
Mijn echtgenoot van zijn kant was vaak gefrustreerd
omdat hij niet meer zoveel zelf kon doen. Ik kon niet
goed overweg met de druk en de verwachtingen met
betrekking tot de zorg voor hem. 

De situatie zorgde voor spanningen tussen ons, maar
ook met de kinderen. Woordenwisselingen zorgden
voor nog meer stress. 

Ik had ook steeds minder zelfvertrouwen. Ik twijfelde of
ik nog wel iets goed deed. En dan dronk ik thuis een
glas wijn, om alles even te kunnen vergeten. En dan
nog eentje ... want je voelde je dan toch even iets beter
... en dan nog één of twee, om goed te kunnen slapen.
En zo ben je vertrokken. 

Ik ben niet iemand die op café gaat om te drinken. Het
was ook niet omdat ik wijn zo lekker vond op zich. Maar
wijn drinken was een manier om beter met alles te
kunnen omgaan. Let op, ik wil het niet goedpraten ... 

Natuurlijk brengt dat drinken op zich ook weer
problemen met zich mee. Ik heb fouten gemaakt.

PCM: Je verblijft op de Horizon, kan je vertellen

waarom je bent opgenomen in het PCM? 

Simonne: Ik woonde met mijn echtgenoot in een
assistentie-flat. Hij is niet meer goed te been, en
heeft veel zorg en ondersteuning nodig. Er was een
verpleegkundige die langs kwam om hem te
wassen, maar voor de rest van de dag en de nacht,
stond ik in voor de zorg. Doordat hij evenwichts-
stoornissen heeft, was ik continu bang dat hij ging
vallen. 's Nachts werd ik wakker telkens ik maar iets
hoorde. Ik had zelden of nooit nog een goede
nachtrust. Dat heeft ook een invloed op hoe je je
overdag voelt.
 

Mijn sociaal leven viel ook stil. Mijn man kon en wou
nergens meer naar toe, maar ik had daar wel nog
behoefte aan. Als ik de deur uit ging, bv. voor
boodschappen, dan haastte ik me altijd snel terug,
omdat ik hem niet te lang alleen wou laten. Ik had
het gevoel dat ik altijd aan het 'schoffelen' (haasten)
was.

Je kan snel alles kwijt
spelen, daar was ik toch
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PCM: Besefte je zelf op een bepaald
moment: 'het loopt hier uit de
hand'?
Simonne: Eerlijk gezegd niet. Het
waren mijn kinderen die zeiden dat
het zo niet verder kon. Ze wilden dat
ik mij liet opnemen. Terecht, achteraf
bekeken, maar op dat moment wilde
ik dat niet inzien. Ik was kwaad,
voelde me verraden, ik had het gevoel
dat ik hier 'gedumpt' werd. Ik geef toe
dat ik hier in het begin 'tegen mijn
gedacht' zat. 

Ik begrijp nu dat mijn kinderen bang
waren. Mijn broer heeft lang geleden
zelfmoord gepleegd. Misschien
dachten ze dat ik dit uiteindelijk ook
zou doen. Ik voelde me wel niet echt
depressief. In ieder geval was mijn
drankprobleem en de situatie met
mijn echtgenoot thuis onhoudbaar
geworden. Er moest iets gebeuren ...

Het erge is dat ik een vriendin had,
die een beetje iets gelijkaardigs heeft
meegemaakt. Ik was er toen voor
haar en raadde haar aan
professionele hulp te zoeken. Het is
raar, toen ik zelf hulp nodig had, zag
ik het niet. Ik ben stom geweest.

PCM: Ik heb het gevoel dat je nog
ergens met een schuldgevoel zit?

Simonne: Ja, dat klopt. Op een
bepaald moment was iedereen kwaad
op iedereen. Er zijn harde dingen
gezegd, veel dingen waren de
waarheid, veel dingen zijn gezegd uit
boosheid. Ikzelf vond dat ik niet
genoeg gewaardeerd werd voor wat ik
allemaal gedaan heb voor mijn gezin
in de loop der jaren. Mijn familie was
onder meer kwaad omdat ik te veel
dronk en niet goed voor mijn man
zorgde. Op een bepaald moment
dreigde ik alles te verliezen ... Het
ergste wat je kan overkomen is je
kinderen en kleinkinderen verliezen ... 

Ik had altijd een zeer goede band met
mijn kinderen ... plots zaten we niet
meer 'op dezelfde golflengte'.

Toen ik tijdens mijn opname mijn
eigen aandeel in mijn problemen
begon te beseffen, kwam het
schuldgevoel de kop op steken.
Dankzij mijn psychiater heb ik geleerd
dat ergens een plaats te geven, al is
het soms nog moeilijk.

PCM: Je zegt dat je eigenlijk tegen je
zin bent opgenomen, wanneer heb
je de klik kunnen maken om het hier
toch een kans te geven?

Simonne: In het begin sloot ik me wel
wat af. Ik ben zelf ook van de regio, en
het psychiatrisch centrum wordt in de
volksmond door sommigen nog altijd
het 'zottekot' genoemd. Ik dacht 'ik
hoor toch niet thuis in de psychiatrie'.
Ik voelde me ellendig. Er verblijven
hier bovendien patiënten met
uiteenlopende problemen en dat is
niet altijd gemakkelijk. Zo stond er
plots eens een verwarde man naakt
voor mij. Ik was nogal geschrokken.
Maar ik heb daar rustig op gereageerd
en de verpleging gebeld. Zij hebben
dit goed afgehandeld. Doordat
iedereen zijn eigen problemen heeft,
heb ik ook wel beter leren
communiceren, voorzichtiger, en ik
ben misschien ook verdraagzamer
geworden. 

Ik merkte dat de therapieën mij
deugd begonnen doen. Ik volg ze
allemaal graag. Bv. de
bewegingstherapie, in het begin
dacht ik dat het gewoon wat sporten
en wandelen was, maar gaandeweg
kreeg ik meer inzicht, er zit altijd een
doel achter die oefeningen, dat
snapte ik eerst niet. En tijdens de
creatieve therapie moesten we bv.
figuurtjes in gekleurd papier maken.
Ik ben helemaal niet creatief
aangelegd. 

Ik zei dat ik dit niet kon. Ik begreep
niet waarom we dit moesten doen.
Maar de therapeute motiveerde mij
het te proberen en niet op te geven.
Ik heb doorgezet, en toen besefte ik
dat ik dit ook moet toepassen op
andere gebieden in mijn leven. Ik heb
altijd weinig geduld gehad. Nu heb ik
geleerd vol te houden. En zo heb ik
ook kennis gemaakt met dat
positieve gevoel als je dan uiteindelijk
toch je doel bereikt. En dat door
'simpele figuurtjes maken' ...

Het begin van de coronacrisis was wel
moeilijk voor mij.  We mochten geen
bezoek ontvangen, veel therapieën
vielen weg of werden in beperktere
vorm gegeven. Gelukkig werden de
maatregelen dan wel soepeler. 

Ik heb hier geleerd dingen een plaats
te geven. Ook mijn zelfvertrouwen is
terug gegroeid. Ik panikeerde vroeger
snel. Ik zag ook overal problemen die
er niet waren. Dit is nu niet meer het
geval. Ik kan al veel beter op een
rustige manier naar oplossingen
zoeken als er iets gebeurt. 

Ik zorg ook beter voor mezelf nu. Voor
mijn opname was ik veel vermagerd.
Ik liep rond in kleren die slobberden
rond mijn lijf, mijn haar zag er niet uit.
De corona heeft daar trouwens ook
geen goed aan gedaan. Ik kon niet
naar de kapper. Gelukkig is dit nu
opgelost. Ik draag ook kleren die mij
passen. Ik voel me weer goed in mijn
vel. Mijn opname zou ik nu zeker een
positief verhaal noemen.

Ik wil ook vermelden dat er hier
fantastische mensen werken. De
medewerkers forceren je niet om iets
te doen, ze laten je de ruimte. Ze
waren ook altijd heel vriendelijk en
beleefd tegen mij. Ik bewonder hen
echt. Ik heb veel hulp gekregen van
heel het team. 
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PCM: Heb je al plannen voor de
toekomst gemaakt?

Simonne: Normaal gezien zal mijn
opname binnenkort afgerond
worden. Misschien dat ik nog overdag
bepaalde therapieën zal volgen op de
afdeling. We moeten nog met het
team bekijken hoe de nabehandeling
er zal uit zien. Het financiële plaatje
zal natuurlijk ook een rol spelen. 

Als alles goed gaat, ga ik in een klein,
maar super leuk appartementje gaan
wonen in het centrum. Alleen. Het is
niet dat ik ga scheiden van mijn man,
maar het is voor beiden beter dat we
apart leven. Ik bezoek hem wel veel,
en wil dit blijven doen. We komen
terug beter overeen. Ik wil ook liever
in het centrum wonen, omdat alles
dan dichtbij is, en je geen auto meer
nodig hebt.

Ik ben veel meer ontspannen nu. Ik
wil geen alcohol meer aanraken. Ik
verlang er niet naar.
 

De band met de kinderen en de
kleinkinderen is gelukkig ook terug
hersteld. Ik ben zo blij. Ze bezoeken
me regelmatig. Ik vind het zo gezellig
om met hen te gaan shoppen of
lunchen. We gaan nu proberen
vooruit te kijken. 

T.G.

P A G I N A  3


