
Manon*, 23 jaar, wil graag haar verhaal
brengen. Niets doet vermoeden dat
deze jonge, mooie vrouw al een stevige
‘mentale’ rugzak met zich meedraagt.
Van maart tot en met augustus 2022
kwam ze 3,5 dagen per week naar de
dagkliniek De Pendel. 

Haar mentale problemen zijn begonnen
rond haar 14de: anorexia, angsten,
paniekaanvallen, depressie … het ging
met ups en downs, tot ze een jaar
geleden terug aan de noodrem trok en
professionele hulp zocht.
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"Ik heb geleerd mijn angsten onder controle te
houden. Ik ben meer zelfverzekerd geworden."

*Manon is een fictieve naam. Omwille van privacyredenen getuigt ze anoniem. 

MANON* (23) STAAT TERUG
POSITIEF IN HET LEVEN
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PCM: Manon, kan je vertellen wanneer je voor het eerst
merkte dat het niet goed met jou ging?

Manon: Mijn ouders zijn gescheiden toen ik nog jong
was, en in het begin kon ik daar nog wel mee overweg. Ik
had een redelijk goed contact met zowel mijn vader als
mijn moeder. 

Toen ik ongeveer 13 à 14 jaar was, heeft mijn vader mij
volledig in de steek gelaten. Hij heeft gekozen voor zijn
nieuw gezin, en daar maakten mijn broer en ik geen deel
meer van uit. Dat heeft er bij mij diep ingehakt. Ik kon
dat niet verwerken. Ik kreeg anorexia en had het mentaal
echt zwaar. 

Ik werd uiteindelijk een paar weken opgenomen in de
jeugdpsychiatrie, maar dat was niet voldoende om mij de
nodige veerkracht te geven voor wat er mij nog te
wachten stond.

Op een paar jaar tijd zijn enkele goede vrienden van mij
overleden. Dat zou voor iedereen moeilijk zijn, maar als
tiener kon ik dat geen plaats geven. 

Ik bleef wel functioneren en ging naar school, maar mijn
leven was toen al een ‘struggle’. 

Op mijn 17de werd ik seksueel misbruikt. Dat was zwaar
om dragen … (lange stilte). Kort daarna overleed mijn
beste vriend … 

Vanaf toen ging het echt bergaf met mij. Ik kreeg af te
rekenen met erge angststoornissen, ik moest elke
morgen overgeven van de stress, uiteindelijk belandde ik
in een zware depressie. 

Mijn 7de jaar middelbaar heb ik moeten stopzetten. Het
ging gewoon niet meer. Ik woonde nog bij mijn moeder
en ik besloot de tijd te nemen om aan mijzelf te werken. 

Dat ging redelijk goed, omdat ik geen verplichtingen had
en niet in die dagelijkse sleur moest meedraaien.

Ik besloot van richting te veranderen voor mijn laatste
jaar middelbaar. De ‘verkoop’ lag mij meer. Ik kon mijn
schooljaar met succes afronden en ging werken in een
winkel. 

Ik had het gevoel dat alles wel zou lukken ... tot ik van
werk veranderde. Op mijn nieuwe job vond er eind 2021
een incident plaats met een leidinggevende. Hij was
verbaal heel agressief tegen mij en ik blokkeerde
volledig. Ik slaagde er niet in terug te gaan.  



Manon: Mijn angststoornissen doken terug de kop op. Ik
durfde niet meer buiten komen. Ik was echt bang voor
alles: voor sociale contacten, om naar de winkel te gaan,
om met de hond te gaan wandelen … 

Ik was net ook beginnen met leren autorijden, maar zelfs
dat lukte niet meer. 

Ik werd zwaar depressief. Op twee maand tijd verloor ik 15
kg. Er ging een alarmbel rinkelen. Ik besefte dat ik te
mager was, en had schrik om terug de strijd met anorexia
te moeten aangaan.

PCM: Kon je bij iemand terecht met jouw problemen?

Manon: Mijn dichtste familie en beste vrienden wisten
wel dat het niet goed ging, maar meer niet. Ik kon er ook
moeilijk over praten.

Ik ben bovendien bang voor het ‘stigma’ dat psychische
problemen met zich meebrengt. Veel mensen begrijpen
het gewoon niet en hebben ook snel een oordeel klaar,
zeker als ze je niet zo goed kennen … 

Het ‘taboe’ doorbreken is makkelijker gezegd dan
gedaan. Daarom dat ik ook liever nog anoniem mijn
verhaal breng. Je weet maar nooit hoe mensen reageren.

Ik heb al vijf jaar een vaste vriend, en ik ben hem heel
dankbaar dat hij mij al die tijd is blijven steunen, maar
zelfs voor hem was het moeilijk om mij te begrijpen.

Gelukkig hebben we op de Pendel een paar
relatiegesprekken gehad, dat was samen met de
psycholoog, de maatschappelijk werkster, mijn vriend en
ikzelf. Daardoor heeft hij toch een beter inzicht gekregen
in mijn mentale problemen. Maar ik denk niet dat
iemand alles volledig begrijpt, als je het niet zelf hebt
meegemaakt. 

PCM: Je bent dus op een bepaald moment terug
professionele hulp gaan zoeken?

Manon: Ja, inderdaad. Ik ben bij een psychiater langs
geweest, en zo kwam ik in maart van vorig jaar op de
Pendel terecht. Ik was heel bang. Ik wist niet wat ik moest
verwachten. Van die paar weken opname in de
jeugdpsychiatrie kon ik me niet zoveel meer herinneren.
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Manon: Ik had er geen idee van hoe een dagkliniek
psychiatrie werkt, wie er daar naar toe gaat, wat je daar
moet doen …

Door mijn angsten durfde ik in het begin niets zeggen in
de groepstherapieën. Na verloop van tijd merkte ik dat ik
daarin begon te groeien. Ik leerde openlijk praten en ik
durfde vertellen wat er in mijn hoofd omging. Daar was ik
nog nooit eerder in geslaagd.

Beetje bij beetje leerde ik hoe ik mijn angsten moest
overwinnen, zowel aan de hand van inzicht, maar ook
met kleine hulpmiddeltjes, zoals een elastiek rond mijn
pols waar ik aan trek en dan loslaat, telkens ik begin te
piekeren. Ik plan soms een piekermoment in, wat
betekent dat ik mijzelf in die periode toelaat om te
piekeren, maar daarbuiten niet. 

Bepaalde technieken die ik hier heb aangeleerd, werken
bij mij goed, zoals focussen op mijn buikademhaling als
ik het moeilijk krijg. Niet alle technieken werken bij
iedereen, dat moet je zelf ondervinden. 

Ik heb geleerd mijn stress onder controle te houden. Ik
slaag er nu in paniekaanvallen stil te leggen. Ik sta ook
anders in het leven, veel positiever ...
 

Ik ga anders om met zaken en ben zelfverzekerder
geworden, wat er op zich al voor zorgt dat ik minder
paniek- of angstaanvallen heb. Ik ben ook een stuk
socialer geworden. 

Ik ben echt blij met mijn vooruitgang en wat ik hier
geleerd heb.

PCM: Je bent in augustus gestopt met de dagkliniek.
Word je nog verder opgevolgd?

Manon: Ik ben nog een tijdje in nazorg geweest. Je kan
een paar therapiesessies uitkiezen waar je zelf veel aan
hebt en enkel nog naar het PCM komen om die te
volgen. 

Ik koos voor assertiviteitsessies en creatieve therapie. Ik
kwam ook nog geregeld langs voor een gesprek met
mijn individuele begeleider. Mijn laatste gesprek met
hem is deze week en dan is mijn traject hier volledig
afgerond.
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Manon: In de Pendel werd ik ook begeleid door een
externe arbeidscoach die verbonden is met het
dagziekenhuis. Met hem heb ik een plan opgesteld om
terug op de arbeidsmarkt aan de slag te kunnen. Ik heb
een job gevonden in een winkel. Ik werk nu progressief,
sinds december. En het gaat echt goed. Ik heb
maandelijks nog een gesprek met de arbeidscoach om
dit verder op te volgen
.

En ik heb dankzij een studente van de Pendel mijn
rijbewijs gehaald, in één keer! Ik was bijzonder angstig
om terug rijlessen te gaan volgen. Zij heeft voor mij een
stappenplan opgemaakt en het heeft gewerkt. Alles is
goed verlopen, en ik had voldoende zelfvertrouwen om
mijn examen af te leggen. Ik ben trots dat ik meteen
geslaagd ben.
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Ik heb hier meer bereikt dan ik ooit durfde dromen. Ik wil
er misschien nog aan toevoegen dat ik verslaafd was aan
cannabis toen ik hier op de Pendel startte. Ondertussen
is het me gelukt om volledig van die verslaving af te
geraken. Sinds eind oktober, begin november heb ik niet
meer gerookt.

PCM: Heb je soms nog last van craving?

Manon: Soms, vooral in stresssituaties of als men rondom
mij gebruikt. Maar ik slaag erin niet toe te geven. Ik wil
dit volhouden. 

PCM: Je hebt een indrukwekkend traject afgelegd. Heb
je schrik om te hervallen?

Manon: Eigenlijk niet. Ik heb nu veel meer inzicht dan
vroeger m.b.t. wat er in mijn hoofd speelt, en ik weet wat
mij helpt in stresssituaties. Ik herken ook de triggers. 
Ik woon nu samen met mijn vriend, ik heb leuk werk …
Pas op, het is zeker niet elke dag rozengeur en
maneschijn. Ik heb ook mijn mindere dagen. En ik geef
toe dat ik soms nog eens moet overgeven van de stress.
Maar ik ben er zeker van dat dit nog zal beter worden in
de toekomst. Ik blijf eraan werken. Ik sta positief in het
leven nu.

T.G.
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