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Inleiding en leeswijzer
Als ik ’s morgens wakker word, bruist mijn brein als een spuitende fontein …
Dit is het boek dat daaruit is voortgekomen. Het is een praktisch en ver
diepend boek met uitgewerkte praktijksituaties, die gekoppeld kunnen
worden aan theoretische en toepasselijke methoden.
Ik heb als maatschappelijk werker en psychosociaal hulpverlener ggz bij
verschillende instanties gewerkt: in een ziekenhuis op de afdeling Neuro
logie, op de gespecialiseerde afdeling Stemmingsstoornissen van een
academisch ziekenhuis, bij de reguliere ggz en in een huisartsenpraktijk
als praktijkondersteuner huisartsen ggz.
De kernwaarden van mijn beroep die ik in hoofdstuk 1 beschrijf, blijven in
elke functie van kracht. Elke instelling kan echter aan de rol van psycho
sociaal hulpverlener specifieke taken toebedelen die tot de functie
beschrijving van het beroep leiden.
De praktijkvoorbeelden zijn ervaringen vanuit een van de genoemde
instanties. Om herkenbaarheid te vermijden, heb ik de namen van perso
nen en hun afkomst gefingeerd. De feitelijke situaties zijn hier en daar wat
aangepast of verweven met andere. Maar ze zijn allemaal gebaseerd op
gebeurtenissen en ervaringen uit de praktijk.
De toegepaste methoden zijn methoden waarvan de effectiviteit proefondervindelijk en wetenschappelijk is aangetoond. Het zijn inzichtgeven-
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 e en praktische methoden die voor iedere hulpverlener goed toepasd
baar zijn en waarvan iedere leergierige burger gebruik kan maken.

Voor wie is dit boek geschreven en wat wil ik ermee bereiken?
Dit boek is bestemd voor professionals in de reguliere en geestelijke
gezondheidszorg (ggz) en de maatschappelijke hulpverlening en voor
studenten die deze richtingen volgen (zoals jeugd- en wijkhulpverleners
en studenten verpleegkunde hbo-v, geneeskunde, psychologie, maat
schappelijk werk en psychiatrie). Maar ook is dit boek relevant voor iedere
leergierige burger die in zijn persoonlijk leven of dat van zijn naasten met
de beschreven aandoeningen te maken heeft. Evenals voor degenen die
voor zichzelf of voor direct betrokkenen een effectief herstel- of aan
passingsproces willen inzetten.
In dit boek richt ik mij op verschillende vormen van stemmingsklachten,
zoals de dip, de dysthymie (de lichtere vorm van een depressie) en de
depressieve en de manisch depressieve, ofwel bipolaire stoornis. Ook verduidelijk ik met praktijkvoorbeelden stemmingsklachten bij angst, burnout, eetverslaving, rouwverwerking, kanker en hersenaandoeningen. De
specifieke klachten en oorzaken van de verschillende soorten stemmings
klachten worden in elk hoofdstuk uitgediept en samengevat.
De praktijkvoorbeelden bieden helderheid en inzicht in de essentiële
noden van de cliënt en doelgerichte handvatten voor het begeleidings
traject voor de hulpverlener. In hetzelfde hoofdstuk beschrijf ik ook de
toegepaste methoden in het praktijkvoorbeeld. De thema’s communicatie
en cognitieve gedragstherapie bespreek ik in afzonderlijke hoofdstukken.
Motivatie
Ik heb zowel in mijn beroepsmatige functie als in mijn persoonlijk leven
opgemerkt dat er veel mensen zijn die niet op een adequate manier met
hun stemmingsklachten weten om te gaan. Doordat initiatiefrijke of slagvaardige acties ter verbetering van de situatie vaak uitblijven, evolueert de
situatie van kwaad tot erger. Er kan in toenemende mate een complexe
situatie ontstaan waarbij zowel het persoonlijke als het beroepsmatige en
relationele functioneren van een persoon ernstig bemoeilijkt wordt.
Bovendien heb ik ervaren dat professionals en niet-professionals zich vaak
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niet goed realiseren welke impact ernstige stemmingsklachten op het
functioneren van een persoon kunnen hebben. Dit geldt tevens voor de
partner of voor direct betrokkenen. Ze kunnen met de handen in het haar
zitten doordat ze niet goed weten om te gaan met hun naaste, vooral als
die persoon langdurig blijft steken in zijn (ernstige) aandoening.
Het aantal mensen dat de laatste jaren een depressie met of zonder burnout kreeg, is fors toegenomen en ook steeg het aantal crisissituaties. Daar
zijn verschillende oorzaken voor. Ons maatschappelijk leven op psycho
sociaal gebied en de reguliere gezondheidszorg is voortdurend aan allerlei bezuinigingen en drastische veranderingen onderhevig.
Daarnaast is onze maatschappij ingewikkelder geworden en dat maakt
het er niet gemakkelijker op.
Ik heb in de praktijk bij veel mensen overeenkomsten van klachtenpatronen en oorzakelijke factoren geconstateerd en hierop heb ik dan ook de
onderwerpen en de indeling van dit boek gebaseerd.
Doelen van dit boek
• Inzicht bieden in de specifieke noden van de cliënt in zijn unieke situatie.
• Verschaffen van informatie en kennis in het begeleiden of omgaan met
specifieke stemmingsklachten.
• Onderscheid kunnen maken in de effectiviteit van de verschillende
methodieken in relatie tot de aandoening.
• Inzicht en bewustzijn ontwikkelen bij het ontstaan van stemmings
gerelateerde klachten en structuren.
• Een handreiking bieden om enerzijds klachten aan te pakken en anderzijds ernstigere situaties – zoals depressie, burn-out of het verbreken
van waardevolle relaties – te voorkomen.
• Verbetering van het welzijn van cliënten.
Ik heb er vertrouwen in dat dit boek voor professionals, docenten en studenten in de gezondheidszorg en maatschappelijke hulpverlening en
voor burgers met een bepaalde vorm van stemmingsklachten een goede
bron biedt om zich beter te informeren over de draagwijdte en gevolgen
van stemmingsklachten en dat zij daardoor beter leren begeleiden en/of
ermee omgaan. De persoon in kwestie en diens familie kunnen meer grip
op de situatie krijgen door inzicht en het ontwikkelen van vaardigheden.

Stemmingsklachten Methoden, casuïstiek en oefeningen
Inleiding en leeswijzer
Corrie Baas
ISBN 978 90 8850 675 8 NUR 770 © 2016 B.V. Uitgeverij SWP Amsterdam

SWP 160203 StemmingsklachtenBW-6DEF.indd 15

15

08-07-16 12:11

Ik ben ervan overtuigd dat veel mensen veel meer kracht en potentie
hebben om doeltreffend met hun problemen om te gaan, dan ze nu daadwerkelijk inzetten. Overmatige drukte, bezet zijn, digitalisering, te weinig
stilte en niet stilstaan bij, zijn voorbeelden van factoren die veelal de
innerlijke kracht bij mensen volkomen of gedeeltelijk overschaduwen.
Door inzet, verdieping en reflectie kun je hierin verandering aanbrengen.

Vorm van het boek
In dit boek bied ik praktijkvoorbeelden met een bepaalde vorm van stemmingsklachten, waarbij de specifieke theoretische begrippen en methoden geïntegreerd worden. Aan het eind van ieder hoofdstuk volgt een
samenvatting met toepasselijke vragen en opdrachten die aanzetten tot
onderzoek, bewustwording en ontwikkeling.
De specifieke ondersteunende methoden zijn in de betreffende hoofd
stukken opgenomen. Methoden die in alle voorbeelden van genoemde
stemmingsklachten voor onderzoek en/of voor behandeling van toe
passing zijn, heb ik opgesomd in hoofdstuk 14.

Ondersteunende materialen en workshop
Er is een mogelijkheid voor het volgen van een workshop/cursus voor alle
belangrijke thema’s uit dit boek. Ook behoren begeleidingsgesprekken
tot de mogelijkheden (voor meer informatie: corriebaas@upcmail.nl,
www.lichtopjekracht.nl).
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