het over ging, een brief

ondertekende, om de voogdij van haar dochter af te geven aan mensen ‘die het goed

bedoelden’.

Citaten:Pag. 12: ‘Midden in de nacht werd ik ‘wakker’ met een mes in mijn hand. Ik

schrok me rot en opnieuw had mijn angst de overhand.’

Pag.20: ‘De verpleegkundige legde mij de regels van de afdeling uit. Ook werden

persoonlijke afspraken met mij gemaakt. (…) Hij ging even de kamer uit om de

psychiater bij het gesprek te halen. (…) De kamer vulde zich namelijk met zwarte

wezens. Malva vond dat ik teveel had losgelaten. En ze was boos dat ik me had laten

opsluiten. (…) De wezens stonden om mij heen en hun aanwezigheid maakte mij

intens angstig.’

Pag. 38-40: ‘In de middag kreeg ik bezoek van ‘vrienden’ uit het oosten van ons land.



(…) Zij hadden wat papieren waarbij ik toestemming gaf dat zij de voogdij over onze

dochter Renske op zich namen. Ze konden met een getekend papier naar de notaris

om de voogdij te regelen. (…) Mijn behandelaar stemde echter niet in met hun

voorstel….’

Pag. 75: ‘Ik had tijdens een manische periode mijn begeleiding via het PGB stop

willen zetten. Ik kon de hele wereld aan. Tijdens een manische periode heb ik meestal

een niet reëel beeld van mijzelf. (…) Na bezwaarschriften en een hoorzitting kwam er

ook nog een rechtszaak.’

Pag. 99: ‘De psychoses hebben mij sterker gemaakt. Ik kan ook veel meer genieten

van het hier en nu. De angst voor een psychose heb ik wel en daardoor is de drang om

controle te houden groter geworden.’


