Gezond leven Medisch portret

Jarenlang ontkende Everdien Appeldoorn
(52) haar psychische problemen. Ze zorgde
ervoor dat ze altijd zo druk bezig was,
dat er geen tijd was om stil te staan en
na te denken. everdien: “Ik werd steeds
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Dat ik altijd maar pijntjes en kwaaltjes had,
onzeker was en sociale dingen vermeed,
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“IK DOE
VOOR HET EERST
IN MIJN LEVEN
DINGEN ALLEEN”
Everdien:

Everdien Appeldoorn bestreed in tien maanden haar psychische problemen

bracht ik niet in verband met mijn verleden.”
Op een dag wilde haar lichaam niet meer
en moest ze erkennen dat ze hopeloos was
vastgelopen. Everdien ging tien maanden
in therapie: “Ik stierf duizend doden toen ik
voor het eerst tijdens de groepstherapie
mijn vinger op stak.”
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Het korte, speelse kapsel doen haar opvallende blauwe
ogen extra sterk uitkomen. Ze is goed verzorgd en om
haar schouders hangt een knalroze kek jasje. Everdien komt
bepaald niet over als een grijze muis. “Twee jaar geleden
zag ik er heel anders uit. Zo’n jas had ik nooit durven
kopen, ik koos altijd voor veilige kleuren als beige en donkerblauw. Zolang ik maar niet opviel, daar ging het mij om.
Mensen moesten vooral niet naar me kijken. In een van
de eerste weken van mijn behandeling heb ik bij creatieve
therapie een beeldje van mezelf gemaakt. Als ik er nu naar
kijk, word ik er treurig van. Een in elkaar gedoken figuur
met het hoofd naar beneden, maar ondertussen de omgeving scherp in de gaten houdend. Dat ik al die jaren zo
ben geweest… Ik kan het me nu nauwelijks voorstellen.”
Everdien is moeder van drie zoons (27, 24 en 17 jaar oud)
die alledrie nog thuis wonen. Ze is tweemaal gescheiden
en heeft nu geen relatie. Die scheidingen wijt ze vooral
aan haar onverwerkte verleden. “Ik was een meester in het
afvlakken van mijn gevoelens. Alles en iedereen kwam vóór
mij.Van mijn negende tot mijn twaalfde ben ik regelmatig
seksueel misbruikt door een goede bekende van de familie.

“Gevoelens afvlakken en niet laten merken dat
je kwetsbaar bent was voor mij gesneden koek”
Daarna is er nog grensoverschrijdend gedrag geweest, door
mensen die ik had moeten kunnen vertrouwen. Ik zeg
altijd maar: ik ben niet gevormd, ik ben misvormd. Mijn
manier van overleven was wegstoppen wat gebeurd was en
me aanpassen. Ik was alleen maar bezig met wat anderen
van mij wilden en verwachten. Daar kun je ongelooflijk
druk mee zijn. Ik wilde aan ieders verwachtingen voldoen
en vulde altijd alles voor anderen in. Ikzelf kwam niet aan
bod. Eigenlijk wist ik amper wie ik zelf was, ik cijferde
mezelf weg en dat kwam mijn huwelijk ook niet ten
goede. Ik was ongelooflijk bezig het anderen naar hun zin
te maken en werd zelf steeds ongelukkiger, maar had geen
idee waarom. Dat ik altijd maar pijntjes en kwaaltjes had,
onzeker was en sociale dingen vermeed, bracht ik ook niet
in verband met mijn verleden.”

Ongelijkwaardige relatie
“Pas na de geboorte van mijn tweede zoon kwam dat verleden naar boven. Al die jaren had ik het letterlijk verdrongen, maar nu was er geen houden meer aan. Er kwamen
flashbacks. Samen met mijn man besloot ik hulp te zoeken
en ben ik in therapie gegaan.Voor hem was het ook heel
moeilijk, ons huwelijk liep eigenlijk al ten einde. Onze
relatie was nooit gelijkwaardig geweest, ik stelde mijn man
en mijn kinderen altijd boven mij. Achteraf gezien zijn we
met zeven jaar nog best lang bij elkaar geweest.
Halverwege mijn therapie werd ik verliefd op mijn tweede
man en ik voelde me, na twee jaar single te zijn geweest, zo
gelukkig dat ik dacht dat al mijn problemen voorbij waren.
Het was klaar, over. Waarom nog verder in therapie gaan
als ik zo gelukkig was? Ondertussen raakte ik zwanger van
mijn derde zoon en dan is je verleden ineens helemaal ver
weg en afgesloten. Achteraf dom dat ik toen geen vervolgtherapie ben gaan volgen. Ik had er slechts aan geroken en
was nog lang niet klaar.
Mijn tweede huwelijk liep na vijftien jaar ook mis. De
redenen waren hetzelfde en we hadden ook nog eens de
zorgen om onze zoon met PDD/NOS. Daar ben je als
ouders enorm op gefocust, je relatie staat op een ander plan.
Mijn zoon kan moeilijk met emoties overweg, voor hem is
gelijkmatig gedrag heel belangrijk. Als ouder moet je niet
heel boos worden en ook je verdriet niet tonen. Daar kan
hij niet mee overweg. Je leert heel erg je gevoelens af te
vlakken, dat was voor mij gesneden koek. Niet laten merken
dat je heel erg kwetsbaar bent, maar juist een beeld tonen
van een vrouw die alles aan kan. Door mijn omgeving werd
ik ook zo gezien. Ik had een baan van twaalf uur per week,
maar was zo druk met mijn gezin en mijn huishouden dat
ik mezelf constant voorbij liep. Ergens irriteerde het me wel
dat al mijn drukke zorg en geregel nauwelijks waardering
kreeg en dat niemand rekening met mij hield. Die irritatie
durfde ik niet uit te spreken. Uit angst dat mensen boos op
me zouden worden, me de rug toe zouden keren. Dus slikte
ik mijn ergernis en verdriet in.”

Ik leefde op pijnstillers
“Ik kreeg wel allerlei lichamelijke klachten, van hoofdpijn
tot rugpijn. De twee jaar voordat ik intern ging, heb ik op

pijnstillers geleefd. Puur om de dag door te komen en
aan ieders verwachtingen te blijven voldoen. Op een
gegeven moment was het einde oefening. Ik kon
nauwelijks lopen van de rugpijn en eten deed ik nog
amper. Toen wilde ik het niet aan mezelf toegeven,
maar ik had anorexia. Ik wilde me letterlijk onzichtbaar maken.Verjaardagen en feestjes meed ik, het liefst
deed ik ook geen boodschappen. Straatvrees is een te
groot woord, maar ik verstopte mezelf. Ik zocht hulp
voor mijn lichamelijke klachten, maar dat was het paard
achter de wagen spannen. Ik had duidelijk psychische
hulp nodig. Het probleem met mij is dat ik me nooit
duidelijk heb uitgesproken, ook niet naar mijn familie.
Als het gesprek op seksueel misbruik dreigde te komen,
blokkeerde ik meteen. Dan liep ik weg, sloot ik mezelf
bijvoorbeeld op in de wc. Alleen in afzondering durfde
ik mijn emoties los te laten. Als ik weer bedaard was,
kwam ik lachend tevoorschijn. Ik zette mijn maskertje
weer op van de goedlachse Everdien. Natuurlijk voelde
ik me vaak eenzaam en ongelukkig, maar ik wilde mijn
man ook niet opzadelen met mijn gevoelens. Ik voelde
me verantwoordelijk voor zijn geluk, ik zag het als mijn
taak de mensen om me heen blij en tevreden te laten zijn.
Ergens weet je wel dat je verkeerd bezig bent, maar ik
wist niet hoe het anders moest. Ik was niet sterk genoeg
om zelf voor een omslag te zorgen. Het is dat de huisarts
mij doorverwees naar een maatschappelijk werkster,
anders had ik nog steeds rondjes gedraaid. De maatschap
pelijk werkster begon in mijn verleden te wroeten.
Er was een klik tussen ons en dat maakte dat ik haar alles
kon vertellen. Zij regelde meteen therapie voor me.”

‘Nu eerst ik’
“Ik ben eerst een poosje poliklinisch in behandeling
geweest bij een eetkliniek, terwijl ik eigenlijk al popelde
om verder te gaan. Ik wist dat er een achterliggende
oorzaak was en die wilde ik aanpakken. Dan komt dat eten
vanzelf wel weer goed. Maar daar dacht de hulpverlening
anders over. Ze vonden dat eerst het eten op de rit moest
worden gezet. Daarna kon ik aan mijn psychische welzijn
werken. Ik was daar enorm aan toe. Ik was vijftig, voor de
tweede keer gescheiden en vond het leven dat ik leidde
absoluut niet leuk. Het was meer overleven dan leven.
Zo wilde ik niet doorgaan, dat stond voor mij vast.
Ik wilde graag gelukkig zijn met mezelf, ik wilde geen
anderen nodig hebben als bevestiging. Een nieuwe relatie
was pas een optie als ik veranderd was. Anders was ook
die weer gedoemd te mislukken. Nu eerst ik. Dat was
mijn motivatie.
Dat ik drie maanden intern zou moeten gaan, daarvan
schrok ik me wezenloos. Ik vond het doodeng om tussen
wildvreemde vrouwen te moeten leven. Wat vinden die
vrouwen van me, hoe houd ik me staande in zo’n groep?
Veel liever was ik elke avond naar huis gegaan. Nu moet
ik toegeven dat het goed is geweest. Als ik alleen dag
behandeling had gehad, was ik elke avond weer in mijn
oude rol teruggevallen. Was ik weer gaan zorgen voor de
jongens. Ik zie nu in dat ik veel te beschermend ben geweest, ik zat er bovenop en dat is niet goed.”

Groepstherapie
“Tijdens mijn therapie was de jongste bij zijn vader, de
oudste twee redden zichzelf wel. De eerste weken durfde
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“Ik wilde het niet toegeven, maar ik had anorexia.
Ik wilde mezelf letterlijk onzichtbaar maken”
ik voor het eerst tijdens de groepstherapie mijn vinger op
stak. Maar het ging steeds makkelijker en ik durfde steeds
meer. Mensen luisterden, ze accepteerden wat ik zei zonder
ruzie te maken. Dat sterkte me. Aan je zelfbeeld werken en
je grenzen aangeven, dat klinkt allemaal zo vaag, maar dat
heb ik daar wel geleerd. Ik durf het nu te zeggen als iets
me niet uitkomt.Vroeger had ik dan meteen een smoes
verzonnen, verschool ik me achter hoofdpijn ofzo. Het feit
dat ik dit interview geef, is al een ongekende overwinning
op mezelf.Vroeger had ik dit niet gekund. En als ik toch
had ingestemd, was ik er zeker een week ziek van geweest
en had ik uiteindelijk de boel afgeblazen. Nu doe ik voor
het eerst in mijn leven dingen alleen. Ik ging altijd met
iemand mee, zorgde ervoor dat iemand mij op sleeptouw
nam. Zelfs toen ik wilde gaan werken, zocht ik een baan
bij mijn zus op het werk. Ik zou eens ergens gaan werken
waar ik geen mens kende! En nu ben ik in mijn eentje
op een koor afgestapt en ga ik alleen naar Tai Chi.

Mijn zoons vinden het goed voor mij dat ik meer voor
mezelf op kom. Die verlammende onzekerheid van mij
hebben ze echt wel gezien.”
Balance

ik nauwelijks mijn mond open te doen in de groep. Ik
trok mezelf terug in mijn hoekje en keek toe. Daar schiet
je natuurlijk niets mee op, dat besefte ik zelf ook wel.
Mijn doel was mezelf te laten zien en te laten horen. Ik
wilde mijn emoties voelen en herkennen, grenzen stellen,
mijn zelfbeeld verbeteren en het verleden verwerken. Als
ik daar niet aan durfde te beginnen in die groep van acht
vrouwen, waar zou het me dan wel lukken? Dus heel voorzichtig kwam ik tevoorschijn. Ik stierf duizend doden toen

Lessen
“Ik heb geleerd om op een duidelijke manier te zeggen
wat ik wil of wat ik niet wil, zonder de ander voor het
hoofd te stoten. Elke dag ben ik bezig de dingen die ik in
therapie geleerd heb toe te passen. Dat lukt niet altijd, maar
ik ben me er wel bewust van. Ik hoor de behandelaar af en
toe in mijn oor fluisteren als ik de neiging heb om in mijn
oude gedrag terug te vallen. Ik spring steeds meer in het
diepe en merk dat het wel goed gaat.
Mijn omgeving zegt ook dat ik veranderd ben, dat ik niet
alles klakkeloos aanneem en me niet alles meer laat zeggen.
Het zit in kleine dingen. Ik zal nooit een haantje-de-voorste met een grote mond worden, maar ik bén er nu wel.
Eindelijk. Die tien maanden therapie waren een cadeautje
voor mezelf.”
Everdien Appeldoorn volgde haar therapie bij
Sonnehaert in Zeist. Dit centrum Persoonlijkheidsproblematiek van Altrecht geestelijke gezondheidszorg
biedt een korte en intensieve klinische behandeling
voor vrouwen die op een of meerdere terreinen in hun
leven zijn vastgelopen. Dit kan zich uiten in depressieve
gevoelens, een burn-out en een negatief zelfbeeld.
Een groep van ongeveer acht vrouwen kan hier een
programma van 12 tot 16 weken volgen dat erop gericht
is grip te krijgen op hun problemen en de traumatische
ervaringen uit het verleden.
Kijk op www.altrecht.nl of bel 030-696 59 59.
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