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Soort boek/Ziekte/Stijl: Marte van Santen schrijft in dit boek over Maaike, een
vrouw met dwangstoornissen die haar leven en dat van haar omgeving sterk
beïnvloeden, zodanig dat Maaike er zelfmoordgedachten van krijgt.
Marte beschrijft zowel hoé het leven van Maaike beïnvloed wordt door de
dwanggedachten, als ook wat behandeling van de stoornis met cognitieve therapie die
zij krijgt in het Amsterdams Medisch Centrum (AMC) met haar doet. Het boek is
verhalend geschreven, met tussen de verhalende stukken informatie over de stoornis,
de behandelaars en de behandelingsmogelijkheden.

Over de schrijfster: Marte van Santen (1975) studeerde Politicologie en Nieuwste
geschiedenis te Amsterdam. Zij werkte daarna onder andere als fractiemedewerker
bij D’66, als beleidsmedewerker bij het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en op verschillende posities bij bank/verzekeraar Achmea. Eind
2005 diende Marte haar ontslag in, vertrok naar Rome en ging na terugkomst aan de
slag als freelance journaliste.

Marte werkt nu als journaliste voor tal van landelijke kranten en tijdschriften,
waaronder Margriet, esta, J/M voor ouders, Plus en Mind Magazine. In februari
2010 kreeg Marte de Pfizer Persprijs 2009 voor een artikel over kanker in esta. Slaaf
van mijn gedachten is Martes eerste boek. Zie ook :
http://martevansanten.wordpress.com/biografie/

Korte beschrijving: Voor Slaaf van mijn gedachten – De behandeling van een
dwangpatiënte volgde journaliste Marte van Santen Maaike, een onderwijzeres van
49 jaar voor , tijdens en na de periode dat zij in dagbehandeling was bij de speciale
dwangpoli van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam voor haar
dwangstoornissen. Maaike heeft sinds haar puberteit last van smetvrees en
controledwang., is getrouwd en heeft twee dochters. Marte beschrijft hoe Maaike, na
het zien van een televisieprogramma waarin een patiënt met een ernstige
dwangstoornis een hersenoperatie onderging, besluit ook behandeld te willen
worden. Ze licht toe welke dwangstoornissen Maaike heeft, hoe die haar leven en dat
van haar gezin beïnvloeden, en ook hoe geraffineerd Maaike al haar handelingen voor
de buitenwereld weet te camoufleren.

Ze laat zien hoeveel energie het Maaike kost om de beangstigende, gekmakende
gedachten die zij heeft steeds met handelingen te bezweren en voor de buitenwereld
onzichtbaar te maken dat ze dwanghandelingen en gedachten heeft. Ze moet vele
malen per dag haar handen wassen, kan zij in een winkel niet meer langs een kassa
waar een ‘vieze’ persoon langs is gegaan, gebruikt haarspray om zichzelf voor vuil te
beschermen, kan niet naar openbare toiletten, kan haar man alleen aanraken
wanneer hij net onder de douche vandaan komt, etc.. Ze moet dingen honderden
keren controleren en alles in een vaste volgorde te doen. Maaike is er constant mee
bezig en ook haar gezin moet zich regelmatig aanpassen.

Marte licht ook toe hoe Maaike in dagbehandeling komt, medicijnen en cognitieve
gedragstherapie krijgt. Zij beschrijft de mensen uit de groepstherapie tussen het
verhaal van Maaike door, wat voor soort dwanghandelingen er zijn en wat patiënten
doen om ermee om te gaan. Hoe behandelaren ertegen aan kijken en hoe de therapie
verloopt. Zo krijgen we een inkijk in het leven van een dwangpatiënt, het reilen en
zeilen van de afdeling psychiatrie en praktische informatie over de ziekte, de



behandeling, het effect van de behandeling. Twee jaar na de behandeling is Maaike
zodanig veranderd dat ze kan genieten van haar gezin, werk en vriendinnen.

Wat viel op: Hoezeer het leven van Maaike gedomineerd wordt door
dwanghandelingen en verkeerde gedachten. Je krijgt bewondering voor de manier
waarop ze in haar leven toch dingen voor elkaar heeft gekregen. En dat ze in een hel
leeft wordt wel duidelijk. Het is mooi dat ze door de cognitieve gedragstherapie weer
kan genieten van het leven. Goed dat beschreven wordt hoe dat werkt, zodat ook
mensen met dwangneurosen kunnen lezen hoe de therapie verloopt.

Ik ben wel benieuwd of dit de enige manier is waarop patiënten met
dwangneurosen van hun problemen af kunnen komen. Want de helft geneest van 50-
60 procent van hun klachten. Dan blijven er nog veel over. Die zullen toch niet
allemaal een operatie kunnen ondergaan. Je gunt patiënten na het lezen van dit boek
een goede genezing, een vervolgmogelijkheid, of een andere therapie die dan aan kan
slaan.

Citaten: Pag. 46: ‘Sinds gisteravond zes uur heeft ze geen druppel meer gedronken.
Ze zet zichzelf wel vaker op vochtrantsoen als ze de volgende dag lang weg moet. (…)
Ze denkt aan die keer dat ze met hoge nood in de file terechtkwam. Naar het toilet in
het tankstation durfde ze niet- veel te vies. Uiteindelijk zat er niets anders op dan het
in haar broek te doen. Godzijdank zat ze alleen in de auto.’

Pag.61: ‘Zelf vindt Maaike het best wel jammer dat er geen snelle oplossing is voor
haar probleem. Het had haar geweldig geleken: na een operatie als een nieuw mens
zonder dwang uit het ziekenhuis lopen.’

Pag. 123: ‘Uit onderzoek is gebleken dat gedragstherapie de therapievorm is die het
best werkt bij de behandeling van dwang. Ruim de helft van de patiënten heeft er baat
bij. Hun klachten nemen gemiddeld met 50-60 procent af. Gedragstherapie helpt
dwangpatiënten anders om te gaan met hun angst of spanning. In plaats van het
gevoel ‘ongedaan’ te maken met behulp van dwanghandelingen of rituelen, leren ze
dat de paniek ook vanzelf kan verdwijnen, zonder eisen van dwang toe te geven.’

Pag.130: ‘Uiteindelijk draait het allemaal om controle. ‘Als kind was het wassen en
poetsen een manier om grip op je leven te houden,’legt Ron uit. ‘Zo dacht je te
kunnen voorkomen dat je net zo machteloos zou worden als je moeder. Het was jouw
manier om overzicht en veiligheid te creëren. Maar uiteindelijk heeft het je alsnog
afhankelijk gemaakt, alleen nu van dwang.’’ (…)
Voordat Maaike zich bij de groep voegt wil ze nog een ding van Ron weten: waarom is
ze specifiek bang voor menstruatiebloed, en niet voor poep of schimmel of nog iets
anders?
‘Misschien heeft het ermee te maken dat er juist in de tijd dat je voor het eerst
ongesteld werd thuis een paar nare dingen zijn gebeurd,’zegt hij. ‘Het kan zijn dat er
toen ergens in je hoofd een verkeerde binding is gemaakt. Vanaf dat moment
dachten je hersenen: menstruatiebloed betekent spanning en angst. Wat de precieze
oorzaak ook is, voor de behandeling maakt het niet uit.’’

Pag.176: ‘Maaike bekent dat ze het fijn zou vinden als hij wat meer interesse zou
tonen in wat ze in het ziekenhuis doet. Tegelijkertijd moet ze toegeven dat ze niet
makkelijk met hem over het onderwerp praat. Volgens haar begrijpt Bart toch niet
echt wat ze doormaakt. Dat snappen alleen haar medepatiënten.



Bart draait zich naar haar toe. ‘Denk je dat echt?’ vraagt hij verbouwereerd.
Hij ervaart dagelijks hoe gespannen Maaike is als ze iets op de grond laat vallen, of als
iets niet gaat zoals ze het vooraf had bedacht. En hij weet hoe verdrietig ze is over de
verstoorde relatie met haar moeder, en over het feit dat ze de kinderen in haar eigen
schoolklas niet durft te knuffelen. Maar het heeft geen zin om daar met haar over te
praten, aldus Bart. Dat laat ze niet toe. Ze gaat direct in de verdediging of ze loopt
weg.’

Pag.222: ‘‘Ja, ik bedank de dwang dat hij me als kind een gevoel van veiligheid heeft
gegeven. Maar ik kan nu echt zonder hem.’
Maaikes stem breekt: ‘Het is tijd om op eigen benen te staan,’ snikt ze.



Het enige geluid in de kamer komt van Maaike die in haar tas naar een zakdoekje
zoekt.
‘Ik ben heel trots op je dat je dit aan ons hebt willen vertellen,’doorbreekt Mariska de
geladen stilte.
Één voor één vallen de patiënten haar bij.’

Pag.243: ‘Ze kan er maar niet over uit hoeveel er in die

Recensies: zie http://martevansanten.wordpress.com/

Regina Rossi Zegt: september 23, 2011 at 9:24 am
Ben zelf moeder van een zoon met een dwangstoornis. Ik vind dat in het boek heel
duidelijk wordt beschreven hoe het leven van personen met een dwangstoornis en
hun omgeving wordt beheerst door de altijd aanwezige dwang. De dwangpatiënt is
wel in staat zijn probleem te onderkennen maar laat zich leiden door het “goede”
gevoel dat hij moet krijgen voordat hij met de dwanghandeling stopt. Ook wordt
duidelijk uitgelegd hoe de therapie werkt. Verreweg het beste boek wat ik over een
dwangstoornis heb gelezen, een echte aanrader.


