
 
 
 
 
 
 
 

Opgedragen aan mijn schoonvader, Jan den Oudsten, die kort na mijn 
ontslag uit het ziekenhuis plotseling is overleden door een onbekende 
oorzaak.  

 
Hij heeft nog geen drie maanden van zijn kleinzoon Jeroen mogen 
genieten. 



Voorwoord 
 
Een psychose is een ernstige psychische stoornis die iedereen kan overkomen. In mijn 
geval was het een kraambedpsychose die ontstond na een traumatische bevalling. Maar 
een psychose kan ook ontstaan door drugsgebruik, de overgang, verkeerd 
medicijngebruik, een hersentumor of een psychische ziekte. Door mijn psychose ben ik 
een ervaringsdeskundige op dit gebied geworden. Daarbij wil ik uitdrukkelijk vermelden 
dat ik geen medische achtergrond heb.  
 
Door het lezen van dit boek laat ik u ervaren hoe het is om een psychose te hebben, u 
kijkt als het ware mee door mijn ogen. Voor mij werd de wereld om me heen ineens 
anders, terwijl in werkelijkheid de verandering in mijzelf plaatsvond. Omdat ik gelukkig 
veel opgeschreven heb tijdens deze periode, kon ik mijn verhaal later tot in detail 
reproduceren. Alles wat ik in dit boek beschrijf, berust op mijn eigen ervaring; ik heb 
niets verzonnen om dit boek mooier te maken, alles wat u leest heb ik daadwerkelijk zo 
ervaren. De schuingedrukte tekst geeft mijn beleving weer tijdens de psychose. De 
overige tekst beschrijft mijn commentaar achteraf op de gebeurtenissen.  
 
De titel ‘Na het bidden ga ik dood’ heeft te maken met het meest heftige gedeelte van 
mijn psychose. Het besef dat ik dood zou gaan, het voelen van het leed van alle mensen 
in deze wereld en het zeker weten dat het einde van de wereld naderde, dit alles ervaarde 
ik in een zeer kort tijdsbestek. Deze trieste ervaringen werden bijna direct opgevolgd 
door het tegenovergestelde, namelijk een euforisch niet-aards gevoel. 
 
Ongetwijfeld zal iedereen die een psychose heeft gehad deze anders hebben ervaren. 
Wellicht is het voor de ene persoon heftiger geweest dan voor de andere. Mensen die zelf 
een psychose gehad hebben, zullen dingen herkennen in mijn boek. Voor mensen die 
niet zelf een psychose hebben meegemaakt, maar er ongewild bij betrokken zijn geraakt, 
is het een weergave van een bizarre belevingswereld. Hopelijk is dit boek een hulpmiddel 
om te begrijpen hoe psychotische patiënten denken en dingen ervaren.  
 
Veel mensen verwarren een kraambedpsychose met een postnatale depressie. Ik kan u 
vertellen: het is een wereld van verschil. Ik heb beiden meegemaakt, de depressie na de 
eerste bevalling en de psychose na de tweede. Als ik zou moeten kiezen, kies ik de 
depressie, hoewel dit natuurlijk ook afschuwelijk is om mee te maken. Maar als u dit boek 
gaat lezen, zult u begrijpen waarom ik deze keuze maak.  
 
Tijdens de psychose heb ik, in mijn overtuiging dat ik God was, telkens strijd moeten 
leveren met de Duivel. Mijn gedachte om mijn eigen kinderen te willen doden, had met 
deze moeilijke strijd te maken. Gelukkig waren er naast deze verdrietige momenten ook 
momenten waarop ik heb gelachen. Zoals het moment waarop ik dacht om de Duivel te 
laten struikelen, of toen ik een enorme zwijnenstal van mijn kamer maakte, of toen ik zag 
dat je heel goed appelmoes kunt eten zonder het cellofaan eraf te halen. Hoewel de 
opsluiting in de isoleercel een keerpunt bleek, duurde het nog geruime tijd voordat ik 
daarna uit de psychose was.  
 
Helaas kan ik niet aangeven hoe het kwam dat ik in een psychose belandde of welke 
signalen ik kreeg als voorbode ervan. Het enige wat ik u kan vertellen is dat vijf dagen na 
de bevalling het leven van mij en mijn gezin overhoop lag en een gezellige kraamtijd 
omsloeg in een vreselijke nachtmerrie...



Hoofdstuk 1: Kortsluiting 
 
Nadat alle kraamvisite vertrokken is, lig ik in de relaxfauteuil in de woonkamer. Jeroen ligt 
prinsheerlijk op mijn buik te slapen. De voorzitter van de plaatselijke scoutinggroep belt op om te vragen 
of hij nog even langs kan komen. Hij heeft een brief die hij graag door mij gecorrigeerd wil hebben. Pas 
na het eten gun ik mezelf de tijd om de brief te corrigeren. Ik kruip achter de computer en ga aan de slag. 
Mijn man Rick geeft Jeroen op zijn kamertje de fles en onze oudste zoon Mark kijkt beneden televisie. 
Het is ongeveer kwart over acht ’s avonds. 
 
Tijdens het corrigeren van de brief bedenk ik me dat dit niet het enige is wat ik van mezelf nog moet 
doen. Er spoken talloze andere werkzaamheden door mijn hoofd: een was uit de wasmachine halen, een 
nieuwe was er in doen, een geboortekaartje naar iemand sturen, het kraamboek nog invullen, strijken, 
prullenbakken legen, flesjes uitkoken, het hele huis opruimen en schoonmaken... Al deze 
werkzaamheden suizen steeds sneller door mijn hoofd en de lijst wordt steeds langer. Ik kan het niet meer 
stoppen! Het is bijzonder angstaanjagend en ik krijg een raar soort duizeligheid over me die ik nog nooit 
heb gevoeld. Heel even denk ik dat ik flauwval, maar uiteindelijk stopt het suizen gelukkig. Ik voel me 
raar. Het lijkt alsof er een soort kortsluiting in mijn hoofd is ontstaan. Het is een gevoel alsof de hele 
wereld om me heen is veranderd. Het rare is alleen dat niemand dat weet, alleen ik. Ik weet dat er iets 
volledig mis in mijn hoofd en dat ik dit onder controle moet houden. Als ik nu ga slapen, weet ik dat ik 
nooit meer wakker zal worden. Het valt niet meer terug te draaien, ik zal alles moeten ondergaan. Wat 
ik moet ondergaan en hoe ik aan deze wetenschap kom, is mij niet duidelijk, maar dat doet er nu 
eigenlijk niet toe. Ik moet iets doen. Gek genoeg raak ik niet in paniek. Ik weet dat in paniek raken 
mij zeker niet zal helpen. 
 
Ik loop naar Rick toe die Jeroen op schoot heeft. Ik ga voor hem staan en vertel dat ik iets heel 
belangrijks moet vertellen, maar dat hij er niet van moet schrikken. Ik aarzel nog om het te vertellen, 
want ik vind het zelf ook wel heel vreemd. Ondertussen maak ik met mijn rechterhand vreemde 
draaiende bewegingen. Rick ziet onmiddellijk dat er iets niet goed is met mij. Hij kan niet thuisbrengen 
wat er is, maar hij luistert wel naar wat ik hem te vertellen heb. Op nogal dwingende toon zeg ik tegen 
Rick dat de kinderen zo snel mogelijk ergens ondergebracht moeten worden. Ze moeten zo dichtbij 
mogelijk zijn, zodat hij weer snel terug is. Ik ben bang dat als hij te lang wegblijft, hij mij niet meer 
levend aantreft. Rick ziet aan mij dat het ernst is. Hij loopt met Jeroen op zijn arm naar beneden en 
vraagt aan Mark of hij de televisie wil uitzetten. Mark vraagt wat er aan de hand is en Rick antwoordt 
heel kalm dat hij samen met Jeroen even naar de buren gaat, omdat mama zich niet zo lekker voelt. 
Zonder dat ik iets zeg, zie ik dat mijn eigen kinderen naar de buren worden gebracht. Ik heb er geen 
moment aan gedacht om ze nog een dikke kus of een knuffel te geven, maar misschien is dat wel beter zo. 
Want ik weet niet of ik mijn rare bewegingen kan verbergen voor Mark. Bovendien vind ik dat ik even 
aan mezelf moet denken, want dat er iets aan de hand is, is zeker. Maar wat? 
 
Als ik zou moeten omschrijven wat er met me gebeurde op het moment dat ik in de 
psychose kwam, zou ik zeggen dat God tikkertje speelde met mij en zei: ‘Tikkie, jij bent 
God’. Het was zo’n bijzonder gevoel dat ik ineens kreeg, dat het niet anders kon dan dat 
ik God was geworden. Die rare draaiende bewegingen met mijn hand gebeurden vanzelf, 
alsof ik iets onder controle moest houden. Op dat moment wist ik niet dat het een 
psychose was. Toen het begon, wist ik uiteraard ook niet dat ik mijn kinderen iets aan 
zou kunnen doen. Dat besef kwam pas later. Die bewuste avond zei mijn intuïtie dat mijn 
kinderen niet bij mij in de buurt moesten zijn. Jeroen maakte het allemaal niet bewust 
mee, maar voor Mark was dit allemaal behoorlijk heftig. Later heb ik hem uitgelegd dat ik 
niet wilde dat hij weg ging, maar dat hij met mij in de buurt gevaar liep. Ook was ik bang 
dat hij zou zien dat ik dood neer zou vallen. Die ellende wilde ik hem allemaal besparen, 



dat vond ik te heftig voor een kind. Gelukkig heb ik op dat moment meteen aan de 
kinderen gedacht.  
 
Als Rick weer terug is van de buren, maak ik hem duidelijk dat ik hem iets heel belangrijks moet 
vertellen: ik ben God. God heeft hele belangrijke taken in deze wereld. Voor Rick zal ik daarom een 
andere vrouw gaan zoeken. Ik doe mijn trouwring af en leg deze op tafel neer. Ik zie aan Rick dat hij 
zich geen raad weet. Het doet mij ook zeer dat ik dit tegen hem zeg, maar ik kan niet anders. Toch doe 
ik daarna de ring weer aan mijn vinger, want ik heb het idee dat het niet nodig is dat ik hem af doe. Er 
staat de wereld wel iets groots te wachten: iedereen in de wereld zal weten dat ik God ben en Rick gaat 
me daarbij helpen. Omdat ik nog wel enigszins besef dat de mensen dit misschien wel erg raar zullen 
vinden, moeten we voorzichtig te werk gaan. Ik stel voor dat we het via internet en televisie bekend gaan 
maken, zodat zo veel mogelijk mensen worden bereikt. Ik vertel Rick dat ik op alle vragen in deze 
wereld een antwoord heb.  
 
- Mijn eigen identiteit is veranderd - 
 
Voor een buitenstaander waren mijn redeneringen volledig onlogisch, terwijl ze voor mij 
zo klaar als een klontje waren. Alleen waren ze niet meer gebaseerd op feiten of 
waarnemingen, maar op gevoel en intuïtie. Zo had ik het gevoel God te zijn, terwijl dit 
nergens op gebaseerd was. Het was alsof ik plotseling over een enorm grote intuïtie 
beschikte. Nieuwe inzichten kwamen ineens in mij op en omdat ik signalen kreeg die 
deze inzichten bevestigden, ging ik ervan uit dat mijn eigen inzichten daarom goed 
waren. Gek genoeg creëerde ik zelf die signalen in mijn hersenen, dus ik bevestigde 
mezelf zonder dat ik het in de gaten had.  
 
Even later belt de buurvrouw bij ons aan. Ze zegt iets tegen Rick, iets over een telefoonnummer. Ze mag 
best binnenkomen, ik heb haar iets dringends te vertellen. Ze zal in de wereld een hele belangrijke rol 
gaan spelen, ze zal namelijk de oppas zijn van alle kinderen in de wereld. Ik heb geen idee hoe ik ineens 
aan deze informatie kom, maar voor mijn gevoel vallen alle puzzelstukjes nu op zijn plaats. De wereld 
zal gaan veranderen en ik zet deze verandering in gang.  
 
Rick is intussen druk bezig om iemand van de huisartsenpost aan de lijn te krijgen, maar ik vertel hem 
dat dit niet nodig is. Er hoeft helemaal niemand gebeld te worden, want het is toch wel duidelijk dat er 
niets met mij aan de hand is. Maar ik heb wel gezegd dat ik God ben en ik kan me voorstellen dat dit 
voor Rick een hele grote schok is. Daarom probeer ik het wat af te zwakken. Iedereen zegt toch weleens 
iets raars in z’n leven wat hij of zij helemaal niet zo bedoelde? 
 
Natuurlijk wist ik heel goed dat er wat met mij aan de hand was en ik kon ook niet 
verklaren waarom ik nu de wetenschap had dat ik God was. Ik wist het gewoon. Het leek 
wel alsof er iets in de hele wereld was gebeurd wat onomkeerbaar was. Ik had het gevoel 
alsof ik opeens met alle mensen in de hele wereld via een onzichtbaar draadje verbonden 
was. Ook had ik het gevoel dat iemand mij met een toverstokje betoverd had, alleen was 
dat geen goede fee, maar een kwade heks. 
 
Ik heb, als God, veel water nodig en zeg dat tegen Rick. Nog voordat er een arts arriveert, heb ik het 
idee dat Rick en ik telepathisch zijn: als ik denk aan een glas water, staat hij op en schenkt water voor 
me in. Rick hij begrijpt mijn telepathische gedachtes dus bijzonder goed. De huisarts arriveert samen met 
een chauffeuse. Hij probeert met me te praten, maar het grootste deel van de tijd ben ik mijn telepathische 
vermogens aan het testen. Die telepathie is wel handig, want Rick en ik kunnen nu met elkaar 
communiceren zonder dat iemand ons hoort. Af en toe een begrijpende blik van Rick is voor mij genoeg. 
Wat de huisarts met ons besproken heeft, daar heb ik geen idee van. Het gesprek gaat volledig langs mij 



heen, maar het is ook niet belangrijk, het is allemaal ondergeschikt. De huisarts neemt mijn temperatuur 
op, ik heb wat verhoging. Daarna heeft hij telefonisch contact met een psychiater. Als de huisarts weg is, 
vraag ik aan Rick of hij ook vond dat de arts Chinees praatte. We lachen er samen maar om. 
 
- Ik ben telepathisch - 
 
De huisarts constateerde dat ik behoorlijk afwezig was. Tijdens het gesprek met hem 
interesseerde het mij totaal niet dat hij er was. Wat mij wel interesseerde, was het feit dat 
ik ineens over telepathische gaven beschikte. Dat testen van mijn telepathische vermogen 
deed ik om aan mezelf te bewijzen dat ik inderdaad God was. Achteraf gezien was dat 
testen volledig onzinnig, want toen Rick mij begrijpend aankeek was dat alleen om mij op 
mijn gemak te stellen en niet een bevestiging van mijn telepathische gaven. Ik was 
helemaal met mezelf bezig en niet met het gesprek; ik kan me er geen woord van 
herinneren. 
 
Na middernacht arriveert een psychiater samen met een assistent. Zonder dat ik het in de gaten heb, 
liggen er plotseling twee pillen op de salontafel met de mededeling dat ik deze moet innemen. Ik weiger dit 
te doen, omdat ik zeker weet dat ik dan dood zal gaan. Allerlei mogelijkheden probeer ik uit om het 
innemen van die tabletten maar te ontwijken. Ik ga zeker een kwartier op de wc zitten en verzin allerlei 
smoezen om ze maar niet te hoeven nemen. Zelfs Rick probeert mij ervan te overtuigen dat dit het beste 
voor me is. Nu weet ik zeker dat er een complot tegen mij gesmeed wordt, waarbij Rick ook betrokken 
is. Vanaf dat moment vertrouw ik niemand meer. Ik besluit niks te laten merken van mijn schokkende 
ontdekking, want ik weet niet wat ze verder met me van plan zijn. Ben ik dan met een man getrouwd 
die ik nooit had moeten vertrouwen? Spant Rick samen met de psychiater die mij dood wil hebben? Is die 
man wel psychiater? Misschien gaan ze mij een injectie geven, maar dan zal ik me letterlijk doodvechten. 
Omdat ik stelselmatig de medicijnen weiger, besluit de psychiater uiteindelijk om mij via een IBS (In 
Bewaring Stelling) te laten opnemen in een psychiatrische kliniek. Voor mij is dat op dat moment geen 
probleem, alles is beter dan die medicijnen. 
 
- Mijn vertrouwen in anderen is weg - 
 
Achteraf kon ik niet begrijpen waarom er ineens twee losse pillen op de salontafel lagen. 
Ik had niet gezien dat ze neergelegd werden en ook niet door wie. Bovendien zag ik geen 
verpakking of gebruiksaanwijzing liggen, wat het voor mij allemaal behoorlijk verdacht 
maakte. Als ik de mogelijkheid had gekregen om in ieder geval de gebruiksaanwijzing 
door te kunnen lezen, was er misschien nog een kans geweest dat ik ze had ingenomen. 
Maar ik ging niet twee losse pillen, waarvan ik niet wist wat ze zouden doen, zomaar 
innemen.



Hoofdstuk 2: Alles onder controle 
 
In dezelfde nacht wordt om vier uur een ambulance gebeld. Ik stap in de ambulance en Rick rijdt in zijn 
eigen auto er achteraan. We gaan naar een psychiatrische kliniek in de buurt. Omdat ik in de 
ambulance niet vastgebonden word, lijkt het me dat we in die kliniek ook zo klaar zijn. Bij de 
spoedeisende hulp word ik afgeleverd en daar krijgen Rick en ik direct een gesprek met een psychiater en 
een verpleegkundige. In eerste instantie is het de bedoeling om mij op te nemen op de open afdeling, maar 
na het gesprek wordt besloten om mij toch op een gesloten afdeling te plaatsen. Tijdens het gesprek merk 
ik dat ik heel moeilijk dingen onder woorden kan brengen. Toch begrijp ik niet waarom ik opgenomen 
moet worden. Ik heb een keertje gezegd dat ik God ben, wat is daar nu zo raar aan? Mensen zeggen wel 
meer rare dingen en bovendien, het is nu allang weer over. Tenminste, daarvan wil ik de psychiater 
overtuigen. Wat een toestand allemaal, het is allemaal zeer overdreven. Waarom kan ik niet gewoon 
naar huis? 
 
- Er is niks met me aan de hand - 
 
Er werd tijdens het intakegesprek gevraagd wie ik was en waar ik woonde. Allemaal 
feiten die ik zo wist op te lepelen. Naar die feiten werd gedurende mijn verblijf in de 
kliniek vaker gevraagd. Naar mijn idee was het niet nodig om zo vaak te vragen wie ik 
was, maar ongetwijfeld hadden de verpleegkundigen hier een reden voor. Het was wel 
goed dat ik opgenomen werd op de gesloten afdeling, want vanuit de open afdeling was 
ik naar huis gelopen. Ik was er namelijk heilig van overtuigd dat er niks met me aan de 
hand was. Dat die overtuiging verre van juist was, bleek pas later. 
 
Uiteindelijk vertrekt Rick rond half zes ’s ochtends. Ik ga naar mijn kamer, maar de indeling van de 
kamer bevalt me totaal niet. Omdat ik het steenkoud heb, zet ik mijn bed voor de radiator en vraag nog 
twee extra dekens. Ik ben werkelijk koud tot op het bot. Toch kan ik nu nog niet gaan slapen. Stel je 
voor dat de verpleegkundigen tijdens mijn slaap mij een injectie toedienen. Dan word ik nooit meer 
wakker! Ik vind het echt waardeloos dat mijn kamer niet op slot kan, nu kan iedereen zomaar mijn 
kamer binnenkomen. Die gedachte houdt me nog lange tijd bezig, maar als ik merk dat de verpleging 
niet binnenkomt, besluit ik even een oogje dicht te doen. Het is een hectische nacht geweest.  
 
De vier uurtjes slaap doen me echt goed en ik word uitgerust en vol energie wakker. Tijd om eens te gaan 
kijken waar ik terecht ben gekomen. Allereerst besluit ik om een kijkje te gaan nemen in de 
gemeenschappelijke ruimte. Ik zie daar een vrouw staan die haar voeten voortdurend aan de deurmat 
afveegt. Zo te zien is het iemand die niet spoort. Ook loop ik langs allerlei zonderlinge figuren die me met 
een wazige blik aankijken. Waar ben ik terechtgekomen? Ik hoor hier helemaal niet! 
 
Sommige verpleegkundigen in de kliniek kan ik niet vertrouwen, daar ben ik van overtuigd. Ik hoef ze 
maar aan te kijken om te weten wie ik kan vertrouwen en wie niet. Volgens mij loopt er ergens een 
grappenmaker rond die de klokken steeds vooruit zet. Als ik even ergens ga zitten, dan lijken er vijf 
minuten voorbij, maar als ik op de klok kijk, ben ik ineens vier uur tijd kwijt. Op deze manier heb ik 
geen notie meer van tijd en dat is heel irritant. Men vindt dat ik opgenomen moet worden, omdat ik in de 
war ben. Maar door steeds de tijd te wijzigen, raak ik nog meer in de war.  
 
- Het besef van tijd is weg - 
 
Pas achteraf kon ik verklaren waarom ik steeds tijd miste. Voor mijn gevoel waren er pas 
vijf minuten voorbij, terwijl ik in de psychose op dat moment een volledige black-out 
had. Omdat ik in eerste instantie niet aan mezelf ging twijfelen, gaf ik de klokken of 
iemand van de verpleging de schuld. Van die black-out had ik niks gemerkt en daarom 



leek het alsof er maar een paar minuten verstreken waren, terwijl ik in werkelijkheid uren 
‘weg’ was. Bij black-outs weet je niets meer van de tussenliggende periode, dit in 
tegenstelling tot dromen. Dromen maak je bewuster mee en kun je je achteraf soms nog 
herinneren.  
 
Elke ochtend is er de mogelijkheid om in de activiteitenruimte te gaan knutselen. Dit is echt iets voor mij, 
want ik ben creatief genoeg. Bij binnenkomst merk ik dat de mensen die hier zitten niet goed bij hun 
hoofd zijn. Ik ben de enige normale persoon hier en nu weet ik helemaal zeker dat ik hier niet thuishoor. 
Daarom ga ik in het midden van de zaal staan en roep dat iedereen gered gaat worden. Voor de mensen 
in de zaal is dat zichtbaar een grote opluchting, er is nu eindelijk iemand die hen zal helpen. Ze hebben 
gewoon een leider nodig. Er staat een verpleegkundige bij die echt heel slecht is, hij is de verpersoonlijking 
van de Duivel. Ik waarschuw hem met een vermanend vingertje dat hij moet oppassen. Twee 
verpleegkundigen pakken mij vervolgens vast en proberen mij weg te krijgen uit de zaal, maar het lijkt 
wel alsof ik als een betonblok vastgenageld sta aan de grond. Ze kunnen mij daar niet zomaar weghalen, 
alleen als ik dat wil. Ik ben immers niet voor niks God. Onder begeleiding van twee verpleegkundigen ga 
ik uiteindelijk terug naar mijn eigen afdeling. Ik vertel hen dat ik er spijt van heb, omdat ik besef dat 
deze actie niet echt handig was. In werkelijkheid heb ik er helemaal geen spijt van, integendeel, ik wil 
iedereen waarschuwen voor de Duivel. Het kan alleen zijn dat de rest niet gezien heeft dat die 
verpleegkundige de Duivel is. Pas later besef ik dat ik in de isoleercel had kunnen belanden, maar 
gelukkig wordt me dat bespaard.  
 
Tussen de middag gaan we met z’n allen warm eten. Eerder die dag had ik al kennisgemaakt met ene 
Maria, de vrouw die haar voeten voortdurend aan de deurmat afveegt. Uit de manier waarop ze naar me 
kijkt, kan ik afleiden dat zij weet dat ik God ben. Hoe kan het ook anders met zo’n naam? Ik word 
aan het hoofd van de tafel gezet. Rechts naast mij zit Maria. Dit is wel heel erg toevallig. Als Maria 
water voor me inschenkt, gaat het even niet goed met me. Ik vlucht naar mijn kamer en wacht daar net 
zo lang totdat iedereen klaar is met eten. Blijkbaar weet iedereen in de wereld al dat ik God ben en ben 
ik de enige die dat nog niet wist. Na een half uur kom ik weer tevoorschijn en ga aan tafel zitten. De 
andere patiënten zijn televisie aan het kijken, aan het roken of zitten op hun kamer. Mijn eten is koud 
geworden, maar dat maakt me niet uit. Ik kan nu rustig eten en moet even rust aan mijn hoofd hebben, 
want het wordt me allemaal even te veel. Nu ga ik bedenken wat ik moet doen, want tot het besef komen 
dat je God bent, is niet zomaar wat. 
 
- De hele wereld weet nu dat ik God ben - 
 
Achteraf weet ik dat alles op toeval berustte, maar waarom zetten psychiatrische 
hulpverleners een vrouw met de naam Maria naast iemand die denkt dat ze God is? Per 
slot van rekening is de naam Maria in deze tijd niet echt een veel voorkomende naam. En 
toevallig schonk zij ook water voor mij in. Je zou bijna denken dat dit een vooropgezet 
plan was, dit verzin je zelf niet. Waarom werd ik aan het hoofd van de tafel geplaatst? 
Ook dat was geen handige plek in dit geval. Drie toevalligheden in één situatie. 
 
Aan het begin van de middag krijg ik een gesprek met meerdere mensen. Ik heb geen idee wie ik 
tegenover me heb, er zal wel een psychiater bij zitten. Men stelt zich voor, maar omdat ik iedereen 
wantrouw, kan me het ook niet echt boeien wie het zijn. Ze stellen allerlei vragen, maar ik vertel dat de 
psychose over is. Toch vind ik iets heel vreemds tijdens het gesprek en dat is het feit dat ik weet dat de 
verpleegkundige die bij het gesprek zit een heel slecht mens is: ook in hem zie ik de Duivel. Ik moet hem 
dus in de gaten houden. Tijdens dat gesprek moet ik erg huilen, omdat ik me realiseer dat ik mijn 
kinderen al een tijdje niet gezien heb. Ook vertel ik dat het lichamelijk allemaal niet makkelijk is: ik 
loop nog met allerlei ongemakken van de bevalling en kan moeilijk zitten vanwege de hechtingen. Ik hoor 
hier helemaal niet thuis. Volgens mij hebben ze een vergissing gemaakt. Weer moet ik antwoord geven op 



de vragen wie ik ben en waarom ik opgenomen ben. Ik probeer zo normaal mogelijk te antwoorden, want 
ik besef dat als ik de goede antwoorden geef, ik snel naar huis kan en dat is tenslotte mijn doel. 
 
Na het incident in de activiteitenruimte zoek ik contact met andere patiënten van mijn afdeling. Ik kom 
in gesprek met een blonde vrouw die mij vertelt dat het allemaal heel vervelend is wat er gaat komen, 
maar dat uiteindelijk mij iets heel moois staat te wachten. Ook drukt ze me op het hart dat ik vooral 
geen vragen moet stellen, niet aan andere patiënten en niet aan verpleegkundigen. Dat doe ik dan ook 
niet. Deze vrouw is vreselijk moe, het lijkt wel alsof ze altijd wil slapen. Ze heeft haar ogen bijna altijd 
gesloten. 
 
Of de blonde vrouw op dat moment in een psychose verkeerde, weet ik niet. Er was 
natuurlijk wel iets met haar aan de hand, anders word je niet opgenomen. Ik geloofde 
klakkeloos wat ze me vertelde, alsof ze voor mij een helderziende was. 
 
Het is bezoekuur en ik zie allerlei nieuwe mensen op de afdeling verschijnen, nieuwe patiënten. Ik vertel 
Rick dat één persoon net doet alsof hij een bezoeker is, maar dat hij in werkelijkheid patiënt is. 
Natuurlijk heb ik dat allang door, ik ben niet gek! De blonde vrouw is samen met een man, ze roken 
een sigaretje in de rokersruimte. Nu zie ik dat die man mijn ex-partner is, maar dan in een andere 
gedaante. Mijn ex-partner en Rick staan allebei even ver van mij vandaan. Opeens krijg ik de ingeving 
dat die afstand steeds hetzelfde moet blijven. Als Rick naar rechts beweegt, ga ik ook een stukje naar 
rechts. Mijn ex-partner heeft duidelijk in de gaten dat hij verkeerd bezig is geweest in het verleden. Hij 
gaat samen met de blonde vrouw naar een kamer toe, ik denk dat hij haar daar om advies gaat vragen. 
Als ze weer terugkomen, heeft hij het zichtbaar erg zwaar. De blonde vrouw neemt alle schuld op haar 
schouders voor alle slechte dingen die hij in zijn leven heeft gedaan. Dat zal de reden zijn dat zij zo moe 
is en de hele dag met gesloten ogen rondloopt. 
 
Ik zag aan die voor mij volledig onbekende man dat het mijn ex-partner was. Dat zag ik 
niet zozeer aan zijn uiterlijk, maar aan de energie die hij uitstraalde of aan de manier 
waarop hij mij aankeek. Blijkbaar gaf ik een eigen invulling aan situaties (‘hij gaat advies 
vragen’), terwijl hij dan in werkelijkheid gewoon even onder vier ogen met zijn vrouw 
wilde praten over de voortgang van haar herstel. Eigenlijk was ik telkens bezig om 
situaties anders uit te leggen dan ze in werkelijkheid waren. Alles moest uiteraard in mijn 
plaatje passen. Iedere persoon die nieuw kwam op de afdeling was voor mij een patiënt. 
Ik wist wel dat het bezoekuur was, maar alleen mijn eigen man Rick was op bezoek en de 
rest blijkbaar niet.  
 
- Mensen krijgen een andere gedaante - 
 
Tijdens het bezoekuur ga ik met Rick naar de gang van de kliniek. Ik ga midden in de gang staan en 
iedereen die voorbij loopt, volg ik met mijn ogen. Mensen proberen onopgemerkt te passeren, want ze 
voelen zich duidelijk erg ongemakkelijk. Nog nooit heb ik me zo almachtig gevoeld als nu en ik ben er 
eigenlijk best trots op. De hele kliniek heb ik onder controle, dat is het voordeel als je God bent. We 
lopen terug naar de afdeling. Rick heeft daarna nog een gesprek met een hulpverlener. Het gesprek kan 
ik niet horen, want ze praten met elkaar achter een gesloten glazen deur. Ik zie aan Rick dat hij het erg 
moeilijk heeft met de situatie. Volgens mij vertelt Rick dingen over mij, zodat ik zeker nog niet naar 
huis zal gaan. Dat bevalt me natuurlijk niet, daarom vertel ik aan de verpleegkundigen dat het slecht 
gaat met Rick: hij zegt ineens zulke rare dingen. De vraag is natuurlijk of de verpleegkundigen in mijn 
truc trappen.  
 
In de gang zag ik dat Rick zich ontzettend ongemakkelijk moest voelen, maar ik wilde 
hem duidelijk maken dat iedereen ondergeschikt was aan mij. Ik realiseerde me dat door 



het gesprek dat Rick met de hulpverlening voerde, de kans op terugkeer naar huis een 
stuk kleiner werd. Daarom gaf ik als een soort tegenoffensief aan dat het met Rick niet 
echt goed ging. Wellicht was er dan een kleine kans dat ze mij zouden geloven en naar 
huis zouden sturen. Dan zou Rick in mijn plaats moeten blijven. 



Hoofdstuk 3: Totale euforie 
 
Als het bezoekuur is afgelopen, houd ik me bezig met keuzes die soms behoorlijk heftig kunnen zijn. 
Het zijn keuzes die te maken hebben met goed of kwaad. Een keuze tussen leven met mijn ex-partner óf 
doodgaan met Rick aan mijn sterfbed. Of de keuze tussen mijn pasgeboren baby en mijn oudste zoon. 
Voor een moeder is dit echt een onmogelijke keuze, maar toch zal ik deze telkens moeten maken. Ik 
krijg duizenden keuzes voorgeschoteld. Een eenmaal gemaakte keuze kan ik heel moeilijk ongedaan 
maken, maar daarna ben ik weer door naar een volgend niveau. Het meest lastige is dat ik niet weet wat 
de volgende keuze zal zijn; ik moet zelf op zoek gaan naar aanwijzingen hiervoor. Het is een bijzonder 
zware opgave en het kost me enorm veel energie. 
 
Soms zijn het keuzes waarvan ik de volgorde moet onthouden, want als ik deze keuzes wil terugdraaien, 
moet ik dit in omgekeerde volgorde doen. Het komt gelukkig ook voor dat een aantal gemaakte keuzes 
in één keer afgesloten kunnen worden. Dat is een opluchting, want dan kan ik de volgorde van de 
voorgaande keuzes vergeten. Omdat het duizenden keuzes zijn en ik niet weet wat de volgende keuze is, 
levert mij dat een hoop stress op, maar steeds probeer ik het juiste te kiezen. Als ik het goed doe, zie ik 
bij de verpleegkundigen en de patiënten blije gezichten. Zodra ze bedrukt kijken, moet ik mijn keuze 
terugdraaien. Ik houd steeds mijn einddoel voor ogen, namelijk naar huis toe, naar mijn man en mijn 
kinderen. Hoe verder ik kom met mijn keuzes, hoe makkelijker het gaat. Ook omdat ik merk dat er 
geen consequenties aan vastzitten.  
 
Naderhand heb ik me natuurlijk afgevraagd van wie ik deze keuzes nu eigenlijk moest 
maken. Dat moest van niemand, dat deden mijn hersenen met me tijdens een psychose. 
Maar op dat moment realiseerde ik me dat absoluut niet. De juiste keuzes maken was op 
dat moment erg belangrijk. De keuzes waren steeds gebaseerd op mijn einddoel, namelijk 
naar huis, naar mijn man en kinderen. Dat was voor mij steeds het uitgangspunt. 
 
Mijn vader, Rick en Mark komen op bezoek. Omdat ik alle tijdsbesef kwijt ben, weet ik niet of het nu 
ochtend, middag of avond is. De klokken zetten ze toch steeds vooruit, dus daar kan ik niet meer op 
vertrouwen. Ik lig in mijn bed met een paar dekens over me heen, omdat ik het nog steeds erg koud heb. 
Mijn vader drukt me op het hart om medicatie te nemen. Als ze na het bezoek weer weggaan, kan ik ze 
nakijken vanuit mijn raam. Ik zie dat ze erg van slag zijn. Het is een hele lange rechte weg die ze af 
rijden, dus ik kan ze lang nakijken. Het vreselijke gevoel dat ik hier de rest van mijn leven moet blijven, 
bekruipt me. Ik vind dit enorm triest, maar ben er niet echt emotioneel onder. Nu heb ik het te druk met 
mijn eigen situatie en de keuzes die ik moet maken. Ik sta ook niet echt lang stil bij zo’n gedachte, 
omdat ik iets anders heb om naar uit te kijken: over twee dagen zal ik worden overgebracht naar een 
academisch ziekenhuis in de buurt.  
 
Het moment waarop mijn vader, Rick en Mark die lange rechte weg afreden, was het 
meest indrukwekkende moment tijdens de hele psychose. Na twee mislukte relaties had 
ik eindelijk mijn leven goed op de rit en nu werd ik geconfronteerd met een opsluiting in 
een psychiatrische kliniek. Dat ik een lieve man en twee leuke kinderen thuis achter 
moest laten, viel me bijzonder zwaar, zeker ook omdat ik niet wist hoe mijn toekomst er 
uit zou gaan zien. Dieper dan dit kon ik niet zinken. Eerlijk gezegd dacht ik op dat 
moment dat mijn leven over was en dat ik de rest van mijn leven in de kliniek moest gaan 
slijten. 
 
’s Avonds zit in de gemeenschappelijke ruimte een aantal mensen bij de televisie. Tot mijn verbazing zijn 
zeker vijf belangrijke wereldleiders aanwezig in een andere gedaante. Ze zien er dus niet uit als Obama, 
Poetin en de paus, maar ze zitten er wel degelijk. Ze kijken me verwachtingsvol aan en wachten totdat ik 
er bij kom zitten. Ook Maria is aanwezig. Als ik naar de televisie kijk, zie ik tot mijn grote verbazing 



mijn eigen bevalling, voorzien van commentaar. Het is absoluut niet de bedoeling dat ik ernaar kijk, dus 
ik ga maar naar mijn kamer en wacht totdat de televisie uit is. Na een uurtje ga ik nog eens poolshoogte 
nemen. Er zit nog één persoon en ik eis van hem dat hij de televisie uitzet. Hij reageert nogal boos en 
gaat naar de verpleging toe. Van hen mag de televisie aan blijven tot elf uur ’s avonds. Ik besluit om even 
te gaan wandelen door de gangen. Als ik weer terugkom, is de televisie gelukkig uit. 
 
Nu weet ik zeker dat ik de allesbepalende factor ben voor de hele wereld, dat de tijd is gekomen dat we 
met z’n allen de wereld verlaten en overgaan naar de eeuwigheid. Alle wereldleiders zijn op de hoogte. Het 
is mijn taak om steeds de juiste keuze te maken. Blijkbaar ben ik de uitverkoren persoon die alle 
mensen komt helpen. Voor mij is de realiteit dat nu het einde van de wereld is gekomen. Toch vind ik 
het wel raar dat ik dit nooit geweten heb. Blijkbaar was iedereen in de wereld al 39 jaar op de hoogte 
van het feit dat ik God ben, alleen wist ik het zelf nog niet. Ik ben werkelijk doodmoe van alle keuzes 
en zeg tegen de verpleegkundigen dat ik ‘het allemaal niet meer weet.’ De verpleging zegt het wel te weten 
en zij vinden het  verstandig dat ik op mijn kamer ga rusten. Ik voel een enorme onrust in mijn lichaam, 
omdat ik me bezig blijf houden met de vraag hoe het allemaal nu verder moet met deze wereld. Naar 
mijn kamer gaan is wel verstandig, ik weet anders ook niet wat ik verder moet doen. Daar zal ik vast 
wel een idee gaan krijgen wat ik nu moet doen. 
 
Omdat ik heel veel opschrijf, heb ik pen en papier altijd binnen handbereik liggen. Op mijn bed schrijf 
ik een verkorte versie van de Bijbel, ongeveer vijftien regels. Dat zou naar mijn idee voldoende moeten zijn 
voor iedereen in de wereld. Ik moet deze Bijbel zo compleet mogelijk beschrijven. Dat betekent dat ik 
niks mag vergeten, anders gaat het mis. Wat er dan niet goed zal gaan, weet ik nog niet, maar dat gevoel 
heb ik nu eenmaal en laat ik nu maar niet dat risico nemen. Tijdens het schrijven kijk ik niet om me 
heen, omdat ik bang ben dat ineens de Duivel zal verschijnen die alles zal verzieken. Met het schrijven 
van deze Bijbel ga ik iets afsluiten, maar ik weet niet wat. Wat er op volgt zal enorm groots zijn, maar 
of het positief of negatief is, dat weet ik niet. Ik schrijf de Bijbel zo volledig mogelijk, zodat achterblijvers 
kunnen zien wat ik aan deze wereld heb nagelaten. Als ik om me heen ga kijken of iets anders ga doen, 
gaat er iets gebeuren. Zolang ik niet om me heen kijk, mag ik nog wel iets aan de Bijbel toevoegen, maar 
het blijft uitstel van executie. Het is doodeng, maar ik moet iets doen. Vreemd genoeg ben ik niet bang 
om dood te gaan. Ik heb het veel te druk om daarmee bezig te zijn en bovendien is mijn taak belangrijk 
genoeg om dit dan maar te accepteren.  
 
Dit was de enige keer dat ik werkelijk het gevoel had dood te gaan. Ik berustte hierin, 
omdat ik het idee had dat dit toch het einde van de wereld was en we met z’n allen naar 
de eeuwigheid zouden gaan. 
 
Uiteindelijk besluit ik mijn ogen dicht te doen en te gaan bidden. Bidden kan in ieder geval nooit kwaad 
lijkt me. Wanneer ik mijn ogen dichtdoe, weet ik dat ik dood zou kunnen gaan. Maar ik heb geen 
andere keus. Anders gebeurt er niks en komen we in deze wereld niet verder. Het rare is dat ik er totaal 
geen emotie bij voel, ik heb er wel vrede mee als ik niet meer wakker zou worden. Toch zijn er in plaats 
van één optie zelfs twee opties: óf ik ga dood óf ik blijf in de psychose hangen. Bij deze laatste optie zal ik 
dus voor altijd in de kliniek blijven. Dan liever dood, want de gedachte dat Rick en de kinderen me de 
rest van mijn leven hier komen opzoeken, kan ik niet verdragen. Voor hen vind ik dat een te grote 
opgave. Dat ik ooit weer gezond en wel thuis zal zijn, is totaal geen optie. 
 
- Ik kies ervoor om dood te gaan - 
 
Na het bidden merk ik tot mijn verbazing dat ik nog leef. Voorzichtig kijk ik in de gang of er iemand 
is. Ik zie alleen verpleegkundigen in het kantoor zitten, ze kijken naar mij. Het lijkt wel alsof er 
helemaal niets meer in de wereld is, alsof alles stilstaat en wacht op een actie van mij. De wereld is leeg, er 
is niks meer, alle mensen in de wereld zwijgen. Wat er zich dan voltrekt, is werkelijk ongelofelijk groots 



en ontzettend bizar. Alle tot nu toe gemaakte keuzes ontvouwen zich in omgekeerde volgorde naar iets 
positiefs. Ik hoef zelf helemaal niets te doen, alleen afwachten wat er gaat gebeuren. Ik voel ook dat het 
nu mijn tijd is om te rusten en om het allemaal te ervaren. Het besef komt nu dat het iets enorm groots 
moet zijn en dat het een grote beloning zal zijn voor alle keuzes die ik gemaakt heb. Ik had al gehoopt 
dat het de goede kant op zou gaan, want dan is het geluk niet meer te overzien, zo groot zal het zijn.  
 
In eerste instantie voel ik me verschrikkelijk rot, ik voel al het leed van alle mensen in de wereld. 
Langzamerhand ontvouwt iedere keuze zich die ik gemaakt heb. Bij iedere stap wordt mijn rotgevoel 
minder en slaat dit om in een geluksgevoel. Het begint klein, maar het geluksgevoel wordt steeds groter en 
bouwt steeds sneller op naar een bijzonder mooi hoogtepunt. Ik hoor alle mensen in de hele wereld juichen 
en dat is een waanzinnig mooie ervaring, zeker omdat ik weet dat ik het zelf heb veroorzaakt. Alle 
ellende heb ik doorstaan om dit mee te mogen maken. Ik zie ons gezin in een heel wit licht opgesteld, 
zoals de leden van Queen in het nummer Bohemian Rhapsody. Het is geen aards geluk, het is van een 
andere orde. Tijdens het ontvouwen van al die keuzes loop ik in de gang heen en weer. Daarbij strek ik 
mijn armen uit en maak er rustgevende bewegingen mee, zoals God dat zou doen. Alsof ik alle mensen 
welkom heet en iedereen mee mag naar de eeuwigheid, hoe slecht hij of zij ook geweest is in het aardse 
leven. Om half twaalf ’s avonds ga ik naar mijn kamer om uit te rusten van deze waanzinnige belevenis. 
Ik ben werkelijk helemaal bekaf, maar superblij en trots dat dit is gebeurd. 
 
Dit was het enige moment in de psychose dat ik stiekem nog weleens over zou willen 
doen. Het gevoel was zo overweldigend dat ik niet kan verklaren wat dit geweest is. Een 
mens zoekt altijd een verklaring voor gebeurtenissen, terwijl heleboel zaken tijdens een 
psychose gewoon niet verklaarbaar zijn. Of dit nu een bijna-doodervaring was of een 
superheftige hallucinatie zal ik nooit weten. Maar bijzonder was het wel. 



Hoofdstuk 4: In het zenuwcentrum van de wereld 
 
De volgende dag mag een patiënt naar buiten om de ganzen en eenden eten te geven. In werkelijkheid gaat 
hij dat niet doen, maar brengt hij informatie naar buiten over wat er hier in de kliniek aan de hand is. 
De ‘ganzen en eenden’ zijn uiteraard de mensen in de rest van de wereld. Hij kan natuurlijk niet 
vertellen dat dit mensen zijn, want de patiënten en verpleegkundigen verbergen informatie voor mij. De 
verpleegkundigen zijn ontzettend blij dat ze mij in hun kliniek hebben, want op deze manier worden ze 
wereldnieuws. De kliniek is het zenuwcentrum van de hele wereld. Ik realiseer me nu ook dat mijn 
ouders wel enorm trots op me moeten zijn, maar ik vind het wel vreemd dat ze er niet zo uitzien. Ze 
lijken me erg bezorgd. 
 
Er wordt mij verteld dat ik een gesprek met een advocaat heb, maar op dat moment sta ik net de haren 
van een patiënt te wassen boven de spoelbak in de keuken. De advocaat zal dus even moeten wachten, 
eerst moeten de zonden van de hele wereld weg gewassen worden. Dat is veel belangrijker. Overigens weet 
ik zeker dat die zogenaamde advocaat een diëtiste is. Overbodig bezoek dus.  
 
- Woorden krijgen een andere betekenis - 
 
Pas veel later ging ik me realiseren dat ik een advocaat heb laten wachten, omdat ik zo 
nodig de haren van een patiënt moest wassen. In eerste instantie was dat best komisch, 
maar het gaf wel aan hoe ver ik van de werkelijkheid weg was. De betreffende patiënt 
was de hele dag bezig om water uit de kraan te drinken. Toen hij bij de spoelbak stond, 
leek het mij daarom logisch om als God de zonden weg te wassen.  
 
Tijdens het middageten maak ik een lachwekkende scène mee. We zitten met alle patiënten aan tafel te 
eten. Er is voor ieder van ons een klein bekertje appelmoes, met een dun cellofaantje erop. Eén van de 
patiënten wil aan zijn appelmoes beginnen, maar hij heeft niet in de gaten dat het cellofaan er nog op zit. 
Dus met een lepel probeert hij door het dekseltje heen te hakken, het is echt een hilarisch gezicht. Verder 
heeft niemand het door, dus ik zit in mijn eentje te grinniken. Later komt er een verpleegkundige vragen 
of iemand nog een dokter wil zien. Nee, geen dokter, maar ik denk dat iemand graag een gesprek zou 
willen hebben met iemand van de appelmoesfabriek. 
 
Na het eten vraag ik een gesprek aan met een verpleegkundige. Ik voel me erg rustig en ik heb sterk het 
idee mezelf nu echt onder controle te hebben. Aan haar leg ik uit wat die psychose precies is. Tijdens het 
gesprek merk ik dat er ineens mensen verdwijnen. Het ene moment zie ik een persoon zitten, maar als ik 
na tien seconden weer kijk, is die persoon verdwenen. Hetzelfde gebeurt met spullen die plotseling weg 
zijn: het ene moment ligt er nog iets op tafel en het volgende moment is het weg. Ook de tijd klopt nog 
steeds niet. Waarom blijven ze niet gewoon van die klokken af?  
 
- Mensen en spullen verdwijnen zomaar - 
 
Dat mensen en spullen zomaar verdwenen en dat de tijd niet klopte, had met elkaar te 
maken. Dit waren de momenten waarop ik echt van de wereld was, een black-out had. 
Naar mijn idee duurde deze momenten maar heel even, maar in werkelijkheid was het 
dus langer. Het kon variëren van enkele minuten tot uren. Daarom dacht ik dat de 
klokken niet goed stonden en dat er mensen en spullen plotseling verdwenen. Iemand 
blijft natuurlijk niet constant op dezelfde plek staan of zitten. Maar voor mij leek het 
alsof ik maar even de andere kant opkeek.  
 
Het gesprek met de verpleging had ik goed voorbereid door een tekening te maken. Het 
voelde voor mij alsof ik steeds een andere deur door ging, zodat ik weer in een andere 



dimensie terechtkwam. Het wisselde van realiteit naar psychose, maar ik kon niet 
aangeven wanneer ik in de psychose zat en wanneer niet. Dat kon ik pas achteraf 
aangeven, dus in de beginfase was dit helemaal niet duidelijk. De verpleegkundige was 
verbaasd dat ik haar zoveel kon vertellen over wat er met mij gebeurde. Zo’n 
gedetailleerde beschrijving had ze nog niet eerder bij andere patiënten met een psychose 
gezien. 
 
Opeens heb ik het idee dat ik zwanger ben, ik voel me zo opgeblazen. Als ik naar mijn kamer ga en de 
Duivel komt binnen, ben ik verloren. Dan moet ik gaan bevallen van zijn kind en dat wil ik in onder 
geen beding. Ik loop dus op de gang wat heen en weer. Zo kan de Duivel mij niet lastigvallen zonder dat 
een verpleegkundige dat zal zien. Na een tijdje voel ik echt aandrang om de baby te laten komen, er is 
dus haast geboden. Op een kar in de gang zie ik luiers liggen, de enige mogelijkheid is om deze te 
gebruiken. Wat een briljante oplossing! Ik doe een luier om en ga weer op de gang staan. Nu kan ik met 
een gerust hart alles laten lopen. Dan pas dringt het tot me door dat het geen zwangerschap was, maar 
een overvolle blaas door al het water dat ik de hele dag heb gedronken. Jammergenoeg is de luier niet 
toereikend, maar gelukkig komt een verpleegkundige mij helpen met opruimen. Ik schaam me behoorlijk 
en nu pas besef ik dat ik natuurlijk nooit zwanger kan zijn, ik ben immers net van Jeroen bevallen!  
 
- In mijn lichaam voel ik dingen anders aan - 
 
Voor mij was dit de meest genante gebeurtenis tijdens de psychose en ik heb getwijfeld 
of ik dit hier wel zou noemen. Maar omdat het zo bizar is, kon ik het toch niet 
achterwege laten. Bovendien wil ik hiermee aangeven dat ook zoiets tijdens een psychose 
kan gebeuren: je voelt je lichaam totaal anders aan. Op dat moment dacht ik werkelijk dat 
ik hoogzwanger was, terwijl ik net vijf dagen eerder was bevallen. Ik stond er geen 
moment bij stil dat dat helemaal niet kon. De oplossing van die luier vond ik wel 
vindingrijk van mezelf. Het gaf wel aan dat ik behoorlijk bang voor de Duivel was en dat 
ik onder geen beding wilde dat hij grip op mijn leven zou krijgen. Ik kon geen betere 
oplossing bedenken dan deze.



Hoofdstuk 5: Rood, geel en groen 
 
Na twee dagen in de kliniek, word ik op donderdagochtend met een ambulance naar een academisch 
ziekenhuis gebracht. Tijdens de rit vraagt de ambulancebroeder weer allerlei dingen aan mij, zoals naam, 
geboortedatum en de reden dat ik in de kliniek zat. Ik ben in de tussentijd niet seniel geworden, dus die 
vragen moeten lukken. Ik kan aan zijn lichaamstaal merken dat hij niet begrijpt waarom ik naar de 
afdeling Psychiatrie gebracht moet worden. Eerlijk gezegd begrijp ik het ook niet, want er is immers niks 
met mij aan de hand. Zoveel rare dingen heb ik niet gezegd of gedaan de laatste tijd. Binnenkort zal ik 
dan ook wel weer gewoon naar huis kunnen.  
 
Ik word op een gesloten afdeling geplaatst en daar baal ik flink van, want nu zit ik weer tussen allemaal 
idioten. Van de verpleging mag ik kiezen met wie ik een kamer ga delen, maar geen van mijn 
medepatiënten bevalt me. De verpleging maakt nu een keuze. Mijn nieuwe kamergenoot komt nogal 
nerveus over en lijkt me geen sympathiek mens. Mijn grootste prioriteit is dat ik weer naar huis kan, op 
welke manier dan ook. 
 
Eerlijk gezegd was ik allang blij dat ik weg was uit de psychiatrische kliniek. Een verblijf 
daar was voor mijn gevoel toch erger dan een opname in een gerenommeerd academisch 
ziekenhuis. In dit ziekenhuis is de mogelijkheid dat moeder en baby bij elkaar worden 
opgenomen. Er is een babykamer onder toezicht van een verpleegkundige. Op deze 
manier zorgt men ervoor dat de moeder haar kind niets kan aandoen. De kamer wordt 
buiten de voedingstijden afgesloten voor de moeders en de baby’s worden via een camera 
in de gaten gehouden. 
 
Op de eerste dag in het ziekenhuis maak ik een wandeling in de binnentuin met een verpleegkundige. Ze 
heeft een rode jas aan en voor mij is zij de verpersoonlijking van de Duivel. We gaan met de lift naar 
beneden en het doet mij denken aan het verhaal uit de Bijbel waarin de Duivel God meeneemt naar een 
afgrond. Ik ben dus op mijn hoede. Ik vind het wel vreemd dat de lift helemaal geel gekleurd is. De kleur 
geel is absoluut mijn kleur niet en bovendien heb ik nog nooit ergens zo’n felgekleurde lift gezien. Als we 
beneden zijn gekomen, zal de verpleegkundige wellicht gaan inschatten in hoeverre ik een risico zal zijn 
op de afdeling en of ik in de tuin misschien iets raars zal gaan doen. In mijn gedachten heb ik al heel veel 
ideeën hiervoor, zoals het idee om ineens te gaan rennen of het idee om haar aan te vallen of haar te laten 
struikelen. Jammergenoeg is ze groter dan ik, dus dat gaat vast niet lukken en het zal ook wellicht niet 
meehelpen om hier weg te komen. Ik houd me daarom rustig en geef netjes op alle vragen antwoord. Als 
we weer binnen zijn, valt het mij ineens op dat er maar drie kleuren gebruikt worden op de afdeling waar 
ik ben: rood, geel en groen. Rood is de kleur van de Duivel, groen is veilig en geel is de kleur van 
verleiding. In de gang waar mijn kamer ook aan grenst, zijn aan beide kanten van de gang twee rode 
panelen geplaatst. Het is voor mij meteen duidelijk dat wat zich hiertussen bevindt met de Duivel te 
maken moet hebben.  
 
- ‘Triggers’ bieden mij houvast - 
 
De kleuren rood, geel en groen zouden in mijn psychose een rol gaan spelen, ze boden 
mij een houvast waarmee ik misschien weg kon komen. Ik vond het erg vreemd dat 
overal in ziekenhuizen of openbare gebouwen liften neutraal zijn geschilderd en dat 
uitgerekend op een psychiatrische afdeling de liften geel zijn.  
 
In de eerste kamer tussen de rode panelen ligt een man die ik eigenlijk niet mag en ik moet er eigenlijk 
wel om lachen dat hij hier ook is: het is mijn ex-schoonvader. Hij heeft een verband om zijn hoofd zitten. 
Ik zie dat het erg slecht met hem gaat. Het valt natuurlijk ook niet mee om zo’n zoon te hebben, dat 
begrijp ik heel goed. Daarom laat ik hem maar in zijn sop gaar koken. Een kamer verderop, buiten de 



rode panelen, ligt een vrouw die mijn ex-schoonmoeder moet zijn. Ze is wat opgeblazen, dat zal wel door 
de medicijnen komen. Tot mijn grote verbazing is mijn ex-partner er ook, ze zijn er dus alle drie in een 
andere gedaante. Wat zullen zij het zwaar hebben! Het wordt mij nu echt duidelijk dat mijn ex-partner 
de Duivel is. Dit maakt een enorme indruk op mij en ik schrijf dan ook in mijn aantekeningen hierover:  
 
‘Ik weet wie de Duivel is, maar ik zal het nooit vertellen, ter bescherming van de persoon. In levende lijve 
is hij onder ons, maar hij heeft geen kracht meer. Nu niet, nooit gehad en in de eeuwigheid niet. In een 
slechte fysieke toestand is hij hier, in een andere gedaante met een paar helpers.’ 
 
Mijn kamer is halverwege de gang. In de kamer naast mij ligt een hoogzwangere vrouw. Ze is constant 
aan het zeuren en schelden en niet echt een prettig persoon om mee om te gaan. Ik begrijp wel waarom zij 
zo aan het schelden is, ze verwacht een kind van de Duivel. Ineens begrijp ik het. Links van mij ligt 
mijn kamergenoot met duivelsachtige trekken en rechts van mij achter de muur ligt een vrouw die zwanger 
is van de Duivel. Ik zit hier niet goed, besef ik nu. Laat ik me maar bezighouden met de vraag hoe ik 
hier weg kom, dat is veel belangrijker. Ik ga op onderzoek uit.  
 
Verderop in de gang zie ik een plek waar rood, geel en groen bij elkaar komen. Dat moet de oplossing 
zijn om thuis te komen! De enige mogelijkheid om deze drie kleuren tegelijkertijd te kunnen raken, is op 
de grond te gaan liggen met gebogen knieën tegen de wand. Als er nu iemand langskomt, zal die persoon 
het wel erg raar vinden dat ik hier lig, maar voor mij is het heel belangrijk. Even blijven liggen en ik zal 
teruggeflitst worden naar huis, naar mijn man en mijn kinderen. Maar er gebeurt helemaal niks. Ik ben 
teleurgesteld en moet op zoek gaan naar andere aanwijzingen die mij helpen om hier weg te komen. 
 
Tijdens het middageten zit ik met drie andere vrouwen aan tafel. De vrouw schuin tegenover mij is qua 
kleding en haarkleur nogal kleurrijk, maar heeft zeer weinig trek om te eten. Zij moet het continent 
Afrika zijn. Daar is te weinig eten voor alle mensen, en met haar heb ik dan ook direct medelijden. De 
vrouw naast mij wordt misselijk van het eten en haar associeer ik met Europa, en dan met name met de 
welvarende landen. Omdat er in deze landen zoveel overvloed is, wordt zij er zelfs misselijk van. Ik vind 
het allemaal wel heel bijzonder om mee te maken, nu kunnen we echt wat aan de wereldproblematiek 
gaan doen.



Hoofdstuk 6: Duiveltje pesten 
 
Omdat Jeroen sinds de eerste dag van mijn opname ook in het ziekenhuis was, kon ik 
hem elke dag flesvoedingen geven. Uiteraard onder begeleiding van een verpleegkundige, 
want ik mocht niet alleen zijn met Jeroen. De voedingen vonden plaats op vaste tijden, 
dus buiten die tijden kon ik niet in de babykamer komen. Iedereen zal begrijpen dat dit 
een hele verdrietige periode was, want na de bevalling wilde ik zo vaak mogelijk bij mijn 
kind zijn. Die keuze mocht ik zelf niet meer maken, die werd voor mij gemaakt. In het 
begin had ik het er dan ook heel erg veel moeite mee dat ik bij de babykamer moest 
aanbellen om Jeroen te kunnen zien. Maar voor mijn eigen welzijn en de veiligheid van 
mijn kind was dit de meest veilige oplossing.  
 
In de babykamer zit Jeroen bij mij op schoot en ik geef hem de fles. Hij draait met zijn ogen, zoals 
baby’s dat kunnen doen. Opeens zie ik mijn eigen kind langzaam veranderen in de Duivel en ik schrik 
hevig wanneer hij daarna een flinke boer laat. Het had niet veel gescheeld of ik had hem uit mijn handen 
laten vallen. Eigenlijk ben ik heel boos op Jeroen, want hij had het in de gedaante van de Duivel bijna 
voor elkaar dat ik hem liet vallen. En natuurlijk had ik hiervan dan de schuld gekregen, terwijl dit niet 
terecht was. Dit was een test van de Duivel, ik moet op mijn hoede zijn. 
 
Vanuit mijn kamer kijk ik uit op een doorgaande weg in de richting van de stad. Er zijn ’s avonds veel 
lichtjes te zien van de auto’s, de lantaarnpalen, de buitenreclames en de verlichte pompstations in de 
buurt. De eerste avond zie ik via de ingebouwde jaloezieën in het raam een prachtig lichtspel. Het lijkt 
op een regenboog, maar dan gemaakt van lichtjes. Ik hoor ook heel in de verte muziek, hoor ik nou U2 
spelen, de band waar ik al bijna dertig jaar fan van ben? Opeens weet ik heel zeker dat ik naar een 
concert van U2 zal gaan. Het wordt heel exclusief en ik zal de eregast zijn. Ik vraag me af wanneer ik 
opgehaald zal worden met een limousine. Wie had dat nou ooit gedacht? Natuurlijk hoop ik dat Rick en 
Mark ook in de limousine zitten, want dan kunnen we gezellig een avondje weg. Ik ben al zoveel jaren 
fan, het zou natuurlijk super zijn. Eigenlijk is het wel logisch, want als je God bent, kun je alles 
bereiken hier op aarde. Ik vertel mijn kamergenoot over het lichtspel in de jaloezieën, maar zij heeft niet 
zoveel interesse. Ze is nogal nerveus en niet erg spraakzaam, maar ik laat mijn geluk niet verzieken door 
haar passieve opstelling. Een goed gesprek lijkt me met haar niet echt mogelijk, daarom houd ik mijn 
mond maar en geniet ik verder van het bijzondere schouwspel. 
 
Zoals al vaker gebeurde, kwam er op dat moment spontaan een gedachte bij me naar 
boven die nergens op was gebaseerd. De gedachte dat ik eregast zou zijn bij het concert 
van U2 was natuurlijk volledig uit de lucht gegrepen en misschien is dat juist de essentie 
van een psychose: alles speelde zich in mijn hersenen af en ik had niet door dat er iets 
mis was. Ik zag wel de werkelijkheid om me heen, maar deze werd gekleurd door 
intuïtieve gedachtes en gevoelens. Bovendien was ik er heilig van overtuigd dat ik 
inderdaad God was en met dat gegeven kon ik een heleboel kanten op.  
 
In het ziekenhuis kom ik nogal wat lijstjes tegen. Er is een lijstje om de flesvoeding te kunnen maken, er 
zijn twee etenslijsten en lijsten die ik moet invullen vanwege de psychose. Ik heb direct gezegd dat ik het 
erg raar vind dat er zoveel lijsten bestaan voor mensen die in de war zijn. Het invullen van de etenslijst is 
een ramp. Ik zie allerlei tekentjes bij de vragen staan, waarvan ik me afvraag waar die voor dienen en 
welke gevolgen het heeft als ik het niet goed invul. Ook moet ik de hoeveelheden aangeven, dus ik moet 
meerdere dingen tegelijk in de gaten houden om een goed ingevulde etenslijst te krijgen. Omdat ik al bij de 
eerste vraag strand, vraag ik hulp aan een verpleegkundige en zij helpt mij met het invullen door vragen te 
stellen waar ik alleen maar ‘ja’ of ‘nee’ op hoef te antwoorden. 
 



Ik vond het heel erg vreemd dat iemand die in een psychose verkeert, lijstjes onder zijn 
neus gedrukt krijgt. De etenslijsten waren voor mij totaal niet te volgen, er stond te veel 
informatie op een blad. Toch drong het langzaam tot me door dat dit niet normaal was. 
Ik had al eens eerder in een ziekenhuis gelegen en toen had ik daar geen probleem mee. 
Naast etenslijsten kreeg ik ook nog lijsten met vragen als ‘Voel je je niet goed in je vel 
zitten als je je baby niet ziet?’ Er zaten twee ontkenningen in deze zin en dan verwachtte 
men ook nog een antwoord van 0 tot 5, waarbij het cijfer 0 ‘helemaal mee oneens’ en het 
cijfer 5 ‘helemaal mee eens’ voorstelde. Een gezond denkend mens heeft hier al moeite 
mee, laat staan een psychotisch patiënt.  
 
Constant ben ik bezig met redeneren. Voor mijn gevoel is dat de enige manier om hier weg te komen, 
want dat is al vanaf het begin mijn doel. De ene keer kom ik met redeneren zo ver dat ik zeker weet dat 
ik naar huis kan, de andere keer kom ik tot de conclusie dat ik moet blijven. De eerste paar dagen in 
het ziekenhuis pak ik ontelbare keren mijn tas in en weer uit. Ik heb het er erg druk mee, want 
tussendoor moet ik ook Jeroen voeden. Eerlijk gezegd baal ik van die voedingen, want op deze manier 
kan ik niet doorgaan met redeneren. Dat in- en uitpakken van mijn spullen begint me ook aardig de 
keel uit te hangen, daarom laat ik uiteindelijk al mijn spullen in tassen op mijn bed staan. Ineens krijg 
ik een idee hoe ik thuis kan komen. Ik ga bovenop al mijn spullen liggen, misschien kom ik zo thuis. 
Er gebeurt niets. Dan besluit ik om helemaal naakt op de spullen te gaan liggen, maar ook dan gebeurt 
er niets. Snel doe ik mijn kleding weer aan voordat mijn kamergenoot binnenkomt. 
 
Het was bijna dezelfde actie als eerder in de gang met de kleuren. Toen dacht ik ook in 
één keer teruggeflitst te worden naar huis. Dergelijke ideeën kwamen vanzelf naar boven, 
niemand vertelde me dat.  
 
Gelukkig komen er tijdens het bezoekuur familie, vrienden en kennissen langs in het ziekenhuis. Ik 
vertel hun dat ik het zo ontzettend druk heb met van alles en nog wat. Wasjes draaien, voedingen geven, 
etenslijsten invullen, spullen in- en uitpakken, eten, pogingen doen om mijn kamer op te ruimen, 
vragenlijsten invullen, gesprekken met psychiaters en met andere mensen. Soms steek ik er de draak mee 
en geef ik aan dat ik hoognodig sportschoenen moet hebben en dat ze bij mijn vertrek de reinigingsdienst 
kunnen bellen vanwege de enorme zwijnenstal die ik van mijn kamer heb gemaakt.  
 
- Het is druk in mijn hoofd -  
 
Voor het bezoek kwam het heel raar over dat ik het enorm druk had. Juist in een 
ziekenhuis zou je je niet zo druk hoeven maken. Achteraf gezien was ik natuurlijk vooral 
druk in mijn hoofd. Er zijn ook mensen langs geweest die ik me achteraf niet meer kon 
herinneren. Blijkbaar heb ik ook in het ziekenhuis een paar black-outs gehad. Van die 
personen hoorde ik ook achteraf dat ik erg apathisch reageerde.  
 
Na een paar dagen mogen we tijdens een bezoekuur als gezin in een aparte kamer, omdat we anders 
totaal geen privacy hebben. In de kamer ligt op de grond een groot matras. De kleuren in deze kamer 
zijn erg warm en het is heerlijk om nu even met z’n viertjes te kunnen zijn. Ik nestel me op het matras 
tegen de muur, maar ik voel me ineens heel erg koud worden. Zo koud dat ik denk dat ik dood ga. Ik 
vraag met klem aan Mark om snel een extra deken voor me te halen, want ik word steeds kouder en 
kouder. Rick blijft bij mij en Jeroen. Ik heb nu weer tijd om verder te redeneren: Als ik God ben, dan 
moet Mark of Jeroen dus Jezus zijn. Maar het is onmogelijk dat ze dat beiden zijn, dus één van hen is 
de verpersoonlijking van de Duivel. In Jeroen had ik de Duivel al eens gezien, dus ik gebaar naar Rick, 
door mijn hand dwars op mijn keel te zetten, dat hij dood moet. Rick zegt me dat dat niet kan, dus dan 
zou Mark de Duivel moeten zijn. Daar is natuurlijk ook iets voor te zeggen, aangezien ik zijn vader 
ook als Duivel heb gezien, maar dan in een andere gedaante. Bovendien begint Jeroens naam met een J, 



net als Jezus. En ben ik niet voor niks getrouwd met een man wiens achternaam ‘den Oudsten’ is, dat 
zou toch symbool moeten staan voor ‘de Grootste’, ‘de Almachtige’. Waarom heb ik dat nou niet eerder 
bedacht? Het is allemaal zo logisch. 
 
Dit was een moment waarop ik Jeroen iets aan had kunnen doen en ik was dus een 
gevaar geworden voor mijn kinderen. Gelukkig was Rick er bij en heeft hij mij niet alleen 
gelaten met Jeroen, anders was het compleet mis gegaan. Dit was duidelijk een moment 
in de psychose waarop ik mijn eigen kind om had kunnen brengen.  
 
Tussen de twee rode panelen in de gang bevinden zich de kamers waarin personen zitten die ik associeer 
met de Duivel. Zo ook mijn kamergenoot. Ik vertrouw haar werkelijk voor geen meter, maar ik laat 
niks merken. Waarom ze zo nerveus op haar nagels bijt, is mij niet duidelijk, maar ik denk dat ze een 
duivels plan aan het bedenken is. Het valt natuurlijk niet mee om als Duivel met God samen in een 
kamer te zijn, maar één ding is zeker: God laat zich niet wegpesten. Zou de verpleging dit expres hebben 
gedaan, ons bij elkaar zetten? Regelmatig gaat ze uit de kamer, misschien moet ze overleggen met andere 
mensen over wat ze tegen mij zou kunnen zeggen. Het zijn hele ongemakkelijke gesprekken die ik met 
haar heb, constant ben ik op mijn hoede. Aan haar kant van de kamer heeft ze tussen de kast en haar 
bed een extra tafeltje. Zo’n tafeltje heb ik aan mijn kant niet en ik vind dat best oneerlijk. Ze heeft daar 
haar eigen kaarten en cadeautjes uitgestald en dat ziet er heel gezellig uit. De Duivel heeft het dus erg 
gezellig, maar aan de kant van God is het maar een bende: rondslingerende spullen uit een weekendtas, 
een buitgemaakte klok die op een nogal klungelige manier vastgemaakt is met een touwtje aan een 
kamerscherm en kleding die her en der op de grond verspreid ligt. Ik gun het de Duivel niet dat ze mij uit 
zit te lachen. Er moet dus wat gebeuren.  
Zodra ze weg is, besluit ik om haar spullen van het tafeltje op te ruimen en haar telefoon op sms’jes te 
controleren. Ik zet mijn eigen kaarten neer, ruim mijn spullen op, probeer er verzorgd uit te zien en wacht 
af wat haar reactie zal zijn. Dat afwachten doe ik wel in de gemeenschappelijke ruimte, want ik wil niet 
meemaken wat er gebeurt als de Duivel kwaad wordt. Nadat ze heeft ontdekt dat ik haar spullen heb 
opgeruimd, vraagt ze een gesprek aan bij de verpleging en binnen de kortste keren verhuist ze naar een 
andere kamer. Ze wisselt geen woord meer met me, maar ik kan zien dat ze niet blij is. Net goed. 
Heerlijk, een kamer voor mezelf!  
 
Als ik dit nu teruglees, herken ik mezelf totaal niet. Iemand wegpesten op deze manier 
zou ik nooit doen en toch deed ik het nu wel. Het feit dat ik de reactie van de Duivel 
ging afwachten in de gemeenschappelijke ruimte geeft wel aan dat ik bang was voor wat 
er ging gebeuren. Maar op het moment dat ik bezig was met het opruimen van de 
spullen, had ik geen angst hiervoor. Ik was alleen bezig met de vraag hoe ik de Duivel zo 
snel mogelijk weg kon krijgen.



Hoofdstuk 7: De wereld heeft nooit bestaan 
 
Door de hele dag te redeneren en de juiste keuzes te maken, kom ik steeds verder in het denkproces en 
dat betekent dichter bij vertrek naar huis, wat nog steeds mijn einddoel is. Een aantal juiste keuzes na 
elkaar betekent verder gaan naar een volgende dimensie. Keuzes kan ik ook afsluiten door eenmaal te 
bidden. Hierdoor ben ik opeens heel veel dimensies verder. Ik ben dus veel aan het bidden. Door 
redeneren kom ik erachter dat de wereld helemaal nooit bestaan heeft. Eigenlijk zitten we hier op aarde 
als één en dezelfde persoon iedere keer in een andere gedaante naar elkaar te kijken, maar iedereen zit in 
een andere dimensie.  
Ineens komt het getal 32.000.000.000.000 bij me op. Dit zal wel het aantal dimensies zijn waarin we 
met z’n allen zitten, zonder dat we het zelf in de gaten hebben. Dat betekent dat de mensheid nog 
miljoenen jaren zal bestaan. Door verder redeneren kom ik erachter dat ik ooit Obama zal zijn en, dat 
is minder leuk, ook één van de kapers van de vliegtuigen in het WTC in New York. Ik word hier erg 
verdrietig van. Uiteindelijk besluit ik om maar heel lang te gaan bidden, zodat niemand meer weet in 
welke dimensie we zitten en wie wie is. Wat is een psychose toch iets moois als je op deze manier inziet 
dat we allemaal eigenlijk één persoon zijn en die ene persoon is God. En zo ontdekken we allemaal ooit 
in ons leven dat we God zijn. Op die manier kom ik tot de conclusie dat de wereld nooit bestaan heeft, 
want God creëert dit allemaal. Dit bedenk ik me allemaal terwijl ik de tafel aan het afruimen ben en de 
vaatwasser erna met borden en bestek vul. Het is raar: de wereld heeft nooit bestaan, maar toch staan we 
hier met z’n allen en niemand weet van mijn conclusie. Dan te bedenken dat andere mensen dus 
blijkbaar ook ooit een psychose zullen krijgen, zonder dat ze dat nu weten. Wat een gek idee! 
 
Omdat ik niet wil dat mensen mijn aantekeningen gaan lezen, verberg ik alles in mijn ladeblok. Als 
iemand erachter komt dat de wereld niet bestaat en we allemaal in een andere dimensie naar elkaar 
kijken, dan gaat die persoon aan de haal met mijn aantekeningen en dat wil ik natuurlijk niet. Het 
blijkt erg handig te zijn om af en toe mijn aantekeningen in te kijken, want dan gaan mijn redeneringen 
weer sneller. Uiteindelijk kom ik erachter dat als ik mijn lijstje met actiepunten afwerk, ik naar huis 
kan. Zo simpel is het eigenlijk. Mijn lijst bestaat uit de volgende actiepunten: 

- naar de wc gaan 
- handen wassen 
- spiegelcheck 
- geluidscheck 
- naar de verpleging luisteren 
- geen vragen stellen 
- rusten 
- afval weggooien 
- luisteren 
- water drinken 
- prullenbak zoeken 
- naar keuken gaan om afval weg te gooien 
- bij twijfel geluid checken 
- nalezen van mijn aantekeningen  
- vragen of het geluid uit mag 
- tv kijken en afwachten 

Maar als ik gestoord word tijdens het afwerken van deze lijst, dan moet ik helemaal opnieuw beginnen.  
 
In de kliniek was ik al bezig met mijn psychose te documenteren, maar ook in het 
ziekenhuis ging ik daar mee verder. Als ik de lijst teruglees, heb ik geen idee meer wat een 
‘geluidscheck’ was, maar het was ongetwijfeld enorm belangrijk. Al deze actiepunten 
voerde ik uit, maar ik kwam erachter dat er niets gebeurde. Dat was dus behoorlijk 
frustrerend. 



 
Nu weet ik het zeker: de artsen en verpleegkundigen zijn mij constant aan het geruststellen om mij in de 
psychose te houden. ‘Ga maar naar je kamer om wat te rusten.’ Nu begrijp ik dat dit misschien een 
aanmoediging is om juist in actie te komen. Wat ze me duidelijk willen maken, is dat ik wat meer 
opstandig moet worden, want een beetje uitrusten op je kamer, daar wordt immers niemand wijzer van in 
een ziekenhuis. Bovendien is de kamerdeur geel en dat staat voor verleiding. Al die tijd heb ik gedacht 
dat rusten op mijn kamer juist goed was, maar nu begrijp ik dat ik het helemaal verkeerd heb ingeschat. 
Stom, dit had ik eerder kunnen weten. Vanaf nu kom ik dus niet meer op mijn kamer en zal ik de 
verpleegkundigen en de overige patiënten zo asociaal mogelijk benaderen. Ik schrijf in mijn aantekeningen 
dat nu ‘de beuk erin’ gaat. Ik vind nu mijn eigen lijst met actiepunten erg lang en ik besluit deze 
rigoureus in te korten tot: 

- water en brood eten 
- plassen en handen wassen 
- pen, papier en tas op de kamer houden 
- teruglezen van mijn aantekeningen 
- geen schaamtegevoel hebben naar anderen 
- luisteren 
- als ik het niet meer weet: uitrusten op mijn kamer 

 
Wat mij naderhand is opgevallen is dat als je boos werd, dit opgevat werd als iets uit de 
psychose. Maar mag een mens ook eens gewoon boos zijn? Meestal werd boosheid 
gesust door een verpleegkundige en was dit ook weer een reden om je niet toe te laten tot 
de babykamer. Wat een frustratie! Je moest blijkbaar je woede goed onder controle 
houden, terwijl je uiteraard thuis ook weleens boos bent. Ik hield mijn irritaties dan maar 
voor me, omdat ik uiteraard heel graag Jeroen wilde blijven zien.  
 
Tijdens de vele gesprekken die ik met psychiaters en anderen heb, valt het mij elke keer weer op dat ze 
vragen waarom ik in het academisch ziekenhuis ben. Keurig netjes zeg ik dan maar dat ik een psychose 
heb, maar dat zeg ik eigenlijk alleen maar omdat ze mij dat verteld hebben. Zelf ben ik daar niet van 
overtuigd, ik merk niet dat er wat aan de hand is met mij. Ik probeer zo goed mogelijk antwoorden te 
geven op de vragen van de psychiaters, want dan zal ik zo snel mogelijk weer thuis zijn. Wat een onzin 
allemaal! En uiteraard vragen ze weer naar zaken als wie ik ben, waar ik woon, enzovoort. Soms wil ik 
een geintje uithalen en zeggen dat ik Sinterklaas ben, maar op het laatst bedenk ik me dat ik daardoor 
niet sneller naar huis ga. 
 
Ik heb de Duivel dan wel uit mijn kamer verdreven, maar aangezien mijn kamer zich tussen de rode 
panelen bevindt, meen ik dat de Duivel hier nog ergens moet rondzwerven. Ik besluit de Duivel enorm te 
gaan pesten en maak daarom van mijn kamer een enorme zwijnenstal. Alle rode en gele voorwerpen 
moeten achter de gordijnen, zodat ze alleen voor de buitenwereld zichtbaar zijn. De groene dingen mogen 
gewoon in de kamer zijn, die zijn veilig. Naar de mensen die mij tussen de rode panelen opdrachten 
geven, hoef ik niet te luisteren. Alles wat buiten de rode panelen is, is veilig. Ik ontdek weer nieuwe 
dingen die me verder kunnen helpen, dus ik ga weer orde aanbrengen en maak een nieuw plan. 
Mijn nieuwe plan: 

- aan zo veel mogelijk verleidingen toegeven (koekjes, snoepjes en drop) 
- orde in eigen spullen brengen 
- mijn eigen kamer gezellig maken 
- Jeroen en mezelf meer rust gunnen 

 
Het lijkt me wel handig om ook eens de deuren te gaan controleren. Achter alle gele deuren zitten 
verleidingen, namelijk de babykamer (baby is de verleiding), mijn eigen kamer (rusten is de verleiding), de 
verpleegpost (verleiding om iets te vragen), de gespreksruimten (verleiding om informatie los te laten) en de 



gezamenlijke ruimte (verleiding tot gezellige gesprekken). In deze kamers moet ik zo min mogelijk zijn, 
want deze verleidingen helpen me niet om te herstellen. Integendeel, er zijn daar verleidingen die alles 
tegenwerken. De enige juiste deuren zijn de groene deuren: de deur van het washok, de wc-deuren, de 
uitgang, de deur van de isoleercel en een ondefinieerbare deur. Ik heb het idee dat achter deze deur de 
vluchtroute is. Dat zou dus de snelste manier zijn om buiten te komen. Voor mij is het allang duidelijk 
dat dit een toneelclub is en geen ziekenhuis. 
 
Tijdens de psychose ging ik in de gangen kijken welke deuren rood, geel of groen 
gekleurd waren. Die kleuren waren erg belangrijk voor mij en bleken later mijn ‘triggers’ 
te zijn. De gezellige gesprekken in de gemeenschappelijke ruimte vond ik altijd een 
verspilling van tijd. In mijn ogen was ik met veel nuttiger zaken bezig.  
 
Mijn waarnemingen lijken steeds te veranderen. De ene keer kan ik me helemaal vinden in mijn lijstje 
met actiepunten, de andere keer gooi ik datzelfde lijstje overboord en denk ik juist het tegenovergestelde. 
Het is wel verwarrend allemaal, soms weet ik niet waar ik nu eigenlijk goed aan doe. Ik bewaar wel 
mijn aantekeningen, want die blijken handig te zijn als ik weer verder wil komen in mijn redeneringen. 
Het is steeds een omschakeling van psychose naar realiteit, maar ik kan maar niet ontdekken op welk 
moment ik in de psychose zit en op welk moment in de realiteit. Ik vertrouw daarom maar op mijn eigen 
waarneming, ik heb niks anders om op te vertrouwen.  
 
Het rare is dat ik nooit op mezelf had moeten vertrouwen. Op dat moment wist ik dat 
niet, maar mijn eigen waarneming was door de psychose vertekend. Wat ik wel had 
moeten doen, was meer vertrouwen hebben in anderen, zowel in de artsen als mijn eigen 
man. Maar juist dat vertrouwen werd beïnvloed door de psychose. Mijn aantekeningen 
waren tenminste nog iets waar ik op kon vertrouwen.



Hoofdstuk 8: Een stoel door het raam 
 
Mijn asociale gedrag naar anderen toe heeft geen enkel effect, dat wordt me wel duidelijk. Mijn einddoel is 
nog steeds om naar huis te gaan, dus ik ga op een stoel zitten naast de uitgang. Dat is misschien wel de 
beste manier, want niemand luistert naar me en doet ook geen moeite om me verder te helpen. 
 
Als je de hele dag op een stoel zit, zie je alles wat er gebeurt. Er zijn twee monteurs in de gang vlakbij de 
liften bezig. Ze staan op een huishoudtrapje en zijn bezig de plafondplaten te verwijderen. Daarna 
priegelen ze iets met draadjes en kijken ze af en toe mijn kant op. Ze lachen vriendelijk en ik lach 
vriendelijk terug. Zouden ze een vluchtroute voor mij aan het voorbereiden zijn? Als dat zo is, dan hoef 
ik alleen maar door die deur te glippen en via die vluchtroute te ontsnappen. Het is weer een hint waar ik 
echt hoop van krijg. Zou ik dan toch binnenkort weer thuis zijn? 
 
Als er iemand door de deur binnenkomt, kan ik mooi naar buiten wandelen. Helaas hebben de 
verpleegkundigen dit door en laten ze mensen binnen via een zij-ingang bij de verpleegpost. Ik zie dit 
gebeuren en tik en bons op het raam om de aandacht van de receptioniste te vragen, zodat zij de deur kan 
opendoen. Ze reageert niet en uiteindelijk loopt ze geïrriteerd de verpleegpost binnen. Waarom heb ik dat 
niet eerder gezien? Ik kan natuurlijk ook gewoon via de verpleegpost naar buiten. Jammergenoeg doet de 
verpleging de deur op slot en voor mij is dat absoluut de grens. Ik had al zoveel moeite gedaan om weg te 
komen en zonder met me te praten, wordt nu de deur dichtgegooid. Wat een arrogantie! Ik pak mijn 
stoel, til deze boven mijn hoofd en vraag netjes door welk raam ik hem kan gooien. Ik wil naar huis! 
 
Nooit had ik gedacht dat ik ooit nog eens met een stoel boven mijn hoofd zou staan met 
de bedoeling een raam in te gooien. Maar na alles wat ik geprobeerd had om weg te 
komen, dacht ik dat ik het zou verdienen. Naar mijn idee waren er slechts twee mogelijke 
gevolgen van mijn actie. Of ik zou uit het ziekenhuis worden gezet, wat nu net mijn 
bedoeling was. Of ik zou door de deur gaan waarvan ik dacht dat erachter een 
vluchtroute was en dat was prima, want dan kon ik ook naar huis. Wat daadwerkelijk de 
gevolgen van mijn actie zouden zijn, dat had ik niet zien aankomen. 
 
Twee verpleegkundigen pakken mij vast bij mijn polsen en nemen me mee naar de isoleercel. Ik mag 
gelukkig mijn gewone kleren aanhouden, alleen mijn laarzen moet ik uitdoen. Er staan een stuk of vijf 
mensen om me heen, waarschijnlijk om mij in bedwang te houden als ik er vandoor wil gaan. Ze dwingen 
mij om op het matras te knielen en nadat alle verpleegkundigen de isoleercel hebben verlaten, gaat de deur 
op slot. Ik voel me nu echt ellendig en ik weet niet wat ik moet doen. In de cel zijn alleen een matras, 
twee bekertjes water en een kartonnen po met heel weinig toiletpapier aanwezig. Ik ontdek in het plafond 
dat er een camera is geïnstalleerd, dus ze zullen me wel horen en zien. Voorlopig ga ik behoorlijk tekeer, 
omdat ik nu echt kwaad ben. Ze nemen mij de mogelijkheid af om mijn zoontje de fles te kunnen geven. 
Die gedachte maakt me wel weer verdrietig, maar huilen doe ik niet. Ik denk dat ik door redeneren hier 
weer uit zal komen, al weet ik nu niet precies hoe. Het irriteert mij mateloos dat ik niet weet waarom ik 
niet naar huis mag. Kan iemand mij vertellen waarom dat is? 
 
Het was uiteraard totaal niet mijn bedoeling om een stoel door een raam te gooien, maar 
ik wist op dat moment niet hoe ik anders mijn kwaadheid en onmacht duidelijk kon 
maken aan de verpleging. Ik was er heilig van overtuigd dat er niks met mij aan de hand 
was. Maar hoe kom je weg als de deur op slot is en alleen de verpleging een sleutel heeft? 
 
Na een paar uur in de isoleercel, komt het onvermijdelijke moment dat ik ontzettend nodig moet plassen. 
Ik bedenk hoe ik dit ga doen, want ik wil niet dat iedereen zomaar via de camera kan meekijken. Door 
pijn in mijn rug kan ik niet zo gemakkelijk op mijn hurken zitten. Het feit dat ze mij hier zomaar 
opgesloten hebben, maakt mij echt woest. Ik denk erover om op het matras te gaan plassen, dan mag de 



verpleging het weer opruimen. Dat is mijn probleem dan niet meer. Hoewel, misschien moet ik hier zo 
lang blijven dat ik wil gaan slapen en dan is een matras ook wel lekker om op te liggen. Beter dan op de 
harde stenen vloer. Ik besluit daarom toch maar op de kartonnen po te plassen en het matras als 
ondersteuning te gebruiken. De po zet ik aan de andere kant van de cel in een hoek, zodat ik hem zo 
min mogelijk ruik.  
 
Zelf vond ik de keuze voor een isoleercel in dit geval vrij rigoureus. De verpleging had 
mij er vast wel van kunnen overtuigen dat het nog niet handig was om naar huis te gaan. 
Ik had namelijk geen idee dat ik zover weg was van de werkelijkheid. Ik heb me nog 
lange tijd afgevraagd waarom ik geen waarschuwing kreeg. Dan was ik misschien 
voorbereid geweest op deze actie. Het was een behoorlijk mensonterende situatie, zeker 
omdat ik mijn behoefte moest doen terwijl er een camera op me gericht stond. Gelukkig 
kon ik door verstandig redeneren voorkomen dat ik er een bende van zou maken, maar 
ik was werkelijk woest op degenen die mij dit hadden aangedaan. Toch ben ik niet gaan 
gillen of op de muren gaan slaan, want ik had wel door dat dit geen enkel nut had.  
 
Op het raam van de isoleercel is een papier geplakt met de mededeling dat je een klacht in kunt dienen. 
Dit lijkt me een uitgelezen kans om de verpleging eens te laten zien dat ze dit niet zomaar kunnen doen. 
Ik schreeuw dat die klacht zeker ingediend zal gaan worden, daar hoeven ze niet bang voor te zijn. Mijn 
woede komt weer naar boven en ik ga toch weer bedenken hoe ik de cel kan veranderen in een 
zwijnenstal. Maar dan wel zo dat ik mezelf er niet mee heb, want alleen de verpleging moet hier last van 
hebben en ik niet. Mijn aandacht wordt getrokken door een schoolbord aan de muur waarop staat dat ik 
me in het academisch ziekenhuis bevind. Alsof ik dat niet wist! In mijn woede veeg ik de woorden die er 
op het bord staan weg.  
 
Nu kom ik echt op een lumineus idee. Waarom heb ik daar niet eerder aan gedacht? In de hoek van het 
plafond is een camera geplaatst en er is net zo’n plafonddeel uit als op de plek waar de monteurs eerder 
mee bezig zijn geweest. Zouden die monteurs mij dan komen bevrijden uit deze cel? Ik vraag me dan wel 
af hoe ik bij dat plafond kan komen, maar goed, dat zien we later wel weer.  
 
Nog steeds ben ik bezig met redeneren en ik heb het idee dat ik daar ook wel verder mee kom. Nu 
redeneer ik hardop, zodat ze dit in de verpleegpost misschien wel kunnen horen via de speaker. Gelukkig 
krijg ik hulp van buitenaf. Als ik bijvoorbeeld een redenering hardop zeg en ik hoor stoelen heen en weer 
schuiven, dan weet ik dat ik op de goede weg ben. Het schuiven van stoelen lijkt op het grommen van de 
Duivel en wat is er nu leuker dan hem kwaad te krijgen? Hoe meer gegrom ik hoor, des te beter het is. 
Ook de piepers van de verpleegkundigen kunnen mij op deze manier helpen. Als ik die hoor, word ik op 
een positieve manier gesteund en ben ik blijkbaar op de goede weg. Dichtslaande deuren zijn voor mij een 
teken dat mijn redenering nog niet helemaal klopt. Allemaal zijn het uitstekende middelen om weer 
verder te komen. Natuurlijk kunnen de verpleegkundigen mij horen en ze kunnen dan ook op een 
adequate manier antwoord geven op mijn redeneringen: een pieper af laten gaan, stoelen verschuiven of een 
deur dichtslaan.  
 
Deze ‘triggers’ gaven uiteraard geen werkelijke informatie, maar toch maakte ik er 
gebruik van. Simpelweg omdat ik niet meer op andere dingen kon vertrouwen. Aan een 
verpleegkundige had ik al eerder gevraagd hoe ik kon zien wie verpleegkundige was en 
wie niet, aangezien verpleegkundigen op een psychiatrische afdeling geen witte kleding 
dragen. Dat was voor mij onduidelijk en ook verwarrend. Ze liet me toen haar pieper 
zien, alle verpleegkundigen zouden die dragen. 
 



Na uren redeneren voel ik pas hoe moe ik eigenlijk ben van alles. Ik heb werkelijk geen idee hoe laat het 
is. Het is schemerig buiten, dus het zal avond of ochtend zijn. Mijn matras leg ik tegen de muur en ik ga 
er op liggen. Al heel snel val ik in slaap, met mijn rug naar de deur toe.  
 
Opeens gaat de celdeur van het slot. Ik schrik wakker en heb geen idee hoe lang ik geslapen heb. Er 
komen meerdere mensen binnen, dat hoor ik aan het aantal voetstappen. Ze vragen me of ik wakker ben 
en ik antwoord bevestigend. Ik durf ze niet aan te kijken, want ik ben doodsbang. Bang om enge 
gezichten te zien of de Duivel. Ik draai me langzaam om en zie dat iedereen eigenlijk heel normaal is. 
Ook mijn behandelend psychiater is aanwezig en ze adviseert me om medicatie te gaan nemen. Het is de 
enige manier om uit de psychose te komen en uit de isoleercel. Uiteraard stem ik daarmee in en kort 
daarop mag ik de isoleercel uit. Het blijkt dat ik hier bijna een etmaal heb doorgebracht. Dolblij ga ik 
naar mijn kamer.



Hoofdstuk 9: Rummikub, spruitjes en chipolatapudding 
 
Eenmaal uit de isoleercel word ik geconfronteerd met allerlei toevalligheden. Alles op de afdeling is 
speciaal voor mij gedaan. Niet alleen de verpleegkundigen en de patiënten, maar ook de bezoekers maken 
deel uit van een groot toneelstuk. Als mensen weer weggaan, is hun rol uitgespeeld. Dan heb ik ze door 
en zijn ze niet meer van nut. Ik ga naar de gemeenschappelijke ruimte en zie een patiënt in een rolstoel 
die Rummikub speelt met een verpleegkundige. De verpleegkundige, die aan de beurt is, wenkt me en 
vraagt of ik misschien het spel wil afmaken. Zou zij weten dat ik dat spel vroeger vaak met mijn moeder 
speelde? Zou zij weten dat mijn moeder een lichamelijke beperking heeft? Die jongen in de rolstoel moet 
misschien alleen maar spelen dat hij gehandicapt is. Het is wel erg toevallig dat deze situatie gecreëerd 
wordt, maar denken ze nu echt dat ik hier in trap? Het is goed gespeeld, dat wel.  
 
Later, toen ik eenmaal uit de psychose was, kwam ik in gesprek met deze jongen en hij 
vertelde me dat hij van een flatgebouw af was gesprongen. Hij zag het leven niet meer 
zitten en hoopte op deze manier een einde aan zijn leven te maken. En dan te bedenken 
dat ik dacht dat hij een toneelspeler was.  
 
Na het spelletje Rummikub ga ik aan een andere tafel zitten en praat met de moeder van een van de 
andere baby’s in de babykamer. Dan komt mijn voormalige kamergenoot binnen in hallelujastemming. 
Ze is helemaal hyperactief en verheerlijkt God. Ze staat wel erg dicht bij me en kijkt me aan. Probeert 
iedereen mij nu duidelijk te maken dat ik werkelijk God ben en is dit dus weer een aanwijzing? Ik raak 
er nogal van in de war. Ze wordt door de verpleging weggehaald en krijgt een reprimande; het is niet de 
bedoeling dat ze mensen van streek maakt.  
 
Al eerder heb ik tijdens het eten kenbaar gemaakt dat ik spruitjes erg lekker vind, met als toetje 
chipolatapudding. En wat staat er die dag op het menu? Volgens mij schrijven ze hier alles op wat ik 
zeg, want dit is weer heel toevallig.  
 
Bovenstaande zaken gebeurden allemaal op één dag, dus ik was die dag enorm in de war 
van alle toevalligheden. Ik was er voor mezelf nog steeds niet uit of ik nu bij een 
toneelclub was of in een ziekenhuis: constant werd ik heen en weer geslingerd tussen de 
realiteit (het is een ziekenhuis) en de psychose (het is een toneelclub). Dit was eigenlijk 
mijn enige twijfel, maar hoe kwam ik er nu achter waar ik was? Daar zou ik op een 
bijzondere manier achter komen. 
 
Ik denk dat de artsen van het academisch ziekenhuis het bezoek bepaalde dingen influisteren om mij in 
de psychose te houden. Dat begrijp ik best, want ze willen mij niet in de war maken en natuurlijk het 
hele toneelspel uitspelen. Laat ik het maar gewoon meespelen, dat is eigenlijk het beste. Soms zijn er 
momenten dat ik denk dat ik echt in het ziekenhuis ben, maar het volgende moment ben ik weer bij de 
toneelclub. Dat blijft nu nog mijn enige twijfel waar ik maar niet uit kom. Als Rick, Mark en 
schoonzus Angelique op bezoek zijn, leg ik hun mijn dilemma voor. Ook vertel ik dat ik niet weet of ik 
hen kan vertrouwen. Rick en Angelique kijken me met een bedrukt gezicht aan en Mark begint te 
huilen. En dan is het voor mij helemaal duidelijk. Het gevoel van Mark spreekt boekdelen en door zijn 
huilbui kom ik uit de psychose. Ineens realiseer ik me dat je kinderen niet iets kunt influisteren, maar 
dat zij gewoon zichzelf zijn. 



Hoofdstuk 10: Na de psychose 
 
Bijna twee weken lang verkeerde ik in een psychose en in totaal was ik vijf weken 
opgenomen, waarvan twee dagen in een psychiatrische kliniek en de rest op een gesloten 
afdeling in het academisch ziekenhuis. Vlak voor de kerstdagen in 2008 werd ik ontslagen 
uit het ziekenhuis. Ik had aangegeven graag eerder naar huis te willen, omdat opname in 
het ziekenhuis voor Mark te zwaar werd. Naderhand kwam ik erachter dat ik na mijn 
ontslag uit het ziekenhuis nog een lange weg te gaan had. Dat besef was er op dat 
moment nog niet, maar naarmate de maanden voorbij gingen, werd dat duidelijk. Mijn 
hersenen hadden een enorme klap gehad en dat moest ik allemaal maar zien te 
verwerken. 
 
Na deze heftige periode kreeg ik voor thuis drie soorten medicijnen mee: één medicijn 
om het inslapen te bevorderen en twee medicijnen tegen de psychose. Na een maand 
bleef nog één middel tegen psychose over, namelijk lithium. Toch bleef de psychose nog 
langere tijd in mijn lichaam zitten en dat uitte zich in zogenaamde restverschijnselen.  
 
De eerste restverschijnselen merkte ik voornamelijk ’s nachts. Als ik naar het toilet ging, 
keek ik altijd in de spiegel en dan schrok ik. Het leek wel of ik naar iemand anders keek 
die zelf kon beslissen of ze wegliep van de spiegel of bleef staan. Ze was op de een of 
andere manier geen onderdeel meer van mij. Dan kwam bij mij automatisch de angst naar 
boven dat ik dus weleens in een lege spiegel zou kunnen kijken of een ander gezicht zou 
zien, of dat mijn hoofd in de spiegel er ineens af zou zijn. Het was doodeng.  
 
’s Avonds kreeg Jeroen nog altijd de fles, meestal rond een uur of elf. Kort na mijn 
ontslag uit het ziekenhuis pakte ik Jeroen uit zijn ledikantje en legde hem op de 
commode. Ik voelde mijn angst dat hij weer in de Duivel zou veranderen als hij aan het 
huilen was. Soms was een beetje brabbelen van hem al genoeg om mij angstig te krijgen. 
Een fles geven ’s avonds zat er daarom toen nog even niet in, dus dat deed Rick gelukkig. 
Ook het in zijn ledikantje leggen vormde een probleem. Want gek genoeg was ik bang 
dat hij me zomaar zou bijten. Hij had op dat moment helemaal nog geen tanden, die 
angst was dan ook ongegrond. Maar voor mij was het mogelijk dat hij ineens 
vlijmscherpe tanden zou ontwikkelen. Verstandelijk gezien begreep ik het allemaal wel, 
maar het leek wel alsof ik ineens in een achtbaan van emoties was beland en daar geen 
controle over had.  
 
De eerste tijd thuis stond voor mij in het teken van opruimen. Het hele huis moest er aan 
geloven. Zowel kleding als spullen hebben het huis verlaten en het was nogal wat: elf 
zakken met kleding en acht dozen met rommelmarktspullen. Gek genoeg vond ik ons 
huis daarna nog steeds niet opgeruimd. Zeker alle spullen in de woonkamer vond ik 
overbodig. Het liefst zou ik alleen een bank, een salontafel, een eettafel met vier stoelen 
en een televisie hebben en de rest kon wat mij betreft de deur uit. Spullen zoals vazen, 
waxinelichtjes en bloempotten wilde ik weg doen, want dat gaf alleen maar onrust in mijn 
hoofd.  
 
Voor anderen was het niet te zien wat er met mij aan de hand was. Mensen konden een 
normaal gesprek met mij voeren, maar ik heb dat duidelijk heel anders ervaren. Elk 
gesprek was een enorme belasting voor me, ook al ging het over koetjes en kalfjes. Te 
veel gesprekken op een dag leverde gegarandeerd ’s avonds ellende op. Ellende in de zin 
van ineens dingen zien die er niet waren of zelfs een complete black-out. Voor mij was 
dat laatste de druppel die de emmer deed overlopen en ik ben daarna heel selectief met 



gesprekken omgegaan. Soms deed ik net alsof ik een gesprek volgde, maar dan ging het 
het ene oor in en het andere weer uit. Ik kon niet goed duidelijk maken aan anderen dat 
gesprekken zo belastend voor mij waren. Daarom koos ik voor deze optie.  
 
Er waren twee periodes die kenmerkend zijn voor het verloop van een psychose. Dat 
hoorde ik achteraf van mijn behandelend psychiater. In de eerste periode was ik enorm 
depressief. Ik zag het hele leven niet meer zitten en voelde me binnen het gezin 
nutteloos. Deze periode was ongeveer vijf maanden na de psychose. We hadden nog een 
flinke hoeveelheid slaapmiddelen in huis, en de gedachte om deze allemaal in één keer in 
te nemen, was een teken aan de wand. Gelukkig vertelde ik het tegen Rick en de 
volgende dag bracht hij alle slaaptabletten naar de apotheek. De tweede periode was 
jammergenoeg tijdens onze zomervakantie. We hadden een vakantiehuisje gehuurd in 
een bungalowpark in Nederland. Tijdens deze vakantie merkte ik dat ik totaal niet 
vooruit te branden was. Ik was werkelijk doodmoe, ook al had ik de hele nacht prima 
geslapen. Mijn lichaam wilde gewoon niet meer. Natuurlijk vond ik dat op dat moment 
allemaal erg vervelend, maar achteraf gezien was het heel normaal.  
 
Momenteel ben ik nog steeds ik onder controle van de artsen van het academisch 
ziekenhuis. Regelmatig wordt mijn bloed onderzocht en wordt gekeken naar de 
lithiumspiegel. Als deze te hoog of te laag is, moet de medicatie gewijzigd worden. De 
medicatie kan ik zeker nog niet gaan afbouwen, maar dat is op langere termijn wel de 
bedoeling. Het belangrijkste is om een regelmatig leven te leiden en ik moet daarom mijn 
dag- en nachtritme in de gaten houden. Voldoende nachtrust is uitermate belangrijk en 
het vermijden van spanningen en stressvolle gebeurtenissen, hoewel ik dat natuurlijk niet 
altijd in de hand heb. Na anderhalf jaar kan ik nog steeds merken dat ik nog niet helemaal 
stabiel ben. Volgens mijn arts ben ik in een nog erg wankele toestand. Vooral ’s avonds 
voel ik een onrustig gevoel in mijn lichaam, dat zal wel een reactie zijn op alle 
gebeurtenissen overdag. De afgelopen anderhalf jaar heb ik zo veel mogelijk over de 
restverschijnselen gesproken met Rick. Voor mij werkt dat het beste, het is voor mij de 
enige mogelijkheid om ze kwijt te raken.



Hoofdstuk 11: Achteraf gepraat 
 
Ten slotte zet ik hier de belangrijkste kenmerken van mijn psychose op een rijtje. 
Hiermee wil ik laten zien dat een psychose iemands hele bestaan tot dan toe 
onderuithaalt en dat een psychose echt iets heel anders is dan een depressie.  
 
Ik zat in een glazen box, dus ik zag en ik hoorde iedereen, maar ik wist niet hoe ik eruit 
moest komen. Niemand die mij dat vertelde, het was een strijd met mezelf. Natuurlijk 
wilden de artsen, verpleegkundigen en mijn naaste familie mij helpen, maar ik werd 
tegengewerkt door een heleboel factoren.  
 
Mijn eigen identiteit is veranderd 
Ineens was ik God, dat was de eerste belangrijke verandering. Natuurlijk vond ik de 
gedachte zelf ook raar, maar toen mijn hersenen informatie gaven waardoor ik dacht dat 
ik inderdaad God was, werd dit mijn nieuwe realiteit. 
 
Ik ben telepathisch 
Omdat ik ineens God was geworden, was het voor mij niet vreemd om ook telepathisch 
te zijn. Tijdens het bezoek van de huisarts en de psychiater thuis ging ik testen of mijn 
gedachten over zouden komen bij Rick en dat was inderdaad het geval.  
 
Mijn vertrouwen in anderen is weg 
Deze gedachte ontstond plotseling bij mij, al voordat ik werd opgenomen in de kliniek. 
De psychiater wilde mij twee pillen laten innemen, maar ik had het idee dat ik daarvan 
dood zou gaan. Rick zei er niets van en vanaf dat moment begon ik hem te wantrouwen. 
 
Er is niks met me aan de hand 
Pas heel laat in de psychose ging ik beseffen dat er echt met mij iets aan de hand was. Ik 
heb wel momenten gehad dat ik dacht dat er iets niet klopte, zoals bij het invullen van 
etenslijsten. Daar zag ik opeens veel meer mogelijkheden in dan voorheen. Maar 
uiteindelijk kon ik altijd wel weer een reden vinden waarom mijn gedachtes goed waren, 
zoals: misschien hebben ze in het academisch ziekenhuis wel andere etenslijsten? 
 
Het besef van tijd is weg 
Het gedoe met die klokken was ik in het academisch ziekenhuis helemaal beu, daarom 
heb ik daar als eerste een klok opgehangen. Pas achteraf begreep ik dat ik zowel in de 
kliniek als in het ziekenhuis black-outs heb gehad, waardoor ik voor mijn idee stukken 
tijd miste. Maar dat viel in het ziekenhuis veel minder op dan in de kliniek. Misschien wel 
omdat ik in het ziekenhuis zo druk was met van alles en nog wat dat ik het gewoon niet 
merkte.  
 
De hele wereld weet nu dat ik God ben 
Toen ik in de kliniek mijn eigen bevalling op televisie zag, begon het tot me door te 
dringen dat andere mensen ook wisten dat ik God was. Zeker toen alle wereldleiders bij 
elkaar waren, kon ik er niet meer omheen. 
 
Mensen krijgen een andere gedaante 
Ik zag voornamelijk de Duivel in andere personen en dat was angstaanjagend. In de 
kliniek zag ik de Duivel in de verpleegkundigen en later in het academisch ziekenhuis in 
een verpleegkundige die met mij in de tuin liep en in mijn kamergenoot, in baby Jeroen 
en in mijn ex-partner (die er in werkelijkheid niet was). Er was altijd wel een reden 



waarom ik die personen deze rol toedichtte. In het geval van de verpleegkundige in de 
tuin van het academisch ziekenhuis was het de kleur van haar jas, bij mijn kamergenoot 
was het het zenuwachtige nagelbijten en bij Jeroen waren het zijn draaiende ogen.  
 
Ik kies ervoor om dood te gaan 
Achteraf is het altijd makkelijk praten, omdat ik in werkelijkheid niet dood ging. Maar 
voor mij was het op dat moment wel de realiteit dat ik dood zou gaan. In de kliniek 
stelde ik dat moment uiteraard heel lang uit en was ik druk bezig met het schrijven van 
een verkorte Bijbel.  
 
Woorden krijgen een andere betekenis 
Omdat ik iedereen wantrouwde, gaf ik aan woorden een andere betekenis. Als men het 
over ‘ganzen en eenden’ had, dacht ik dat ze het over de mensen buiten de kliniek 
hadden.  
 
Mensen en spullen verdwijnen zomaar 
Net als bij het missen van de tijd had dit ook te maken met de black-outs. Nu kan ik het 
begrijpen, toen vond ik het allemaal wel heel wonderlijk, maar was er gek genoeg ook 
snel aan gewend.  
 
In mijn lichaam voel ik dingen anders aan 
Het feit dat ik een paar dagen na de bevalling zeker wist dat ik hoogzwanger was, was 
natuurlijk raar. Al het logisch redeneren was hier ver te zoeken, maar van mezelf was het 
op dat moment pure angst voor de Duivel. Uiteraard was ik de Duivel voorheen nog 
nooit tegengekomen en ik was daarom erg op mijn hoede.  
 
‘Triggers’ bieden mij houvast 
Mijn vertrouwen in andere mensen was volledig weg, maar toch zocht ik nog ergens 
houvast, want ik wilde uit de psychose komen. Die houvast werd gevormd door kleuren, 
piepers die af gingen, stoelen die verschoven werden of deuren die dichtgeslagen werden. 
Nu reageer ik niet meer als ik deze geluiden hoor, maar ze zullen me nog lange tijd 
herinneren aan deze periode.  
 
Het is druk in mijn hoofd 
Tijdens de psychose merkte vooral het bezoek dat ik heel erg druk was, zelf was ik me er 
niet van bewust. Het steeds in- en uitpakken van mijn tas vond ik dan wel irritant, maar 
ik koppelde dat niet aan de drukte in mijn hoofd.



Er zijn mensen die ik graag wil bedanken 
 
Mijn lieve man en kinderen voor de steun die ze me gaven tijdens de psychose en daarna. 
Het was voor hen natuurlijk afschuwelijk om mee te maken dat ik plotseling werd 
opgenomen zo kort na de bevalling.  
 
Mijn ouders, schoonmoeder, broer en schoonzus voor de emotionele steun die zij me 
gaven. Vooral mijn schoonzus Angelique was in die periode erg betrokken bij ons gezin 
en zij kon vanuit haar medische achtergrond hulp bieden. 
 
De buren Jan en Anja die Mark en Jeroen verzorgden en Rick met raad en daad 
bijstonden in de eerste uren van de psychose.  
 
Onze kraamverzorgster Anke die ontdekte dat de kraamvrouw plotseling weg was en een 
ontredderd gezin aantrof. Zij bleef vanwege deze situatie een dag langer dan vooraf 
afgesproken was.  
 
Mijn vriendin Karima die voor Jeroen heeft gezorgd en altijd een luisterend oor heeft. 
 
De verpleegkundigen van de psychiatrische kliniek. 
 
De verpleegkundigen van de gesloten psychiatrische afdeling van het academisch 
ziekenhuis. 
 
De psychiaters (in opleiding) van het academisch ziekenhuis. 
 
De bedrijfsarts, mevrouw J.J. van ’t Verlaat, die mij op professionele wijze en met 
wederzijds vertrouwen heeft begeleid door contact te onderhouden met het academisch 
ziekenhuis over mijn herstel.  
 
En natuurlijk overige familieleden, vrienden, kennissen en collega’s voor het feit dat ze 
mij steunden door op bezoek te komen, een kaart te sturen, een luisterend oor te bieden, 
een mailtje te verzenden of een krabbeltje in Hyves neer te zetten. 
 
Allemaal hartelijk dank, mijn kinderen hebben hun moeder weer terug.  


