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lle superlatieven van afkeuring over de bezui-

nigingen die de geestelijke gezondheidszorg

treffen, zijn inmiddels wel geventileerd. Ver-

bijstering en woede strijden om voorrang.

Woorden als onrecht, discriminatie, zelfs

liggen de commentatoren in de mond

en in psychische nood lijken met deze enorme
gingen slachtoffer te worden van misplaatste

:oerheid (niet voor'ieder wissewasje'naar de psych)

rlistische PW-afkeer (psychisch=aanstelleritis).

relriekend politiek mengsel dat bovendien nog

ngelengd is met een flinke scheut halfslachtige

;'erking.

ier in 2OO8 nog zo mooi uit: de curatieve psychische

eling werd opgenomen in de zorgverzekeringswet
gdaarmee eenzelfde status als de zorgbij somatische

. De emancipatie van de ggz en verslavingszorg

laarmee aardig op stoom. Niet dat een depressie

aat aan een gebroken been, zoals sommige psychiaters

agers ons graag willen doen geloven, maar wel de

ing dat iemand met een depressie hetzelfde recht
p toegankelijke zorg en een goede behandeling. Het

:h dat naarmate psychische problemen minder

rtevol en beter behandelbaar worden, meer mensen

zetten om hulp te zoeken ofdat zelfte organiseren
pgb. Heel veel cliënten hebben daar baat bij en kunnen

)n s'eer aan.

et zo dat een beetje stoerheid natuurlijk nooit weg is.

n tijden van giga-bezuinigingen. Dus kunje zeggen

deel van de behandelingen in de gespecialiseerde

lijns ggz best door goed opgeleide psychologen,

happelijk werkers en spv'en in de eerstelijn verricht

rden. Dat levert op den duur echt geld op. Daar is

atietalent, goede wil en tijd voor nodig. Maar \Mat

ini.der Schippers? Ze verhoogt de drempel naar de

fn-s ggz en werpt met forse eigen bijdragen ook nog

n barrière op voor de tweedelijn. Exit emancipatie

en Erslavingszorg. Mensen met psychische problemen

k:t zo zeuren. Het schisma tussen somatische en

rhe zorg wordt tienjaar in de tijd teruggezet.

aLongelaan

PROUD2BME
Op 18 juni vindt de eerste Eating Disorder

Awareness Day in Nederland plaats.

Georganiseerd door Proud2bme, aldus

een bericht op www.psy.nl > psy=me.

Ervaringsdeskundige Scarlet Hemkes

richtte de website Proud2bme twee jaar

geleden op, samen met het Centrum Eet-

stoornissen Ursula. www.proud2bme.nl

trekt veel bezoekers. Oprichtster en

ervaringsdeskundige Scarlet Hemkes:
'De website hebben we opgezet als een
gezond alternatiefvoor de pro-ana sites.

Dat vloeide voort uit mijn campagne

tegen de pro-ana sites. Nu trekt

Proud2bme 65.OO0 unieke bezoekers per

maand. Daarmee heeft onze site zich

ontwikkeld tot de grootste Nederlandse

website over eetstoornissen. Recent

Mix

onderzoek heeft aangetoond dat zestig

procent van onze bezoekers, die eerder
geregeld de pro-ana sites bezocht, dat nu

niet meer doet. En zeventig procent van

onze bezoekers geeft aan steun te hebben

aan de eerlijke en objectieve informatie op

Proud2bme. Kijh daarword ikblij van.'

Maar met het feit dat een grote groep

jongeren met eetproblemen geen profes-

sionele hulp heeft, is Hemkes minder

blij. 'Dat blijkt nog altijd veertig procent

te zijn.'Haar doel is met Proud2bme veel

bezoekers laagdrempelige hulp te bie-

den. 'Van de mensen die de website

bezoeken, heeft tachtig procent proble-

men met eten. Het lijkt erop dat er veel

meer mensen zijn met eetproblemen dan

we tot nu toe dachten.' (svD)

De lucht in gebruikersruimtes waar hero-

ine verstrekt wordt, is vaak zo slecht dat

het personeel last krijgt van hoofdpijn en

misselijkheid. Ook de penetrante stank is

niet echt prettig om in te werken. Een

nieuw luchtzuiveringssysteem moet daar

een einde aan maken. Firma Extreme

Air Products heeft in de gebruikersruimte

van ggz-instelling Mondriaan in Maastricht

met succes de EASI 300 luchtreiniger

uitgeprobeerd. Een krachtige recirculatie-

techniek stuwt de vervuilde lucht Íichting

plafond. Daar wordt hij opgezogen en

vervolgens door een filter gereinigd.

Volgens het bedrijf rekent het appaÍaat

niet alleen af met de stank. maar ook met

de schadelijke heroihedeeltjes in de

heroïnerook. Het personeel is blij met het

apparaat. De bestuurder heeft er meteen

nog een paar besteld. (Mt)
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