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Blog Leonie
28-09-2020, Corona blog 14: wegvallen

De afgelopen jaren is er veel gebeurd in mijn leven (waaronder ook corona), waar ik niet 
altijd even goed bij stil heb kunnen staan op het moment zelf. Sinds een maand of twee ga 
ik daarom weer naar een haptotherapeut om daar met haar ondersteuning alsnog 
aandacht voor te hebben. Het gaat om dingen die gebeurd zijn die nog om verwerking 
vragen en om al langer bestaande thema’s die toe zijn aan verdieping. Tijdens de sessie 
afgelopen week had ik regelmatig dat ik met mijn aandacht wegviel. Deze blog gaat 
daarover.

Het eerste duidelijke moment dat ik “even weg was” dat ik me kan herinneren was in de 
engelse les in de tweede klas van de middelbare school. De klas stond in rijen van 2 
tafeltjes opgesteld en ik zat in de middelste rij, het tweede tafeltje van voren aan de 
rechterkant. Het moment dat ik weer in het hier en nu kwam stond de juf, een wat stevige, 
joviale dame die veel autoriteit uitstraalde, overdreven voor mijn gezicht te zwaaien en de 
hele klas lachte. Ik had op dat moment geen idee wat er gebeurd was en schaamde me 
enorm, het was zo’n moment waarop ik wel door de grond kon zakken. Blijkbaar had ze me 
de beurt gegeven en had ik niet gereageerd, ik had enkel voor me uit zitten staren. Dat ze er 
vervolgens zo’n clowneske vertoning van moest maken heb ik haar nog lang kwalijk 
genomen.

Vanaf dat moment zijn er vaker momenten 
geweest waarop ik ineens weg was en daardoor 
een stukje van de les, het gesprek of de film miste. 
Deze momenten leken redelijk random te 
verschijnen en ik had er geen invloed op. Wat me 
wel opviel was dat ik me naderhand vaak hele 
specifieke dingen van het moment juist wél kon 
herinneren. Het moment zelf was ik werkelijk 
ergens anders, maar later kreeg ik wel een 
herinnering van iets specifieks en feitelijks dat 
tijdens het wegvallen in mijn blikveld te zien was. 
In het geval van het moment in de engelse les was 
dat het tafeltje van de leerling schuin voor me, ik 
heb dat beeld nog heel lang haarscherp terug 
kunnen halen, veel scherper dan dat de meeste 
herinneringen zijn of in ieder geval blijven. De 
herinneringen zijn altijd maar een fragment en 
heel gekokerd, alsof je blik al starend ergens op 
blijft hangen. Je ziet dan datgene scherp en de 
rest eromheen is blurry. Ik heb me altijd verbaasd 
dat deze herinneringen zo specifiek zijn dat ik er 
soms details in onthoud die ik normaal gesproken 
niet eens opgemerkt zou hebben, en dat ze zo 
lang zo scherp blijven.



Deze momenten van wegvallen kwamen tijdens de middelbare school en daarna de PABO 
regelmatig voor waardoor ik sociaal steeds in ongemakkelijke situaties kwam en tijdens de 
stages van de PABO soms de grip op de klassen verloor. Daarnaast ontstond de angst dat 
het ook gevaarlijk kon zijn wanneer ik zo'n moment in het verkeer zou hebben bijvoorbeeld. 
Ik ben er daarom uiteindelijk mee naar de dokter gegaan werd doorgestuurd naar het 
ziekenhuis voor onderzoeken. Mijn hersenen en hersenactiviteit zijn onderzocht omdat het 
idee was dat het mogelijk een vorm van epilepsie kon zijn. Daarnaast heb ik allerlei 
onderzoeken gehad om te checken of mijn hart goed werkt. Het voordeel was dat alles 
goed was, het nadeel was dat ik daarmee dus nog geen verklaring had voor het wegvallen.

Toen ik op mijn 27e de diagnose ADHD kreeg was de link met het wegvallen snel gemaakt. 
Het leek logisch dat ik door de ADHD afdwaalde en daardoor niet reageerde en stukken 
miste. Maar toch klopte dat voor mijn gevoel ook niet helemaal. Pas later, toen ik een heel 
eind was in mijn herstelproces en inmiddels werkte als ervaringsdeskundige, begon ik te 
herkennen op wat voor momenten het gebeurde en waarom. De eerste keer dat ik me er 
echt bewust van werd dat het wegvallen een functie had was tijdens een supervisie met 
de coördinator ervaringsdeskundigheid van de organisatie waar ik werkte. Ik had 
regelmatig gesprekken met haar over hoe het ging op mijn werk en waar ik tegenaan liep. 
Tijdens een gesprek met haar gebeurde het wegvallen ook weer. Mijn specifieke, 
kristalheldere later opkomende herinnering van dat moment is de rand van het ronde 
tafeltje waar we aan zaten.



Ik probeer dan dus waar mogelijk uit de strijd te blijven en kijk naar wat er mogelijk is om de 
dag wat minder intensief te maken. Als ik vrij ben is dat simpel: met een dekentje op de 
bank en mezelf toestaan te mokken en zwelgen in zelfmedelijden. De afwas blijft wel staan, 
boodschappen kunnen ook andere dag en als het me helpt kan ik vragen of een vriendin bij 
mij langskomt in plaats van dat ik naar haar toe ga bijvoorbeeld. Als het een werkdag is kan 
ik op een soortgelijke manier bekijken wat er mogelijk is. Soms is dat niet veel, maar vaak is 
er toch wel een mouw aan te passen waardoor ik het even iets rustiger aan kan doen en 
sneller onder dat dekentje kan. Ik kan dat dan later wel weer inhalen als ik me wat minder 
slecht voel. Om dit op te kunnen vangen houd ik er ook rekening mee dat ik in de 
herfst/winter hier en daar wat vrije dagen plan zodat de druk sowieso wat minder is en ik 
meer ruimte heb om wat gas terug te nemen.

Op het moment dat ik terug probeerde te gaan naar waar 
we het over hadden lukte me dat niet. Ik belandde in een 
wazige wolk die alleen maar waziger werd als ik 
probeerde het gesprek, dat we voor de wegval hadden, 
terug te halen. Het voelde alsof mijn hersenen er 
simpelweg niet naartoe wilden en het hele onderwerp 
daarom blokkeerden. Het voelde als een black out, die 
voortduurde toen ik probeerde de draad weer op te 
pakken. Het voelde alsof mijn denken verstrikt raakte in 
drijfzand en geen grip meer kreeg op de werkelijkheid. 
De coördinator gaf me de ruimte om ermee te struggelen
en het in het moment te onderzoeken en daardoor 
ontstond bij mij gaandeweg het idee dat het wel eens 
een beschermingsmechanisme kon zijn, dat ingrijpt als 
een situatie te onveilig of bedreigend is, of te dichtbij 
komt.

.Sinds dat gesprek was het een vermoeden, dat na elke volgende wegval sterker werd. Ik ging 
steeds beter herkennen dat aan elke wegval iets vooraf ging dat inhoudelijk raakte aan mijn 
pijnpunten, triggers, kwetsbaarheden en dat het alleen gebeurde als het in de buurt kwam 
van de kern, dus als het écht dichtbij kwam. Het lijkt wel alsof mijn hersenen op dat moment 
de boel afleiden door de hele ervaring te blokkeren en de volledige focus te leggen op iets 
dat in mijn blikveld ligt en niks te maken heeft met de lading van de situatie, en dus 
onschuldig is. Dat zou ook kunnen verklaren waarom die herinneringen zo scherp zijn.

Inmiddels durf ik wel met zekerheid te zeggen dat het daadwerkelijk een 
beschermingsmechanisme in de vorm van een korte dissociatie is. De momenten komen de 
laatste jaren ook vrijwel alleen nog maar voor in gesprek met een hulpverlener (zoals nu de 
haptotherapeut) of een goede vriend(in) als we echt de diepte in gaan over thema’s die 
moeilijk voor me zijn of die me heel erg raken. Ik denk dat dat komt doordat ik inmiddels al 
veel aan mezelf gewerkt heb en daardoor (gelukkig) veel minder snel zo heftig getriggerd 
word in het dagelijks leven.



Sinds ik begrijp wat er gebeurt voelt het een heel stuk minder eng. Ik kan 
namelijk duiden waarom het gebeurt, het is niet meer random zonder dat ik er 
grip op heb. Door na te gaan wat eraan vooraf ging kan ik de oorzaak 
achterhalen. Dat is lang niet altijd even makkelijk omdat ik er zoals meestal niet 
goed naar terug kan. Vaak kan ik me de specifieke vragen of zinnen vooraf aan 
de wegval echt niet meer herinneren, maar lukt het me wel om, indien nodig 
met behulp van mijn gesprekspartner, het thema terug te halen waar het over 
ging. Het is sindsdien ook een signaal geworden: als ik wegval dan zitten we op 
de goede weg, dan komen we in de buurt van de kern. Soms voel ik het 
tegenwoordig ook aankomen, ik kan dan benoemen dat ik merk dat ik aan het 
weggaan ben, dat ik afdwaal en moeite heb om mijn aandacht terug naar het 
gesprek te sturen.

Inmiddels weet ik ook dat het wegvallen niet wil zeggen dat er geen groei in 
mogelijk is. Het betekent alleen dat er tijd en geduld nodig is om het thema uit 
te diepen en in stapjes bij de pijn/kwetsbaarheid te komen. Als ik wegval en niet 
meer terug bij het thema kan komen dan is de grens voor dat moment bereikt, 
maar de kans is groot dat we een volgende keer weer een stukje verder kunnen 
komen. Belangrijk is dat ik het serieus neem en niet probeer te forceren. Het 
wegvallen gebeurt niet voor niks, het is een duidelijk signaal dat iets heel 
spannend voor me is of dat ik in de buurt kom bij pijn waar mijn hersenen me 
tegen willen beschermen. Mildheid en geduld vanuit mezelf én mijn 
gesprekspartner zijn dus heel belangrijk.

Ik weet tot op de dag van vandaag niet wat de aanleiding geweest is van dat 
moment in de engelse les, en eigenlijk is dat ook helemaal niet belangrijk. Er is 
toen, denk ik nu, vast iets gebeurd dat zodanig eng of kwetsend voor me was, 
dat mijn hersenen me ertegen hebben beschermd. Als ik terugkijk naar mijn 
jeugd heb ik me, met name op school, vaak onveilig gevoeld. Ik heb gaandeweg 
(weliswaar onbewust) mechanismen ontwikkeld om mezelf te beschermen, en 
dit is er daar een van. Inmiddels heb ik al deze mechanismen een stuk minder 
nodig en mag ik ervaren dat ik met mijn bewuste zelf steeds beter voor mezelf 
kan zorgen. Dat wil niet zeggen dat ze niks waard waren of zijn, ze hebben goed 
werk gedaan. Ze hebben ervoor gezorgd dat ik pijnlijke en bedreigende situaties 
kon doorstaan en er daardoor aan bijgedragen dat ik ben gekomen waar ik nu 
ben. En daar ben ik ze dankbaar voor. 



In gesprek met Sam & Paul…

Vijf vragen aan..... 

3) RIBW en Zorg, kan je daar iets over vertellen?

Ik ben al ongeveer 30 jaar bij de RIBW. In het 
begin liep het niet zo best. Dit lag aan de 
begeleiding. Maar nu gaat het veel beter. Ik ben 
tevreden. Ze doen echt hun best. Vooral als het 
niet zo goed gaat met me kan ik ze altijd bereiken 
via de app. Ze leren mij ook dat ik wel wat dingen 
zelf moet doen. En ik heb ook goeie begeleiding. 
Ik heb nu 1,5 uur ambulante hulp van de RIBW in 
de week. Dat is nu ongeveer 10 jaar zo. 

Marie van den Hurk
1) Introduceer jezelf

Hallo ik ben Marie van den Hurk. Ik ben 62 jaar. Ik ben 
cliënt bij de RIBW in Wageningen. Ik heb 2 dochters en 4 
kleinkinderen en er komt er nog een jongetje.

2) Vertel iets over je passies.

Dat zijn mijn kinderen en kleinkinderen. Ik ben al 3 jaar ook ZO 
ambassadeur bij de RIBW. Dat doe ik vrijwillig en dat vind ik fijn. 
Ik heb 2 dochters. De oudste is 40 jaar en heeft 1 dochter van 9 
jaar. Mijn jongste dochter heeft 3 kinderen waarvan 2 jongens 
van 12 en 13 jaar en 1 meisje van 8 jaar. In november word ik 
voor de vijfde keer weer oma van een jongen. En daar ben ik 
heel erg blij mee.



4) Wat heb je voor hobby’s?

Ik heb verschillende hobby’s. Mijn 
grootste hobby is schilderen. Ook 
teken ik graag. Dit doe ik allemaal 
thuis. Mozaïeken wil ik in de 
toekomst graag oppakken bij 
Solidez. Ook hou ik van muziek 
maken. Ik trommel graag op mijn 
cajon (houten kist waar je op kan 
trommelen) die ik samen heb 
gemaakt met Sam in 2012. Deze is 
heel speciaal omdat die van 
laminaat is gemaakt. Tijdens het 
trommelen kan ik mijn hoofd 
leegmaken en ben ik ff lekker bezig.

Mijn schaduw begeleider is nu Heine 
Algra. Van hem krijg ik goeie begeleiding. 
Hij is al 3 keer met me mee geweest naar 
het ziekenhuis in Ede. We zijn nu bezig 
om afspraken in agenda te zetten en dat 
ik ook sommige mensen zelf moet 
bellen. Ook heb ik goeie app-contact met 
hem.
Daarnaast heb ik ook Opella als hulp in 
de verzorging en beldienst. Dit houd in 
dat ik in de ochtend wakker gemaakt 
wordt. Dan moet ik mijn medicijnen 
innemen. Ik word om 17:00 uur en 21:00 
uur gebeld om mijn medicijnen in te 
nemen. Als ik om 17:00 uur niet opneem 
komen ze aan de deur. Dat vind ik heel 
fijn. Ook heb ik een psycholoog. Haar 
naam is Philepien. Daar heb ik 1 keer in 
de week belcontact mee.



De foute boekjes haal ik eruit. Dan doe ik ze in de doos en plak ik het dicht. Maar ik mag 
daar ook dingen doen waar ik zin in heb bijvoorbeeld tekenen of werken in de tuin. Aldert
van de drukkerij is net een grote broer voor mij. Met hem kan ik goed praten. Hij begrijpt 
me maar ook de andere mensen die daar werken begrijpen mij ook. Het is voor mij net 
een tweede huis. Ik ben erg blij dat ik daar 3 dagen in de week mag komen om mijn 
dagbesteding te doen. Ik mag alles doen. Niets moet, maar mag. Daarom vind ik het daar 
zo fijn. Prettige werkomgeving. Ik heb fijne en aardige collega's. Dat is heel belangrijk 
voor mij.
Hier voor heb ik 3 jaar gezeten bij "Mode met een missie" in Klarendaal te Arnhem. Daar 
deed ik kleren maken. Af en toe ging ik met openbaar vervoer en soms ging ik met de 
regiotaxi. OV moest ik oefenen om met de bus te gaan.
In buurthuis Ons Huis van Solidez heb ik gemozaikt, geschilderd en getekend onder 
leiding van Jolijn Bosman. Dit heb ik ruim 3,5 jaar gedaan.

5) Kan je iets vertellen over je 
dagbesteding?

Ik werk 3 dagen bij drukkerij ProPress
in Renkum. Hier doe ik dus nu mijn 
dagbesteding en doe dat met heel 
veel plezier. Dit gebeurd op maandag, 
woensdag en vrijdag van 10:00 uur in 
de ochtend tot 16:00 uur in de 
middag. Ik ga met de regiotaxi er 
naar toe en wordt ook thuis gebracht. 
Ze leren me dingen bijvoorbeeld 
helpen met borden maken, folders 
vouwen en ik help ook mee bij het 
drukken van trouw en 
geboortekaartjes. Ook doe ik als de 
folders uit de machine komt: nakijken 
of de nietjes goed zitten en of het 
boekje goed is. 



Open podium

Diny Lindenberg 

Diny zingt graag en speelt 
piano. Ze covert verschillende 
nummers. Deze nummers kun 
je luisteren op haar 
youtubekanaal (zoek op Diny
Lindenberg).

Diny heeft een prachtig 
gedicht geschreven over haar 
piano.

Hiernaast een schilderij van 
Diny
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