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Het zal je kind maar wezen...
Attie Dotinga uit Sneek 
begrijpt maar al te goed 
waarom er in de pers 
zoveel te doen is over 
verwarde mensen. “Het 
moet allemaal goedkoper; 
zelfredzaamheid en eigen 
verantwoordelijkheid 
zijn de norm. Maar niet 
iedereen kan dat. Mensen 
met psychiatrische 
aandoeningen, zoals mijn 
kind, vallen nu tussen wal 
en schip.  Ik lees en hoor van 
meer jongeren die vastlopen 
in het systeem en zelfmoord 
als enige oplossing zien. 
Hoe kan je als moeder dan 
verder met je leven?” Het zal 
je kind maar wezen…

DAKLOOS
Attie heeft al het nodige op haar 
bordje gehad in haar leven. Toch kan 
ze de energie en kracht opbrengen 
om haar verhaal te vertellen. “Zo kan 
ik misschien voorkomen dat andere 
mensen hetzelfde of erger moeten 
meemaken”. Misschien brengt het iets 
in beweging waardoor mijn kind de 
hulp krijgt die ze nodig heeft. Ze is al 
maanden dakloos; er is nergens een 
plek voor haar.  Natuurlijk neem ik 
haar tijdelijk op in huis als het spaak 
loopt: ik ben haar moeder!  Maar 
permanent lukt niet. We kunnen het 
niet aan en gaan eraan onderdoor. 
Niet alle aandacht kan uitgaan naar 
haar. Ook de andere kinderen hebben 
aandacht nodig”. 

STEMMEN HOREN
Attie’s dochter heeft waarschijnlijk 
al heel haar leven stemmen gehoord. 
“Begin 2018 deed ze haar eerste 
zelfmoordpoging. Ze heeft toen drie 
maanden in een crisisopvang in 
Heerenveen gezeten. Daarna kwam 
ze thuis. Ze wilde graag ergens intern 
zijn, dan voelt zij zich veiliger. Maar 
dat kon niet, ze moest naar de GGZ in 
Leeuwarden voor dagbehandeling.  Met 
de trein dus. Ze heeft zich regelmatig 
afgevraagd of ze voor de trein zou 
springen. Volgens de GGZ zou dat wel 
wat meevallen: mensen die chronisch 
suïcidale gedachten hebben, doen 
niets. Een groepsbehandeling is niets 
voor haar, ze kan niet praten in een 
groep. Bovendien onthoudt ze niets 
vanwege haar ADD. Dat hebben we 
aangegeven bij de psychiater, maar 
die had daar geen boodschap aan. Je 
moet je inzetten en van alles en nog 
wat proberen zeiden ze”. Nadat ze voor 
een tweede keer pillen had geslikt, 
kwam Attie’s dochter terecht op de 
dagbehandeling in Sneek. “Ze werd 
min of meer verplicht om T shirts 
met lange mouwen te dragen, zodat 
de andere patiënten niet zouden zien 

dat zij zichzelf gesneden had. Dat 
zou hen kunnen triggeren”. Ook hier 
gedijde ze niet in de groep en vroeg 
ze of ze ergens intern behandeld kon 
worden. “Die mogelijkheid is er niet in 
Friesland, kregen we te horen. Alsof het 
ons iets uitmaakt waar ze zit; als het 
maar helpt”.

DERDE POGING
“Bij haar derde zelfmoordpoging 
kwam mijn dochter bij mij op de 
slaapkamer: ‘sorry mam, maar ik heb 
weer pillen ingenomen’. Ik heb dus de 
ambulance gebeld en ze is afgevoerd 
naar het ziekenhuis waar haar maag 
is leeggepompt. Daar lag ze nota bene 
op een open afdeling. De volgende 
ochtend wilde de psychiater haar 
ontslaan, terwijl ze van voren niet wist 
dat ze van achteren leefde. Ze moet 
ergens opgenomen worden, zei ik. Maar 
op afdeling P was geen plek. Breng haar 
maar bij de crisisdienst in Heerenveen, 
zeiden ze. Een paar dagen later belde 
mijn kind: ik moet naar huis, want 
ze hebben de kamer nodig. Ze bellen 
de politie als ik niet ga.  Dankzij 
bemiddeling van het Gebiedsteam kon 
ze terecht in de Woldenhof in Sneek. De 
stemmen in haar hoofd werden erger. 
Ze was bang dat ze gepakt zou worden. 
Ze had een mes onder haar kussen om 
zich te verdedigen. Toen mijn jongste 
zoon bij haar langskwam zag hij twee 
flessen benzine in de kamer staan. Ze 
wilde de boel daar in de fik steken”. 

AFGEVOERD NAAR DE GEVANGENIS
“Toen mijn dochter weigerde om de 
benzine af te geven, hebben ze de 

politie gebeld. Die hebben een inval 
gedaan en haar hardhandig afgevoerd 
naar de gevangenis in Leeuwarden. 
Vandaar ging ze naar de crisisopvang 
in Leeuwarden. Maar ook daar lieten 
ze haar gaan, want ze zat daar op 
vrijwillige basis. Ze kan niet terug naar 
de Woldenhof, daar willen ze haar 
niet meer hebben en zeggen ze niets 
meer voor haar te kunnen doen.  Ze 
nemen geen verantwoordelijkheid. Ze 
heeft wel adressen meegekregen van 
dag- en nachtopvang. Maar Zienn wil 
geen psychiatrische patiënt in een 
voorziening waar ook moeders met 
jonge kinderen opgevangen worden. 
Een ander deel van de adressen bestaat 
niet eens meer. Ze heeft nog steeds 
geen dak boven het hoofd. “

NOODKREET
Attie heeft onderhand een dagtaak aan 
het bellen met instanties. Ze eindigt 
haar verhaal met een indringende 
oproep aan overheden, instanties en 
professionals in de GGZ.  “Kortdurende 
crisisopvang is niet genoeg. Zorg voor 
opvanghuizen waar mensen met 
psychiatrische klachten langere tijd 
kunnen verblijven. Waar psychiatrische 
verpleegkundigen werken die 
verstand hebben van ‘stemmen’. Die 
een ingang weten te vinden om bij 
patiënten binnen te komen en een 
vertrouwensrelatie op te bouwen. 
Die haar stap voor stap helpen om 
uit de psychose te komen.  Neem je 
verantwoordelijkheid en wentel het 
niet af op patiënten en familie. “”

Reactie GGZ MindUp
“Vanwege de wet op privacy en het medisch 
beroepsgeheim deelt de organisatie geen 
informatie over patiënten, zelfs niet als deze 
door patiënten of familieleden openbaar 
gemaakt worden. Er zijn bestuurlijke 
afspraken gemaakt om opvang in 
intramurale voorzieningen af te bouwen en te 
ambulantiseren. Dat betekent dat opnames 
in een (GGZ)voorziening in principe altijd 
tijdelijk zijn en dat deze vorm van opvang alleen 
maar wordt ingezet als er geen (redelijke) 
alternatieven zijn te bedenken of organiseren.”
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