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M A A R  W E  B I E D E N  W E L  E E N  A L T E R N A T I E F . . .

Omdat de meeste dagbestedingscentra weer open zijn hebben we besloten
om te stoppen met het digitale daginvullling adviesteam. Vanuit de
samenwerking tussen verschillende partijen zijn er binnen de RIBW mooie
verbindingen gelegd en deze willen we graag behouden.

Daarom gaan we voorlopig nog wel door maar in een andere vorm. We
gaan bepaalde nieuwsitems en tips verwerken in de nieuwsbrief die
Kunstportaal om de zoveel tijd uitgeeft. Dus als je op de hoogte wilt blijven
van alle herstelcursussen van de ZO of leuke creatieve tips wilt blijven
ontvangen, dan kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief op de site van
Kunstportaal, kijk hiervoor op de website (kunstportaal.nl) en scrol naar
beneden. Verder kun je natuurlijk ook de ZO website (zo.ribwavv.nl) blijven
bezoeken. Hierop is alles omtrent Zelf Ontwikkeling te vinden!

zo.ribwavv.nl
kunstportaal.nl

 

http://kunstportaal.nl/
http://zo.ribwavv.nl/
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Blog Leonie
26-04-2021, CORONA BLOG : 

In deze en de volgende blog wil ik jullie meenemen in de inzichten die ik
heb opgedaan uit een boek dat ik onlangs heb gelezen: Sterker met Stress
(Kelly McGonigal, 2015). Ze heeft in 2013 een TED talk gedaan over dit
onderwerp en er daarna een boek over geschreven. Ik schrijf deze blogs
vanuit mezelf en haal dus de dingen aan die me zijn bijgebleven en die mij
sindsdien helpen als het gaat over dit thema. Het is dus geen objectieve
samenvatting maar een weergave van mijn persoonlijke ervaringen ermee
en de link met mijn eigen leven. Als je na het lezen van deze blog
geïnspireerd bent geraakt dan kan ik zowel de TED talk als het boek echt
aanraden! De TED talk geeft een goede eerste inkijk. Als die je aanspreekt is
het boek zeker ook de moeite waard, dat is veel uitgebreider, inclusief veel
wetenschappelijk onderzoek, en haalt ook de nodige thema’s aan die in de
talk niet aan bod komen.

Goed, mijn ervaringen dus! Zowel in het boek als in de TED talk vertelt Kelly
over een onderzoek waaruit blijkt dat het niet de stress zelf is die schadelijk
voor je is, maar vooral hoe je denkt over stress. Als je denkt dat stress
slecht voor je is dan blijkt dat lichamelijk ook zo te zijn. Als je daarentegen
stress niet als iets schadelijks ziet, heeft het ook niet die lichamelijke
gevolgen. Het blijkt dus dat stress alleen schadelijk is als dat is wat je
gelooft. 



Het draait dus eigenlijk allemaal om de mindset die je hebt over stress. En
daar heb je invloed op! Het eerste hoofdstuk in het boek gaat over de
kracht van mindsets en hoe je die kan veranderen. Het blijkt zo te zijn dat
de manier waarop je naar dingen kijkt werkelijk invloed heeft op het
resultaat. Ze haalt allerlei interessante onderzoeken aan om dit te
onderbouwen, waaronder bijvoorbeeld een onderzoek waarbij
kamermeisjes die leerden hun werk als een workout te zien, meer gingen
afvallen dan een controlegroep die dit niet zo zag. En dat werkt dus bij
stress blijkbaar ook zo. Als je anders gaat denken over stress en over wat er
in je lichaam gebeurt, gebeurt er ook werkelijk iets anders. Eigenlijk is het
een soort placebo effect of selffulfilling prophecy. Ik moet zeggen dat ik dit
moeilijk te geloven vond, totdat ik herkende dat hetzelfde principe veel
vaker voorkomt: als ik zelf geloof dat iets me niet gaat lukken is de kans veel
groter dat het ook zo uitpakt, en andersom natuurlijk ook. Ik denk dat ik een
hele blog vol zou kunnen schrijven over mindsets maar voor nu laat ik het
even hierbij, omdat ik jullie ook echt graag over de verdere inzichten
rondom stress vertel.

Want hoe kan je dan beter
denken over stress? Daar
gaat het eerste deel van het
boek over. Kelly zoomt hierin
dieper in op stress en er
komen een aantal concrete
voordelen van stress voorbij
die me hebben geholpen om
er anders over te gaan
denken. 

Zo vertelt ze dat er verschillende stressresponsen zijn. Degene die het meest
bekend is is de vecht- of vlucht respons. Die kennen we van vroeger uit van onze
voorouders en is in het heden met name nog helpend bij fysieke dreiging zoals
het ontsnappen uit een brandend gebouw of iemand redden die aan het
verdrinken is. In het huidige leven hebben we daarnaast nog veel meer andere
soorten stress waarbij je met vechten of vluchten niet zover meer komt. Ik was
positief verrast toen ik las dat ons lichaam nog andere stressresponsen kent om
met de verschillende soorten stress in ons leven om te gaan: de
uitdagingsrespons en de zorg-en-steunrespons. 



Daarbij is het ook nog zo dat ons lichaam na een
stressrespons, als we terugkeren naar een niet-
gestresste toestand, inzet op herstel en leren van
de ervaring. In onderstaande afbeelding zie je een
overzicht van deze verschillende werkingen.  In
het boek wordt helemaal uitgelegd hoe deze
verschillende mechanismen in het lichaam
werken, welke hormonen een rol spelen en wat
de onderlinge verschillen zijn. Ik ga daar hier niet
verder op in. 

Wat ik hierover met name
belangrijk vind is dat je ook deze
processen zelf kan leren sturen.
Stress is een biologische toestand
die is bedoeld om je er goed mee
om te laten gaan en om van je
ervaringen te leren. Door zelf,
tijdens stress, met de
bovenstaande responsen te
oefenen kan je dus je lichaam
helpen om anders of beter te
reageren op stress, ook als een
stressrespons bij jou van nature
of door levenservaringen minder
automatisch voorkomt. 

Ik moet zeggen dat ik deze zelf nog lastig vind, omdat ik merk dat ik,
wanneer ik stress ervaar, het lastig vind om dan stil te staan en bewust te
kiezen welke respons ik op dat moment wil hebben. Wel is het zo dat ik,
sinds ik dit gelezen heb, stress al direct anders ervaar. Ik realiseer me veel
meer dat een stressreactie van mijn lichaam iets positiefs is, dat mijn
lichaam zich klaarmaakt om in actie te komen en dat mijn lichaam me op
die manier helpt om het juiste te doen en ervan te leren. Ergens vind ik het
bizar dat het zo simpel lijkt, gewoon anders denken over stress, maar ik
merk dus werkelijk het verschil al.



 Ik schrik minder van de lichamelijke reacties (warm, versnelde hartslag,
spanning in mijn lichaam, etc.) en zie het veel meer als iets behulpzaams
van mijn lichaam om te kunnen doen wat nodig is. Ik herken daarnaast
ook die herstelfase, waarin ik me nog echt “aan” voel en de gebeurtenis
blijf overdenken. Dat heeft dus ook echt nut! Op die manier borgt je
lichaam de ervaring en groei je ervan. Geeft dat even een andere lading
dan dat het alleen maar vervelend voelt en ik zou willen dat het wegging! 

Tot slot vertelt Kelly in het eerste deel van het boek over het verband
tussen zin/betekenis in je leven en stress. Ik dacht terwijl ik dat las bijna
“duuhhh”, zo logisch was het! Dingen die zinvol zijn, die betekenis geven in
je leven, die vind je belangrijk en daar raak je dus ook sneller gestrest door!
Een zinvol leven is een stressvol leven, zou je dus kunnen zeggen. En die
dingen die we belangrijk vinden, dat zijn doorgaans ook de dingen waar we
plezier en geluk uithalen! Diezelfde dingen die ons stress opleveren, die
dragen dus ook bij aan positieve gevoelens en dus aan ons welbevinden. Uit
onderzoek blijkt dan ook dat de gelukkigste mensen niet de mensen zijn
zonder stress, maar juist de mensen die wel stress ervaren die voortkomt
uit de zin/betekenis in hun leven. Als je kiest voor een betekenisvol leven,
inclusief de positieve aspecten daarvan, dan kies je dus ook voor een leven
met stress. 

Ik vond het enerzijds zo logisch om te lezen, en anderzijds ook zo’n
eyeopener! Wat maakt dit een verschil zeg! Veel vaker als ik nu stress voel
denk ik er direct achteraan “ah, dit is dus iets dat belangrijk voor me is!”. Die
verklaring maakt dat ik de stress veel beter kan plaatsen, dat ik kan snappen
waarom mijn lichaam zo reageert. Dat in combinatie met het zien van de
stressrespons als iets dat me helpt in plaats van iets dat me belemmert
maakt dat ik stress nu echt op een heel andere manier ervaar. Ik ben nu
ook veel minder geneigd om stress te willen vermijden, omdat ik me
realiseer dat dat betekent dat ik dan ook afstand moet nemen van dingen
die ik belangrijk vind. 



Het helpt me zelfs om te dealen met vervelende dingen waar ik stress van
krijg, zoals die eeuwig terugkerende huishoudelijke klussen waar ik al in
eerdere blogs over geschreven heb. Het boek omschrijft namelijk dat je,
door stil te staan bij de waarden die je belangrijk vindt, een gevoel van
betekenis kan koppelen aan stressvolle momenten in je leven. Zo is één van
mijn waarden persoonlijke groei. Door het oefenen met automatiseren van
die huishoudelijke taken te koppelen aan deze waarde worden ze ineens
onderdeel van een groter doel, waardoor zowel de activiteit zelf als de
stress direct zinvoller voelt. Ik focus op het feit dat ik persoonlijk aan het
groeien ben en die stress hoort daar nou eenmaal bij. Ik kan ze daarnaast
ook nog koppelen aan mijn waarde samen-leven, waar ook oog hebben
voor elkaar onder valt. Aandacht voor de huishoudelijke taken is in feite
namelijk oog hebben voor mezelf, wat niet alleen net zo belangrijk is, maar
ook nodig om oog te kunnen blijven hebben voor anderen. Het koppelen
van stressmomenten aan de waarden die ik belangrijk vind maakt het op
deze manier makkelijker om de stress te accepteren en het nut ervan in te
zien. 

Tot zover deze eerste blog over het eerste deel van het boek, anders
denken over stress. Het tweede deel van het boek gaat over het
transformeren van stress, daar heb ik ook echt een aantal mooie inzichten
uit opgedaan waar ik in mijn volgende blog bij zal stilstaan.

Leonie van Dongen. 



Zoals ik in mijn vorige blog al noemde gaat deze blog ook over het boek
Sterker met Stress. Ik bespreek hierin de voor mij belangrijke inzichten uit
het tweede deel van het boek, dat gaat over het transformeren van stress.
Hierin worden de verschillende stressresponsen en de mogelijkheid tot
groei die in mijn vorige blog al genoemd werden verder uitgewerkt. Hoe kun
je goed worden in stress en hoe ziet dat er dan uit? Ook in dit deel blijkt dat
de manier waarop je kijkt naar stress, je mindset dus, grote invloed heeft op
je stressbeleving en hoe (on)gezond die lichamelijk is. Goed zijn in stress
gaat dus niet over stress vermijden, maar over een actieve rol spelen in hoe
je, door er anders over te denken, de stress kunt transformeren. 

Het eerste hoofdstuk begint met een schets over een situatie waarin je
zenuwachtig bent omdat je een presentatie moet houden voor belangrijke
mensen. Ik heb meerdere van dit soort momenten meegemaakt en
herinner me dat ik dan druk bezig was met rustig blijven en hopen dat de
stress weer zou zakken. Uit onderzoek blijkt dat dat dus juist niet helpt, je
voelt je er niet minder gestresst door, je ervaart juist meer last.
Daarentegen helpt het wel om de stress te omarmen, dus om tegen jezelf
te zeggen “ik ben opgewonden” in plaats van “ik moet rustig worden”. Ook
dan voel je je niet minder gestresst, maar het helpt je wel om beter met de
druk om te gaan en om beter te presteren. Het verschil zit hem in het zien
van de spanning als uitputtend (ik kan het niet aan) of als bron van energie
(mijn lichaam en geest passen zich aan de situatie aan). 
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De eerste reactie wordt een dreigingsrespons genoemd. Dit is een vecht- of
vluchtreactie die je lichaam klaarmaakt voor zelfverdediging en mogelijk
fysiek letsel. Om dat goed te doen vernauwen je bloedvaten (op lange
termijn heeft dit effect op je gezondheid door grotere kans op hart- en
vaatziekten). Je voelt angst, onzekerheid of schaamte, waardoor je meer let
op signalen dat het slecht gaat en zo in een neerwaartse spiraal terecht kan
komen: het gaat me niet lukken! 

De tweede reactie is een uitdagingsrespons. Hierbij reageert je lichaam
meer zoals het zou doen tijdens sporten: er wordt geen letsel verwacht, je
lichaam voelt zich veilig en maximaliseert juist je bloedsomloop om je zoveel
mogelijk energie te geven. Je voelt je gespannen, opgewonden of
enthousiast om iets te bereiken en je aandacht is gericht op je doel en je
omgeving waardoor je makkelijker contact maakt en hulpbronnen inzet.
Deze respons kan je overtuigingen over waar je toe in staat bent en wat je
kan bereiken veranderen: ik krijg het voor elkaar! 

De eerste voelt voor mij veel herkenbaarder en daar wil ik natuurlijk
verandering in brengen! Ik ga dus voortaan voor de uitdagingsrespons. Hij
voelt nog onwennig maar ik ga het de volgende keer dat ik weer moet
spreken wel echt proberen!

Het tweede hoofdstuk gaat over de zorg- en steunrespons. Deze respons
bestaat van vroeger uit in eerste instantie om nakomelingen te
beschermen, denk aan een moederdier dat haar jongen beschermt of een
ouder die een kind van een drukke straat redt. Om dat goed te kunnen
doen moet deze respons sterker zijn dan de vecht- of vluchtrespons die
letsel wil voorkomen, zodat je “met gevaar voor eigen leven” de overtuiging
hebt dat je het kan en ook daadwerkelijk in actie komt. De respons moet
dus angst verminderen en hoop geven. Tijdens deze respons worden in de
hersenen drie systemen geactiveerd: 



Ik herken deze respons wel in mijn lichaam, als het heel slecht gaat met
iemand en die mijn hulp vraagt bijvoorbeeld. Ik kan dan ineens heel scherp
worden, in actie komen en met mijn aandacht bij de ander zijn, ook als ik
me zelf eigenlijk niet goed voel of erg moe ben. Dat gaat dan even naar de
achtergrond en ik kan met mijn focus helemaal bij de ander zijn. 

Deze zorg- en steunrespons werkt niet alleen in situaties waarin we onze
nakomelingen moeten redden. Elke situatie waarin je ervoor kiest om een
ander te helpen activeert deze respons; en als die actief is werkt de
dapperheid voor élke uitdaging waarmee je geconfronteerd wordt. Je kunt
deze dus ook tactisch inzetten! Focussen op je eigen lijden maakt dat je in je
eigen angst blijft zitten. Als je je daarentegen richt op het troosten, helpen
of verzorgen van een ander, dan helpt dat bij het ervaren van hoop en
verbondenheid, wat je ook weer bij je eigen problemen kan helpen.



Als je dus merkt dat je eigen hulpbronnen (tijd, energie, etc.) beperkt zijn,
kan het dus juist helpen om iets voor een ander te doen. Het helpt je aan
meer motivatie en veerkracht dankzij de zorg- en steunrespons.
Terugkomend op mijn voorbeeld dat ik met mijn focus helemaal bij die
ander kan zijn: ik merk vaak daarna ook dat dat bij mezelf nog doorwerkt
nadat ik er voor die ander ben geweest. Het klopt dus echt, door de ander
te helpen krijg ik zelf ook weer een boost en kan ik beter dealen met mijn
eigen dingen. 

Een ander element dat aan deze respons verbonden is, is de mogelijkheid
om je te verbinden met hogere doelen. Dit is er een die ik echt direct zelf
kon toepassen. Ik ben momenteel in mijn proces (zowel werk als privé)
bezig met een aantal zelfgerichte doelen. Ik heb momenteel bijvoorbeeld
als doel om mijn coachingsvaardigheden door te ontwikkelen. Het boek
omschrijft dat mensen die werken aan zelfgerichte doelen zich eerder
verward, angstig, boos, jaloers of eenzaam voelen. Nou, of ik dat herken!
Het werken aan hogere doelen daarentegen, maakt mensen hoopvoller,
nieuwsgieriger, dankbaarder, geïnspireerder en enthousiaster. Het
focussen op een hoger doel, op het bijdragen aan iets groters en dus ook
op het helpen van anderen, draagt bij aan meer welbevinden en meer
tevredenheid met je leven. Toen ik dit las bedacht ik me dat mijn
zelfgerichte doelen ook bijdragen aan een hoger doel. Door aan mezelf te
werken als coach draag ik bij aan de processen in de teams die ik coach én
aan het grotere proces van herstelondersteunend werken in de hele
organisatie. Door het op die manier te zien voelt het werkelijk heel anders!
Ik ben aan het investeren in een groter geheel en door het zo te zien plaats
ik mezelf meer in perspectief. Waar het soms, gezien vanuit zelfgerichte
doelen heel groot en zwaar kon voelen, voelt het op deze manier een stuk
behapbaarder en milder. En ik voel heel duidelijk dat ik het ook doe voor
anderen, wat het echt een andere lading geeft. 

Tot slot kan de zorg- en steunrespons bijdragen aan een mindset van
gemeenschappelijke menselijkheid. Door je focus te verbreden en jezelf te
zien als onderdeel van een grotere groep mensen, kun je ook makkelijker
zien dat iedereen zich zo nu en dan slecht voelt en dat problemen een
onderdeel van het leven zijn waar iedereen doorheen moet. 



Deze mindset is het tegenovergestelde van de mindset van isolement,
waarin je het gevoel hebt dat anderen gelukkiger zijn dan jijzelf en anderen
een makkelijker leven hebben met minder problemen. Mensen die zich
alleen voelen staan in hun stress worden vaker depressief en hebben vaker
vermijdende coping strategieën, zoals ontkenning, het opgeven of vluchten
in bijvoorbeeld drank of drugs. Ik moet zeggen dat ik dit rijtje akelig
confronterend en herkenbaar vond. En ik heb zo nu en dan ook echt wel de
neiging om te denken dat ik het zwaarder heb dan anderen, dat het
anderen allemaal makkelijker af gaat. Verdorie! Maar gelukkig is er ook
direct een andere manier voor, ook hier weer proberen uit te zoomen en
mezelf te plaatsen in het grotere geheel. Door tegenslagen als iets heel
menselijks te zien waar iedereen mee te maken krijgt lukt het beter om te
begrijpen dat lijden deel uitmaakt van het leven en dat ik daar helemaal niet
alleen in ben. Het is goed om me het volgende te blijven herinneren: “We
beoordelen ons binnenste, dat we intiem kennen, vaak ten opzichte van de
buitenkant van andere mensen, omdat dat alles is wat we kunnen zien”
(Suzan M. Orsillo & Lizabeth Roemer, 2011). 



Vanuit gemeenschappelijke menselijkheid kan je ook makkelijker open zijn
over waar je tegenaan loopt en krijg je makkelijker steun. Daarnaast helpt
het je om betekenis te geven aan wat je meemaakt. Uit onderzoek blijkt dat
mensen met deze mindset gelukkiger, veerkrachtiger en tevredener zijn.
Nou, kom maar op met die gemeenschappelijke menselijkheid dan!

 

Het kunnen zien van de problemen die
op je pad komen als menselijke
ervaringen die bij het leven horen
draagt ook bij aan je groei, hoe
tegenslagen je sterker kunnen maken.
Daarover gaat het laatste hoofdstuk. Als
ik terugkijk naar de periodes waarin ik
veel persoonlijke groei heb
doorgemaakt, zijn dat ook zeker de
periodes waarin ik veel stress heb
ervaren. “If it doesn’t kill you, it makes
you stronger”, ik haat het als mensen
dat in zo’n periode zeggen, maar het is
o zo waar! En van al die stressvolle
periodes leer je dus enorm veel,
waardoor je er een volgende keer beter
mee om kan gaan. Uit onderzoek blijkt
dat als je ervoor kiest om stressvolle
periodes op deze manier te zien, dit je
kan helpen om te leren en te groeien.
Tegenslagen maken je zo sterker en
veerkrachtiger. Deze manier van kijken
heet een groeimindset; je gelooft erin
dat er iets goeds voort kan komen uit je
lijden en daardoor kan je de moed
vinden en houden om ervan te leren en
groeien. 

 



Uit onderzoek blijkt ook echt dat mensen die de nodige tegenslagen
hebben meegemaakt doorgaans veerkrachtiger zijn en huidige
stressfactoren of tegenslagen als minder heftig ervaren dan mensen die
minder tegenslag mee hebben gemaakt. Met andere woorden, tegenslagen
versterken je en zijn waardevolle en nuttige hulpbronnen wanneer je weer
eens in een moeilijke periode zit. Vanuit de herstelgedachte en in de
methodiek waarmee de RIBW werkt (SRH) noemen we dit ervaringskennis.
Je gaat op zoek naar alles wat je al geleerd hebt door de jaren heen, naar de
kennis die je hebt opgedaan vanuit je ervaringen. Op die manier leer je
jezelf, je krachten en je steunbronnen beter kennen en kun je die steeds
beter inzetten bij huidige en toekomstige uitdagingen. Handige tools om
deze kennis in te verwerken zijn bijvoorbeeld een signaleringsplan of een
WRAP (Welness Recovery Action Plan). De laatste is een cursus die we
aanbieden vanuit ZO, zodra de corona maatregelen dat weer toelaten. Een
signaleringsplan kun je maken samen met je begeleider, vraag daar gerust
eens naar als je er nog geen hebt! Onderstaande oefening kan je helpen
om te zoeken naar je ervaringskennis, krachten en steunbronnen: 



Tot slot kan het helpen om een positieve kant van tegenslag te zien.
Mensen die heftige dingen hebben meegemaakt benoemen vaak dezelfde
veranderingen / vormen van groei die daaruit voort zijn gekomen: 
- Een sterker gevoel van nabijheid en compassie met anderen;
- Ervaren hebben dat ik sterker ben dan ik dacht;
- Sterker bewustzijn van de waarde van het eigen leven;
- Sterker religieus geloof;
- Nieuwe weg gekozen in het leven. 

Juist op het moment dat je er middenin zit kan het enorm helpen om te
zoeken naar een positieve kant van wat er gebeurt, omdat het je coping om
om te gaan met de tegenslag verandert.  



Een positieve kant te zien kan namelijk betekenis geven aan wat je
meemaakt, het kan je helpen te ervaren dat je een doel hebt in je leven, dat
je hoop hebt voor de toekomst en dat je vertrouwen hebt in je vermogen
om er mee om te gaan. Ik herken dat wel. Ik kan soms zo verzeild raken in
een proces dat ik me verdwaald voel. Het kan dan heel erg helpen om
mezelf te herinneren aan waar ik naartoe wil bijvoorbeeld, wat ik wil
bereiken of wat het me oplevert. Dat geeft me dan houvast tijdens het
ploeteren. Dat wil overigens niet zeggen dat je alleen op dat voordeel moet
focussen, het gaat juist om het perspectief zien dat je kan helpen in het
omgaan met wat moeilijk is.

Door met elkaar over onze processen, ervaringskennis, positieve
veranderingen en groei te praten kunnen we ook elkaar enorm helpen. Ik
wist dat vanuit mijn werk natuurlijk al, het delen van mijn ervaringen is de
kern van waaruit ik mijn werk doe. In dit boek werd het nog eens bevestigd.
Uit onderzoek blijkt namelijk dat traumatische ervaringen van anderen
kunnen leiden tot “plaatsvervangende veerkracht” en “plaatsvervangende
groei”, en daarmee ook tot meer zingeving. Ik merk dat zelf ook echt. Ik
spreek vanuit mijn werk natuurlijk veel met mensen die allerlei heftigs
hebben meegemaakt. Doordat ik al die verhalen hoor en bewondering heb
voor bijvoorbeeld de (veer)kracht, het doorzettingsvermogen en de manier
van ermee omgaan, sterkt dat ook mezelf weer in hoe ik in het leven sta en
wat ik gevoelsmatig aankan. Het maken en delen van je eigen verhaal helpt
je bovendien in je verwerkingsproces en om je bewust te worden de groei
die je hebt doorgemaakt. 



Aan het einde van het boek vertelt schrijfster Kelly dat stress eerder
schadelijk voor je is als:
- je je er niet tegen opgewassen voelt;
- hij je isoleert van anderen;
- hij volslagen zinloos en ongewenst aanvoelt. 

Toen ik dit las ging ik automatisch terug naar de stukken die ik gelezen had
die helpen om deze factoren te beïnvloeden. Ik weet nu hoe ik het gevoel
kan veranderen dat de stress me overspoelt en ik het niet aankan. Ik weet
wat ik kan doen om een zorg- en steunrespons te activeren en in contact te
blijven met anderen. En ik weet hoe ik een positieve kant en betekenis kan
geven aan wat ik meemaak. Het leven gaat voor mij na het lezen van dit
boek dan ook niet meer om stress zoveel mogelijk te beperken. Het gaat
om doen wat ik belangrijk vind en bewust omgaan met de stress die dat
oproept en hoe ik daarover denk. Op die manier kan ik de juiste
stressresponsen op de juiste momenten activeren en de positieve effecten
ervan benutten. Dat is nog lang niet altijd niet makkelijk vind ik, want mijn
eerste reactie is nog altijd dat ik stress onwenselijk vind en liever niet voel.
Het wordt dus oefenen en moedig zijn zodat ik het aan durf te gaan. De
stress leren verdragen en echt leren voelen dat die betekenis heeft, me
helpt met mijn uitdagingen te dealen én ervan te leren en te groeien.

Leonie van Dongen



 Khoa 
Ngueyen

Interview met Khoa Ngueyen

1. Introduceer jezelf

Ik ben Khoa Ngueyen en ik kom
uit Vietnam. Ik ben 61 jaar. Ik
ben ergens in 1980 naar
Nederland gekomen en ik woon
hier al 41 jaar. Ik ben met de
KLM hier gekomen. Ik ben
geboren op 2 maart 1960 in de
stad Nhatrang. Ik kom uit een
gezin bestaande uit 5 kinderen,



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

Ik woon samen met zes andere personen in
een woning van de RIBW op het terrein van
Pro Persona (Patrijs). Ik woon via de RIBW al
1 jaar hier. Elke ochtend neem ik vitamine-
tabletten in. Alle taken zijn verdeeld onder
de bewoners. We doen alles gezamenlijk
met hulp van de begeleiding en de
gastvrouw Manon. We eten samen, koken
samen, dweilen, stofzuigen, afwassen,
vaatwasser inruimen, koffiezetten. Ik doe
heel veel. Ik zet de container aan de
straat. Ik kook liefst rijst met kip en ei. Wat ik
ook heel lekkervind, zijn de noedel soepen,
indomie. Ik hou van cake en snoep. Ook
trakteer ik graag, maar er wordt wel aan de
lijn gedacht, dat moet van de begeleiding.

2. Vertel iets over je passies.

Ik hou heel veel van tekenen,
maar ik hield vroeger ook van de
volgende sporten; Volleybal,
voetbal, zwemmen en basketbal.
Ik heb ook 10 jaar gewerkt in
een groenten-fabriek in Goes,
vlakbij Vlissingen in Zeeland.
Ook schrijf ik erg graag, brieven
en naschrijven. Ik vind het heel
erg leuk om Vietnamees geld te
tekenen en dat uit te delen aan
iedereen, aan huisgenoten en ook
aan de leiding. Ik hou van muziek
luisteren, maar ook van muziek
maken, onder andere op de gitaar.
Ook zing ik terwijl ik
mezelf begeleid op de gitaar,
Vietnamese liedjes.

3 meisjes en 2 jongens. 1 zus van
mij woont in Zwitserland, 1 zus
woont in Londen, Engeland en 1
nog in Vietnam en 1 broer in
Saigon. Ik hou van een grapje en
plezier maken. Ik heb een
dochter genaamd Lyly ( 15 jaar ).
Ik schrijf ook veel brieven naar
haar. Lyly is heel belangrijk voor
mij. Ik zie haar 1 keer per jaar
in de zomer.



4. ZO en herstel, kan je daar iets over
vertellen?

Ik zou het leuk vinden om nog meer met
creativiteit te doen, meer tekenen en schilderen
en
andere mooie dingen maken. Ik zou ook wel
meer willen doen met muziek. Vaker muziek
maken en samen luisteren. Het liefst op
zaterdag en zondag want dan is er weinig te
doen.

5. Kan je iets vertellen over je
dagbesteding?

Ik werk nu bij Jupiter/Tuinderij op het terrein
van Pro Persona. Dit doe ik vier dagdelen in de
week. De tijden zijn 13.00 uur tot en met 16.00
uur. Dit vind ik heel leuk werk en ik ga graag
daar na toe. Ik doe veel met schroeven,
uitzoeken, draaien, sorteren. Het is precisie
werk.
Ik werk graag hard, maar een pauze
(rookpauze) vind ik ook belangrijk. Ook doe ik
wijn
sorteren. 1 in een doos met stro verpakken.
Nadat het verpakt is wordt het opgehaald door
een vrachtauto. Hier verdien ik wat geld mee.
Dat is 7 euro in 14 dagen.

Khoa: &quot;Ik vond het leuk om te vertellen
over mezelf, over mijn werk en over Lyly en dat
jullie daarover schrijven en voor jullie koffie en
thee te zetten. Ik zou graag naar een feest
georganiseerd door de ZO gaan met veel
muziek.&quot;

Wij vonden het geweldig een interview te doen
met Khoa. We zijn ontvangen door Yolande en
Linda. Khoa had lekkere koffie gezet. Wij
hadden de Sinterklaas koekje meegenomen.
Het was gezellig.



 Sylvester 
Goossens

1. Introduceer jezelf

Mijn naam is Sylvester Christian
Goossens en ben 53 jaar, geboren in
Velp. Mijn familie bestaat uit papa en
mama, twee zussen en ik. We hebben
een hechte fijne familieband. Mijn
geloof in mijn Vader en zijn Zoon en de
Heilige Geest is goed.



Ik heb een opleiding genoten van
detailhandel en heb carriere
gemaakt in de fotografie-verkoop
en een opleiding genoten als
fotograaf. Ik ben begonnen als
fotoverkoper en uiteindelijk
fotograaf geworden in reclame en
mode bij het bedrijf Filmpost in
Renkum. Daar heb ik carriere
gemaakt. Ik kreeg een visuele
handicap waardoor ik geen
fotograaf meer kon zijn. Ik heb nu
vijf procent gezichtsvermogen. Ik
kon mijn vak als fotograaf niet
meer uitoefenen. Ik ben toen niet
bij de pakken neer gaan zitten en
ben gaan tekenen cq. muziek
schrijven. 

Ik heb een hele mooie Roland
Workstation waar ik mijn muziek op
maak. Door dat er bij mij schizofrenie
werd ontdekt, heb ik te kampen met
psychiatrische behandelingen en heb
wat met dat ziektebeeld gedaan. Ik heb
me ontwikkeld in kunst en muziek. Ik zie
geen waas voor mijn ogen, maar
hallucineer. Die hallucinaties teken ik op
papier en daarom zijn het aparte
tekeningen. Ik schrijf mijn muziek aan de
hand van mijn tekenkunst. Dat komt
omdat ik geen bladmuziek of akkoorden
kan lezen of zien. Ik heb mezelf
ontwikkeld en onthoud mijn muziek
door middel van een tekening. Mijn
tekeningen hebben allemaal ook een
emotionele betekenis. 



3. RIBW en zorg, kan je daar
iets over vertellen?

Doordat ik te maken kreeg met
mijn ziektebeeld schizofrenie, kon
ik niet meer op mezelf wonen. Ik
ben daardoor in een RIBW
wooninstelling terecht gekomen
in Arnhem-Presikhaaf waar ik
beschermd woon. Dat houdt in
dat ik zorg krijg en motivatie om
dagbesteding en aan mijn
hobbie's te werken. Ik krijg daar
woonzorg naar behoefte waar ik
nu zelfstandig beschermd zit. De
bovenste verdieping van de
instelling is bedoeld voor mensen
die zelfstandig wonen met
aangepaste zorg. 

 

2. Vertel iets over je passies.

Mijn passie is kunstwerk en muziek. Ik
zie bijna overal kunst in, het bestaat
uit alles. Ik heb bijvoorbeeld ook een
treinmodelbaan die kunstgewijze is
ingericht van 3 meter bij 1,80. Het
materiaal van de trein, vind ik buiten.
Ik kom finaal tot rust om te bouwen
aan mijn trein. Om ideeen op te doen
ga ik vaak wandelen. Dan komen de
ideeen naar boven en die breng ik tot
uitvoering. Ik wandel met een doel
om een lekker frietje te halen. Ik hou
van lekker eten. Mijn keuken-
voorkeur is Chinees en de lekkere
frietjes van de Ratelband Haphoek. 
Ik heb daarnaast vier vogels in een
voliere. Twee valk en twee
grasparkieten. Die vogeltjes zijn mijn
alles. Zij zijn het publiek van mijn
muziek. Ik neem de muziek op met
mijn voice-recorder en hoor de vogels
er dan door heen fluiten.



Die bestaat uit dat ik betrokken wordt
bij de activiteiten met de beneden-
verdiepingen. Ook mijn medicatie
wordt voor gezorgd, maar ik heb het
wel in eigen hand. Ik heb een lieve
persoonlijke PB-er Tamara Groen. Zij
is al 2,5 jaar mijn begeleidster en ik
heb ook een schaduwbegeleidster
Marloes wanneer Tamara er niet is. 
In totaal woon ik 16 jaar in een RIBW-
instelling. Ik eet vaak mee tegen een
geringe vergoeding. Ik kook dan niet.
het wordt geregeld. Door medicatie
ben ik in stabiel vaarwater gekomen
waardoor ik geen psychoses meer
beleefde. 

4. ZO en Herstel, kan je daar iets over vertellen?

Door ZO en Herstel heb ik mijn verslaving overwonnen van drank en drugs.
Ik heb mezelf leren kennen door zelfontwikkeling. Ook door de zorg van het
beschermd wonen leidt mij er toe gezond te leven. Bij de RIBW is het steeds
beter gegaan met mij. De verslaving van drank en drugs is daar
overwonnen. Door mijn medicatie te nemen tegen mijn ziektebeeld
schizofrenie heb ik veel positiviteit uitgehaald om te werken aan mezelf. Het
gaat al tien jaar goed tot zeer goed met me. 

Ik bezoek het Kunstportaal om mijn kunst te bewerken waar ik drie maal in
de week naar toe ga. Ik ben daar drie dagdelen aan het werk. 's Middag van
twee tot half vijf. Voor mij is het een goede uitlaadklep om hier op het
Kunstportaal te zijn. De medebezoekers zijn erg fijn en sociaal. Ook doe ik
drama-toneel op 't Torentje van het RIBW regiokantoor van Linde
Notmeijer. We spelen daar personages en rollen waar je zelf aan wil
werken. Ik heb gewerkt aan zelfontwikkeling door te volgen 'Herstellen doe
jezelf', 'Om gaan met stemmen', 'R.E.T.' en 'Om gaan met
psychosegevoeligheid'. 



5. Kan je iets vertellen over je dagbesteding?

Mijn dagbesteding bestaat uit het genieten van een kopje koffie en een
sigaretje. Het genieten van het leven als zodanig. Kijken naar mijn eigen
kunstwerken, van tekening tot modeltreinbaan tot muziek tot toneel.
Muziek is mijn passie en toeverlaat. Ik maak Rock en Blues songs. Mijn grote
idool is B.B. King. Ook Guns & Roses en dat inspireert mij om zelf muziek te
schrijven. Mijn artiestennaam is Meistersolo2020. Ik heb ongeveer 15
composities geschreven. 

Mijn tekeningen zijn geexposeerd onder andere bij Art Brut Biennale in
Hengelo en Kunstportaal Arnhem. Ik verkoop geen kunst, maar geef kunst.
Mijn kunst is hoog van emotionele waarde, ik kan daar geen prijs aan
benoemen. Mijn tekeningen zijn bedoeld voor rijke armoede. Materiaal die
ik gebruik bij mijn kunstwerken zijn wasco op A-3 formaat. 

Ik heb me niet voorbereid op dit interview die gegeven wordt door Sam en
Paul. Ik ben gevraagd om geinterviewd te worden over mijn biografie. Ik heb
dit als zeer prettig ervaren, om samen te werken met deze jongens en te
praten over mijn werk, kunst en muziek. Ik kan dan wel doorgaan en
doorgaan, zo leuk vind ik het om te vertellen wat mij bezig houdt. Ook ben
ik geinteresseerd in andermans biografieen en vind ik het zeer
professioneel dat deze kanjers ook vertelden over hun gebeurtenissen. Die
drempel was zeer laag en de kwaliteit was zeer hoog. 

De nastoot van Sam en Paul: wij hebben dit als fijn ervaren om Sylvester te
mogen interviewen. We zijn ontvangen door Lynke op het Kunstportaal met
een kan koffie en koekjes. 
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Nu te koop op Kunstportaal een cadeaubon!:
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De allereerste 
creatieve opdracht 
van het digitale adviesteam:



De creatieve opdrachten
zijn te downloaden
 vanaf de ZO website 

Het open
podium was
ook een
succes. We
hebben hele
mooie
inzendingen
gehad!

Een jaar geleden zater we midden in de coronacrises. Laten we hopen
dat we nu het einde naderen. Omdat dit het laatste bulletin is kijken
we terug met wat plaatjes uit andere edities van afgelopen jaar...

Het proppenproject was een kettingbrief-project 
via een filmpje die iedereen thuis maakte.



En natuurlijk het BLOG van Leonie. Wat een mooie herkenbare
verhalen waren dit!!! Elke 2 weken schrijft Leonie een blog en
deze is te lezen via de ZO website. 

En natuurlijk Sam & Paul...
Wat een leuke interviews!!
We zijn jullie dankbaar. 

Er liggen nog wat interviews op de planken,
deze worden in de nieuwsbrief van 
Kunstportaal verwerkt.

Je kunt je inschrijven via
www.kunstportaal.nl




