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‘Ik zIe 
mezelf 
als mensen-
rechten-
actIvIst ’

JOLIJN saNTEGOEds voor jolijn Santegoeds is het 
persoonlijke letterlijk politiek.  
haar woede over wat haar als 
jongere door de psychiatrie is 
aangedaan, smeedt ze om in 
acties tegen de isoleercel en het 
visiteren van jongeren. ‘ik heb 
het toen bijna met mijn leven 
moeten bekopen.’ Z

e beschouwt zich als een fulltime actievoerder. 
Zelfverzekerd en met een enorme drive trekt 
Jolijn Santegoeds (29) sinds 2002 met haar 
actiegroep Tekeer tegen de isoleer! ten strijde 
tegen de separeerpraktijk in de psychiatrie. 
Ook keert ze zich tegen het visiteren van jon-
geren in jeugdgevangenissen die daar wegens 
plaatsgebrek in de jeugdhulpverlening zitten. 
‘Die jongeren zitten daar onterecht.’
In haar puberteit kreeg ze ‘problemen met haar 
identiteit en de verwachtingen van deze maat-
schappij’, zoals ze op de site van de actiegroep 
schrijft. ‘Ik merkte dat ik niet meer mee kon 
komen met mijn vriendinnen, we groeiden uit 
elkaar. Ik werd steeds eenzamer en ik verstop-
te me steeds meer. De wens om te verdwijnen 
werd almaar sterker.’ Na twee zelfmoordpogin-
gen werd Santegoeds op haar zestiende 
gedwongen opgenomen.
Ze voelde er niets voor om in de psychiatrie 

vast te zitten en liep al snel weg. Met als gevolg dat ze in de 
separeer terechtkwam. ‘Voor mijn gevoel heb ik twee keer elf 
maanden separeerbeleid gehad. Ik ben er wel eens uit geweest, 
maar in mijn herinnering duurde dat nooit langer dan een dag. 
Dan viel er weer wat voor en ging ik opnieuw voor de bijl.’ 
Pas in de Kliniek voor Intensieve Behandeling krijgt ze te maken 
met een milder regime. Met succes vecht ze bij de rechter haar 
rechterlijke machtiging aan. Ze besluit dan dat ze een leven op 
straat prefereert boven nog langer in behandeling te zijn. Gedu-
rende een jaar of twee geniet ze als zwerfjongere van het buiten-
leven. Inmiddels woont ze echter alweer een jaar of vijf heel 
tevreden in haar eigen flatje in de Eindhovense wijk Strijp.
Haar ouders zijn gescheiden toen ze vier jaar was. Met haar 
vader had ze weinig contact. ‘Hij stond echt op afstand. Hij 
begreep me ook niet.’ Met haar jongere broertje woonde ze als 
kind bij haar moeder. Maar die had zelf bij tijd en wijle last van 
psychische problemen. ‘Voor haar was het een grote klap dat ik 
een zelfmoordpoging had gedaan, dat kon ze niet verwerken.’ 

Binnen de psychiatrie gaan steeds meer stemmen op om het separe-
ren en andere dwangmaatregelen zoveel mogelijk te beperken. Hoe 
sta je daar tegenover?

‘Ik ben er een groot voorstander van dat alles wat met dwang te 
maken heeft afgeschaft wordt. In mijn eigen leven heb ik me 
altijd tegen dwang verzet en ik zie mezelf ook wel als een van de 
grondleggers van de beweging die nu gaande is rond de projec-
ten dwang & drang. Jaren geleden vond ik nergens gehoor, en 
toen ben ik heel impulsief naar Herlaarhof teruggegaan om daar 
posters in de omgeving te plakken. Met slogans als: “Een ouder 
mag een kind niet in een kolenhok opsluiten. Waarom zijn er dan 
wel isoleercellen in de jeugdpsychiatrie”. Dat was in 2002. Die 
posters maakten wel indruk. Het kwam zelfs in de krant.’

Moet de separeer helemaal verdwijnen?
‘Mijn doel is dat de isoleer wordt afgeschaft. En datzelfde geldt 
voor dwang. Mijn ervaring is dat dwang alleen maar averechts 
werkt. Toen ik zelf in de isoleer zat, werd mijn verzet alleen maar 
groter. Juist vanwege die dwang. Als ze me in de separeer zetten, 

ging ik zo hard ik kon tegen de deur slaan. Omdat ik zoveel 
lawaai maakte, werd ik dan platgespoten. Vervolgens ging ik me 
dan tegen die medicijnen verzetten door te proberen wakker te 
blijven en ondertussen tegen de deur te blijven slaan. Ook met 
mijn hoofd. Of ik sprong achterover van mijn bed. Het enige wat 
ik de hele tijd dacht was, hoe kom ik hier uit. Dood of levend. 
Tegen de verpleging zei ik: als jullie me zo behandelen, hoef ik 
niet meer te leven. En zij zeiden: je mag er pas uit als je normaal 
gaat doen. Het was een grote machtsstrijd tussen ons.’

Heb je nooit gedacht: ik hou me een keer rustig?
‘Door alles wat de verpleging met mij deed, me in de cel gooien, 
me vastbinden en me vergiftigen met hun pillen, had ik geen 

‘heT WaS een groTe 
machTSSTrijD 
TuSSen De 
verpleging en mij’
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reden om daar te willen blijven. Ik wilde met rust gelaten worden 
en daar weg. Ik heb altijd geleerd dat je het niet hoeft te pikken 
als mensen zo met je omgaan.’

de filosoof en ervaringsdeskundige Wouter Kusters vond de isoleer 
ook vreselijk. En in dwangmedicatie zag hij ook niets. Eigenlijk bestaat 
er geen ideale oplossing, zegt hij. Want niks doen als iemand psycho-
tisch is, kan ook niet.
‘Ik was niet zozeer psychotisch, maar depressief en ik wilde niet 
meer leven. Ik was mijn identiteit kwijt en ik wist niet waar ik 
stond in de wereld. Maar wat ik mis in zijn uitspraak is het idee 
dat je ook met iemand kunt praten. Voor hulpverlening moet je 
contact maken en een vertrouwensbasis opbouwen. Het is de 
kunst om iemand er dan van te overtuigen dat hij hulp nodig 
heeft. Dat is veel effectiever dan dwang gebruiken.’

als iemand psychotisch is, heb je soms als hulpverlener weinig keus.
‘Juist dan is het belangrijk dat je iemand op basis van vertrouwen 
bejegent. Als mijn moeder last heeft van psychoses, is het inder-
daad beter dat ze een tijdje opgenomen wordt. Maar je moet haar 
daar dan wel van overtuigen. Van een hulpverlener die ze niet 
kent, neemt ze dat niet zomaar aan. Je moet dus eerst haar ver-
trouwen winnen. Nu heeft ze gelukkig een vrouwelijke psychiater 
die de tijd neemt om te overleggen. Juist in de communicatie tus-
sen hulpverlener en cliënt valt zoveel winst te behalen. En dan 
hoeft er helemaal geen isoleer aan te pas te komen.’

Wat moet ik me voorstellen bij de actiegroep Tekeer tegen de isoleer?
‘Ik ben in feite de kartrekker. De eerste acties heb ik in mijn eentje 
gedaan. Nu is het een groep vrienden, kennissen en sympathisan-
ten. Sommigen zijn student en anderen hebben zelf ervaring met 
de psychiatrie. Ik merk wel dat vooral die laatsten er vaak moeite 
mee hebben om te demonstreren. Hun eigen isoleercelervaringen 
komen dan naar boven en dan voelen ze zich heel klein worden. 
Voor hen is het een moeilijke stap om de straat op te gaan en te 
roepen dat ze een psychiatrische patiënt zijn en dat ze het er niet 
mee eens zijn wat er gebeurt. Ik heb een vriendin die dat echt niet 
durft. Die is heel bang dat ze haar baan kwijtraakt.’

Beschouw je je als een (ex-)psychiatrische patiënt?
‘Allemaal hebben we een psychiatrische patiënt in ons. Alleen 
komt het er niet bij iedereen uit, gelukkig.’

Ik bedoel, denk je in die termen over jezelf?
‘Nee, ik zie mezelf als mens. Ik beschouw me ook als een mensen-
rechtenactivist. Ik vind het ook te simpel als er gezegd wordt: jij 
bent de patiënt. Het ligt niet alleen aan die persoon, het komt ook 
door de omgeving. Toen ik opgenomen werd, had ik het gevoel 
dat ik een puzzelstukje was in een verkeerde puzzel. Ik paste niet 
in de puzzel van mijn omgeving. Ergens was er iets goed mis in de 
interactie tussen mij en de wereld om me heen.’

Je protesteert ook tegen visitatie van jongeren in jeugdgevangenissen. 
Hoe ben je daar op gekomen?
‘Ik heb zelf ook dat soort visitaties meegemaakt in de tijd dat ik in 

de isoleer zat. Ik nam allerlei dingen mee om me te snijden. Dan 
sprongen vijf man bovenop me, trokken mijn kleren uit, en hup 
met de handschoen erin. Ik vond dat verkrachting. Als ik nee zeg 
dat je niet aan mijn kut mag zitten, moet je dat niet doen. Ik ben 
daar nog altijd superkwaad over. Toen wij dan ook door de ouder-
vereniging Misplaatst gevraagd werden om samen een petitie aan 
te bieden in Den Haag waren we er als de kippen bij. Maar we 
wilden het daar niet bij laten. Wat is, zo vroegen we ons af, hét 
symbool van visiteren? Juist, de latexhandschoen. Dus hebben we 
een paar dozen van die handschoenen gekocht, en daar kunnen 
mensen hun handtekening op zetten. Dat werkt hartstikke goed, 
zeker bij jongeren. In december gaan we weer met die handschoe-
nen naar Den Haag. Het is toch ook niet te geloven dat ze kinderen, 
soms van acht of negen jaar, in de gevangenis pleuren terwijl ze 
daar helemaal niet thuishoren en dat ze dan ook nog eens aan ze 
gaan zitten. Ik moet me echt inhouden, zo kwaad kan ik me daar 
om maken.’

Heeft de actie tegen visiteren nog effect gehad?
‘Zeker. In mei heeft Rouvoet gezegd dat die kinderen niet meer 
standaard gevisiteerd worden. Alleen nog in individuele gevallen. 
Op zich waren we daar wel blij mee. Maar ook met het begrip 
individuele gevallen houd ik grote moeite. Ik was zelf zo’n indivi-
dueel geval. Bij mij heeft het ontzettend veel kapot gemaakt, de 
relatie met de hulpverleners is daar helemaal aan stuk gegaan. Ik 
kan me voorstellen dat die kinderen de hulpverlening voor de rest 
van hun leven niet meer vertrouwen. Terwijl er best wel andere 
methodes zijn om ze te onderzoeken. Met scanapparatuur of urine-
controles. Niet dat dat niet vervelend is. Maar dat is wel een stuk 
subtieler dan iemand te overmeesteren en in zijn kont te kijken.’

Waarom ageer je niet tegen de plaatsing in de gevangenis?
‘Dat doen we ook. Voor ons is zorg aandacht, en zorg mag geen 
straf zijn. Sowieso zijn we tegen opsluiting, dat hebben we ook in 
onze brieven aan de Tweede Kamer geschreven. Als uiterste oplos-
sing hebben we voorgesteld om al die kinderen bij elkaar op een 
gevangenisafdeling te zetten, met de deur natuurlijk open. En dan 
moeten er wel wat extra hulpverleners komen, en uiteraard een 
ander regime dan in de gevangenis.’

vind je actievoeren leuk?
‘Het geeft me heel veel voldoening. Vroeger zei ik feitelijk hetzelf-
de als nu, alleen schreeuwde ik wat harder en bonkte ik erbij op 
de deur. Toen wilde niemand me horen. En nu word ik door instel-
lingen uitgenodigd om mijn visie te geven. Al die littekens die ik 
opgelopen heb, zijn uiteindelijk niet voor niets geweest. Ik vind 

‘ viSiTeren vinD ik 
verkrachTing’
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het wel mooi dat men nu naar me luistert en ervaringsdeskundig-
heid serieus neemt. Dat mensen eindelijk gaan snappen dat een 
cel de problemen alleen maar verergert.’

Waarom werk je niet met andere organisaties van cliënten samen? 
‘Met de cliëntenorganisatie van GGz Eindhoven werken we wel 
veel samen. En ook met clubs als Pandora en LPR als dat zo uit-
komt. Maar ik weet van mezelf dat ik behoorlijk eigenwijs ben en 
niet zo van structuur hou. Dat heeft ook met mijn verleden te 
maken. In die cel zat ik helemaal vast, daarna heb ik lekker op 
straat geleefd en sindsdien ben ik vrij. Ik vind het fijn om de vrij-
heid te hebben in te spelen op wat mijn pad kruist. Als morgen in 
de krant staat dat het aantal isoleercellen verdubbeld wordt, kan 
ik overmorgen in Den Haag staan. Ik hoef me aan niemand te ver-
antwoorden, en ik kan net zo radicaal zijn als ik wil. In zo’n brede 
cliëntenorganisatie zijn er altijd mensen die zeggen: ja maar, som-
mige cliënten willen vrijwillig in de separeer, daar moeten we ook 
rekening mee houden.’

Maar dat is toch ook zo. sommige cliënten kiezen daarvoor en daar 
hebben ze toch recht op.
‘Op zich wel. Maar als iemand dat vrijwillig wil, hoeft het toch geen 
separeercel te zijn en dan hoeft toch zeker de deur niet op slot. Dan 
kan het toch beter een snoezelruimte zijn, met kussens en warmte. 
Ik wil wel eens weten welke keuze cliënten zouden maken als ze 
mochten kiezen tussen een kale cel en een warme kamer.’

volgens mij weet je het antwoord al.
‘Ik denk dat veel mensen voor die snoezelkamer kiezen, vooral 
vrouwen.’

En mannen?
‘Mannen hebben, denk ik, nogal eens de behoefte om zichzelf te 
testen met harde dingen. Uit een soort stoerheid. Ik heb dat zelf 
ook wel een beetje, die voorkeur voor de harde moeilijke weg.’

Jouw identiteitsproblemen destijds, hadden die daar ook mee te maken?
‘Ik had er inderdaad moeite mee dat ik een vrouw aan het worden 
was. Ik wilde dat niet. Misschien was ik wel liever een jongen 
geweest, net als mijn broertjes. Ik wist het allemaal niet meer, en 
ik wilde er eigenlijk ook niet over nadenken.’

En hoe denk je er nu over?
‘Ik heb vrede met wie ik ben. Ik heb niet de behoefte om mijn lijf 
te versleutelen. Ik kan alles doen. Ik ben ingenieur, ik heb een 
technische opleiding gedaan, echt een mannenopleiding, en ik 
hou van festivals opbouwen. Iedereen zegt dat ik net zoveel ballen 
heb als de rest, maar ik ben wel een meisje. Toen ik wegliep uit de 
psychiatrie deed ik dat samen met een vriend. Die was een jaar 
ouder en een kop groter. Om niet herkend te worden hebben we 
buiten van kleren gewisseld. Ik vond het heerlijk om als een jon-
gen door het leven te gaan. Maar ik wil ook vrouw zijn, ik voel me 
eigenlijk iets er tussenin. Ik neem mezelf zoals ik ben. Maar wat ik 
niet meer accepteer, zijn al die verwachtingen vanuit de 
maatschappij.’ 

Column 
Herman
 Brusselmans 

halve redding 

l 
k ben torenhoog, een miezerige worm, een uitgebeende onnoze-
laar, een hoop blubber, een ontmijnd knekelhuis, een patiënt der 
duizend doktoren, maar eerst en vooral – en dat mogen we toch 
niet vergeten – ben ik de befaamde auteur Herman Brusselmans, 
wat niet alles maar toch behoorlijk veel goedmaakt. Mensen 
vragen mij wel eens, ook als ik een hoed draag en hen negeer 

zoals De Grote Hoedendrager dat zo goed kan: ‘Hoe doe je dat nou, een 
boek schrijven?’ ‘Het hangt ervan af welk boek’, zeg ik. ‘Neem bijvoor-
beeld m’n nieuwe roman De klapwiekende boekhouder, dat schrijf ik 
geheel op eigen kracht. Het is trouwens niet alleen de eerste pagina 
die belangrijker is dan alle andere, maar ook de tweede. verder moet je 
mij met rust laten. Het is niet omdat ik een schrijver ben dat je mij hier 
zomaar moet aanspreken met m’n knikkende knieën.’ Men ziet het bijna 
nooit dat je angstig bent. Omdat ik in 1999 gezegd heb: ‘De jaren tachtig 
waren m’n angstjaren, maar later ging het beter’, wil dat niet zeggen 
dat ik geheel vrij ben van de bangheid der mindere goden. Welneen, de 
schrik slaat mij nog steeds om het hart alleen al bij de gedachte eraan, 
en de gedachte aan vele andere dingen, zoals de dood van m’n moeder, 
de rolstoel van m’n vader, het failliet van m’n broer, de groeven rond de 
ogen van m’n zus, de afwezigheid van m’n hond Woody, en vooral ben ik 
bang, beste mensen, dat op een dag tania de Metsenaere zal zeggen, 
die lieve lieve vrouw van mij: ‘Schat, ik vrees dat ik om sigaretten ga en 
niet meer weerkeer.’ Ach, stopte ze toch maar met roken. De pest is dat 
ik zelf ook nog rook. Ik kijk op geen twintig sigaretten meer of minder. Ik 
blaas met graagte de rook de lucht in en volg hem met al m’n zintuigen. 
Maar ik denk dat tania de Metsenaere toch wel iedere keer zal weder-
keren als ze om sigaretten gaat. Er heerst immers liefde tussen ons, 
van het soort dat tenimmer over gaat, of iemand zou onze hersenen in 
brand moeten steken. Nee nee! Niet m’n hersenen in brand! Daar heb ik 
altijd van die nachtmerries over. tot ik, gelukkig, wakker word en zie dat 
ik nog steeds torenhoog ben, en een miezerige worm, een uitgebeende 
onnozelaar enzovoort, en dat ik op de koop toe nog steeds Herman 
Brusselmans ben, het 9-jarige jongetje dat 41 jaar later blijft zoeken 
naar de geborgenheid die hem de halve redding schenkt. Ik mag immers 
niet hoogmoedig worden.  

Herman Brusselmans

Stemmen zoeken 
in de herSenen

D
it zijn drie scans van de 
hersenen van Paul, terwijl 
hij in de scanner bewust een 
van de ongeveer vijftig stem-
men in zijn hoofd oproept. 
Tot anderhalf jaar geleden 
bezorgden de stemmen hem 
veel last. De stem die hij 
oproept zegt: ‘het is afge-
lopen’. Misschien verwijst 
deze opmerking naar het feit 
dat de stemmen door deze 

experimentele behandeling praktisch zijn 
uitgebannen. Maar het liefst interpreteert 
Paul de stemmen helemaal niet. ‘Gewoon 
negeren is het beste.’
Paul heeft schizofrenie en de medicatie 
hielp onvoldoende om het voortdurende 
gepraat in zijn hoofd te stoppen. De 
onderzoekers van het Universitair Medisch 
Centrum Utrecht plaatsten hem daarom in 
de scanner en registreerden welke plekken 
in zijn hersenen actief zijn bij het stem-
men horen. Er is ingezoomd op die delen 
van Pauls hersenen, waarvan bekend is dat 
die vaak een rol spelen bij het horen van 
stemmen.
Dit soort plaatjes worden in het UMC 
Utrecht gebruikt voor een experimentele 
behandeling. Eerst wordt geregistreerd 
welke hersendelen actief zijn bij het stem-
men horen, daarna worden ze afgeremd 
door ze aan een magnetisch veld bloot te 
stellen, de behandeling die bekend staat 
als repetitieve Transcraniële Magnetische 
Stimulatie (rTMS). 
Voor Paul pakte deze behandeling zo gun-
stig uit dat hij de stemmen nu nog maar 
een keer per dag hoort of soms helemaal 
niet. Paul: ‘Mijn stemming is beter en ik 

kan meer dingen aan.’ Hij leidt groepsbij-
eenkomsten in de stemmenpoli in Utrecht, 
die gericht zijn op patiënten die onvol-
doende geholpen worden door medicijnen. 
De drie hersengebieden die rood oplich-
ten liggen op de rechter hersenhelft. Alle 
drie de gebieden zouden in theorie met 
behulp van rTMS geremd kunnen worden, 
maar hersenonderzoeker Kelly Diederen 
legt uit dat de insula, een eilandje op een 
naar binnen gevouwen deel van de her-
senschors, te diep ligt voor de beschikbare 
apparatuur. Van de insula zijn veel ver-
schillende functies bekend, maar relevant 
is vooral dat de insula ook taalfuncties 
kan overnemen als de linker hersenhelft 
uitvalt en afasie ontstaat. De rechter insula 
kan dan scheldwoorden produceren, wat 
misschien verklaart waarom de gehalluci-
neerde stemmen vaak een negatief karak-
ter hebben. Ook Paul hoorde af en toe 
scheldwoorden. 
Op de linker hersenhelft is het gebied van 
Broca verantwoordelijk voor het formule-
ren van de spraak. Bij stemmenhoorders 
is de rechter tegenhanger van dit gebied 

vaak verantwoordelijk voor de stem-
men. Dit gebied kan ook niet magnetisch 
geremd worden, omdat de kauwspieren 
te dichtbij zitten. De rTMS leidt in dit 
gebied tot pijnlijke samentrekkingen van 
de mond.
Het derde gebied op de scan is de rechter 
tegenhanger van het gebied van Wernicke. 
Dit ligt mooi aan de oppervlakte en kan 
wel geremd worden met behulp van een 
magnetische stimulatie. Linkszijdig is dit 
gebied betrokken bij het begrijpen van 
taal, maar bij stemmenhoorders is dit 
gebied ook actief bij alledaags taalgebruik 
en bij het horen van stemmen.
Dit soort bevindingen heeft tot de theorie 
geleid dat stemmen vaak afkomstig zijn 
uit de rechter hersenhelft en dat deze dan 
door de linker hersenhelft geïnterpreteerd 
worden alsof ze van buiten komen. Deze 
theorie is echter nog onzeker. Wel bekend 
is dat de stemmen daadwerkelijk leiden tot 
activiteit in de hersenschors die geluiden 
verwerkt. De patiënten horen de stemmen 
dus echt en hebben niet alleen een leven-
dige verbeelding.

Wat gebeurt er in het brein als mensen angstig zijn, dwangmatige handelingen verrichten 
of stemmen horen? en wat hebben we er aan als we dat weten? in de nieuwe serie het 
brein gaan we op zoek naar oplichtende hersendelen en mogelijke behandelingen. als 
eerste: stemmen tot zwijgen brengen met magnetische velden.

ad bergsma

redActie@psy.nl

Het Brein

insula gebied van broca gebied van wernicke

de foto’s zijn beschikbaar gesteld door de stemmenpoli van uMc utrecht




