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Waardevol leven

Twee jaar geleden zat ze nog in een rolstoel. Na een 
operatie, ruim drie jaar geleden, ging het mis en kon 
ze niet meer op haar benen staan. Het ergste vond ze 
dat de medische fout niet als zodanig werd erkend. En 
omdat er niet werd ingegrepen, werden de klachten 
steeds erger. Een revalidatiearts stelde zelfs dat het 
tussen haar oren zat. 

Anne (25) heeft eigenwijsheid en eigenzinnigheid 
hoog in het vaandel staan. “Toen artsen zeiden dat 
ik nooit meer normaal zou kunnen lopen, dacht ik: 
ik zal bewijzen dat ik dat wel kan. Samen met de 
fysiotherapeut is me dat uiteindelijk ook gelukt. Het 
was heel ingrijpend om twee jaar opgesloten te zitten, 
in die rolstoel in huis. Pijn heb ik nog steeds.”

Als je geen grenzen overgaat, weet je ook niet waar ze liggen. Dat is het parool van Anne. 
Eigenwijsheid en eigenzinnigheid hebben haar, ondanks hobbels en obstakels, ver gebracht. 
“Luister naar jezelf.”

Ervaringsdeskundige Anne: 
“Waarom mensen meteen  

in hokjes plaatsen?”

“Ik heb eigenlijk veel geluk gehad: 
ik heb een huis, katten en betaald werk.”
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Ze wil niet herkend worden in Zorg & Zeggenschap. 
Daarom gebruikt ze alleen haar voornaam. Bang 
voor hokjes en stempels die haar levenslang blijven 
achtervolgen. Want daar is de samenleving goed 
in: stempels en stigma, weet Anne. “Als er gewoon 
geluisterd zou worden naar mensen zonder ze meteen 
in een hokje te plaatsen, zou de wereld er anders 
uitzien. Ik had last van een zware depressie en werd 
in allerlei hokjes gestopt. Ze wilden me gewoon niet 
horen en geloofden me niet. Dat slaat de bodem onder 
je weg.”

Kapot verveeld
Anne is een sterke persoonlijkheid. Al jong heeft 
ze geleerd haar eigen koers te bepalen. Op school 
verveelde ze zich kapot. Bore out, zegt ze. “Ik ben 
hoogbegaafd en school bood geen enkele uitdaging. 
Ik spijbelde veel. Zelfs als ik wel op school was, zat ik 
liever op de gang dan in de klas. Op mijn zeventiende 
ben ik met school gestopt en begeleid gaan wonen. Het 
was beter dat ik thuis wegging. Niemand zag mij. Ook 
mijn depressie niet.”
Na een jaar kreeg ze haar eigen woning. “Dat was 
geweldig. Ik kon de deur op slot doen, zonder dat 
iemand binnen zou kunnen komen.” Ze vertelt over 
haar katten. Twee zusjes waarvan eentje kittens heeft 
gekregen. Anne: “Ik heb eigenlijk heel veel geluk gehad: 
ik heb een huis, ik heb katten en ik heb betaald werk. 
Het had ook slechter kunnen lopen.”

Echte invloed
Dit najaar kreeg Anne een baan aangeboden bij Lokalis, 
een buurtteamorganisatie in Utrecht die basishulp 
biedt aan jeugdigen en gezinnen. Daarvoor was ze 
vanuit LOC Jeugd onder andere betrokken geweest 
bij de aanbesteding van specialistische jeugdhulp. 
De gemeente Utrecht wilde jongeren betrekken bij 
dit traject. Anne: “Hoewel ik aanvankelijk sceptisch 
was, werden we steeds meer betrokken bij het proces. 
Uiteindelijk mochten we meebeslissen bij de keuze van 
de aanbieder. Ons perspectief voegde echt iets toe. En 
dat perspectief kun je alleen hebben als je zelf in die 
situatie hebt gezeten.”

Nu werkt ze met plezier voor Lokalis. Vanuit de 
Academische werkplaats transformatie jeugd Utrecht 
betrekt ze jongeren en ouders op basis van hun 
ervaringsdeskundigheid bij verschillende onderzoeken. 
Doel: vernieuwing en verbetering van zorg en 
ondersteuning voor jeugdigen en gezinnen. Anne: “Ik 
krijg zoveel vertrouwen, ze geven me vrijheid. En dat is 
fijn om mijn grens te kunnen bepalen. Om te ervaren 
wat ik allemaal wél kan.”

Als je geen grenzen overgaat weet je ook niet waar ze 
liggen, is het parool van Anne. Ze herinnert zich hoe 
ze jaren geleden via een vriend met de cliëntenraad 
van een ggz-organisatie in aanraking kwam. “Er was 
heel weinig druk, als ik maar kwam.” Later is ze meer 
bij LOC Jeugd betrokken geraakt. Ook is ze actief 
voor organisaties die zich met jongerenparticipatie 
bezighouden. 

Klik is basis
Over de zorg waarmee ze voorheen in aanraking is 
geweest, is Anne kritisch. Ze is blij dat ze er niets 
meer mee te maken heeft. Er wordt niet geluisterd, 
weinig aangesloten bij wat mensen nodig hebben, 
het denken in diagnoses en generalistische zorg staat 
haaks op individueel maatwerk. “Ik heb welgeteld één 
behandelaar gehad waarmee het klikte. Waarom ben je 
als cliënt afhankelijk van de hulpverlener die toevallig 
beschikbaar is? En moet je het daar maar meedoen? Een 
klik is de basis van goede zorg.”
Ze heeft geleerd naar zichzelf te luisteren. Zelf na te 
denken. “Wat voor jou belangrijk is, is belangrijker dan 
wat anderen van jou of voor jou vinden.”

Tekst: Pien Heuts

“Een klik is de basis  
voor goede zorg”


