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lle superlatieven van afkeuring over de bezuinigingen die de geestelijkegezondheidszorg
treffen, zijn inmiddels wel geventileerd. Verbijstering en woede strijden om voorrang.
I
I
Woorden als onrecht, discriminatie, zelfs
iseringliggen de commentatoren in de mond
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en in psychischenood lijken met dezeenorme
gingen slachtoffer te worden van misplaatste
:oerheid(niet voor'ieder wissewasje'naarde psych)
rlistischePW-afkeer (psychisch=aanstelleritis).
relriekend politiek mengseldat bovendiennog
ngelengd is met een flinke scheut halfslachtige
;'erking.
ier in 2OO8nog zo mooi uit: de curatievepsychische
eling werd opgenomen in de zorgverzekeringswet
gdaarmee eenzelfdestatus als de zorgbij somatische
. De emancipatie van de ggz en verslavingszorg
laarmeeaardig op stoom.Niet dat een depressie
aat aan een gebrokenbeen,zoalssommigepsychiaters
agersons graagwillen doen geloven,maar wel de
ing dat iemand met een depressiehetzelfde recht
p toegankelijke zorg en een goedebehandeling. Het
:h dat naarmatepsychischeproblemen minder
rtevolen beter behandelbaarworden, meer mensen
zetten om hulp te zoekenofdat zelfte organiseren
pgb.Heel veel cliënten hebbendaar baat bij en kunnen
)n s'eer aan.
et zo dat een beetje stoerheidnatuurlijk nooit weg is.
n tijden van giga-bezuinigingen.Dus kunje zeggen
deelvan de behandelingenin de gespecialiseerde
lijns ggzbest door goedopgeleidepsychologen,
happelijk werkers en spv'enin de eerstelijn verricht
rden. Dat levert op den duur echt geld op. Daar is
atietalent, goedewil en tijd voor nodig. Maar \Mat
ini.der Schippers?Ze verhoogt de drempel naar de
fn-sggz en werpt met forse eigen bijdragen ook nog
n barrière op voor de tweedelijn. Exit emancipatie
en Erslavingszorg.Mensenmet psychischeproblemen
k:t zo zeuren.Het schismatussen somatischeen
rhe zorg wordt tienjaar in de tijd teruggezet.

Op 18juni vindt de eersteEating Disorder
AwarenessDay in Nederland plaats.
Georganiseerddoor Proud2bme,aldus
een bericht op www.psy.nl> psy=me.
ErvaringsdeskundigeScarletHemkes
richtte de website Proud2bmetwee jaar
geledenop, samenmet het Centrum EetstoornissenUrsula. www.proud2bme.nl
trekt veel bezoekers.Oprichtster en

onderzoekheeft aangetoonddat zestig
procent van onze bezoekers,die eerder
geregeldde pro-ana sitesbezocht,dat nu
niet meer doet. En zeventigprocent van
onzebezoekersgeeftaan steunte hebben

ervaringsdeskundigeScarletHemkes:
'De website hebbenwe opgezetals een
gezondalternatiefvoor de pro-ana sites.
Dat vloeide voort uit mijn campagne
tegen de pro-ana sites.Nu trekt
Proud2bme 65.OO0unieke bezoekersper

aande eerlijke en objectieveinformatie op
Proud2bme.Kijh daarword ikblij van.'
Maar met het feit dat een grote groep
jongeren met eetproblemengeenprofessionelehulp heeft, is Hemkes minder
blij. 'Dat blijkt nog altijd veertig procent
te zijn.'Haar doel is met Proud2bmeveel
bezoekerslaagdrempeligehulp te bieden. 'Van de mensendie de website
bezoeken,heeft tachtig procent proble-

maand.Daarmeeheeft onze site zich
ontwikkeld tot de grootste Nederlandse
website over eetstoornissen.Recent

men met eten.Het lijkt erop dat er veel
meer mensen zijn met eetproblemendan
we tot nu toe dachten.'(svD)

waarheroDeluchtin gebruikersruimtes
ineverstrektwordt,is vaakzoslechtdat
het personeel
lastkrijgtvanhoofdpijnen
misselijkheid.
Ookde penetrante
stankis
nietecht prettigom in te werken.Een
nieuwluchtzuiveringssysteem
moetdaar
eeneindeaanmaken.FirmaExtreme
Air Productsheeftin degebruikersruimte
vanggz-instelling
Mondriaan
in Maastricht
metsuccesde EASI300 luchtreiniger
uitgeprobeerd.
EenkrachtigerecirculatieluchtÍichting
techniekstuwt devervuilde
plafond.Daarwordthij opgezogen
en
vervolgens
dooreenfiltergereinigd.
Volgenshet bedrijfrekenthetappaÍaat
nietalleenaf met destank.maarookmet
in de
deschadelijke
heroihedeeltjes
is blij met het
heroïnerook.
Het personeel
apparaat.
Debestuurder
heefter meteen
(Mt)
nogeenpaarbesteld.
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