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Mark Verhoogt, vader van twee 
kinderen, werd twintig jaar 
lang behandeld voor ernstige, 
psychiatrische problemen. Zijn 
lange strijd maakte hem af en 
toe wanhopig, maar hij won! 
Vorig jaar kon hij de psychiatrie 
eindelijk achter zich laten.
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Een zekere mate van somberheid 
hoort al heel lang bij me. Ik weet 
nog dat ik als puber behoor-

lijk zwaar op de hand kon zijn. Ik was 
een stille jongen, al kon ik goed leren. 
Pas later tekenden zich duidelijke epi-
sodes af, kreeg ik last van wisselende 
periodes met zeer neerslachtige of juist 
overactieve, manische stemmingen. De 
eerste keer dat zo’n manische episode 
uitmondde in totale gekte was tijdens 
mijn studententijd. Ik studeerde huma-
nistiek. Ik wilde zoeken naar zin, naar 
antwoorden op levensvragen. Deze 
studie leidt onder meer op tot geeste-
lijk werker, waarbij je mensen bijstaat 
in kwesties rond leven, ziekte en dood. 
Ik voelde me geroepen, besloot dat dit 
mijn bestemming was. 
Op een koude januaridag ontmoette ik 
op straat een zwerver die een bloem in 
de palm van zijn hand droeg. Hij vroeg 
me om geld en zei te bedelen om zijn 
spirituele manier van leven mogelijk te 
maken. Dat wekte mijn interesse, hier 
wilde ik dieper over doorpraten. Ik 
nodigde hem uit op mijn studentenka-
mer en gaf hem soep. Van het gesprek 
weet ik weinig meer, behalve dat ik 
diep onder de indruk was. Alsof ik 
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zijn terugkerende psychoses
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begon mijn denken alweer wat magi-
sche trekken te krijgen, maar ik denk 
dat de cadans van het lopen en de li-
chaamsbeweging me nog met beide be-
nen op de grond hield. Eenmaal thuis, 
letterlijk tot stilstand komend, raakte 
ik verstrikt in mijn gedachtegangen. 
Daar kwam een verliefdheid bij, waar-
door je ook al met een bepaalde bril op 
naar de werkelijkheid kijkt. En opeens 
stond weer de crisisdienst voor de deur 
en volgde een tweede spoedopname. En 
drie maanden later opnieuw.
Deze keer volgde een stellige diagnose: 
bipolaire stoornis. Ik was daar nogal 
gelaten onder. Enerzijds voelde het als 
een etiket, anderzijds gaf het ook hand-
vatten. Er zijn medicijnen, er zijn the-
rapieën, er zijn lotgenoten waar je iets 
van kunt leren. Ik schaamde me er ook 
niet voor, praatte er vrij gemakkelijk 
over. Ik heb even overwogen om mijn 
studie te hervatten, maar ik kon de am-
bitie er niet voor vinden. Een baantje 
als � etskoerier of bij een hoveniersbe-
drijf leek me ook prima. Ik schikte me 
aardig in mijn ziekzijn. 

TERUGKERENDE STRIJD
De weerstand en het verzet kwamen 
later pas. Toen de steeds terugkerende 
strijd soms eindeloos leek en het altijd 
weer moeizame herstel me tot wanhoop 
kon drijven; toen ik mijn hersens begon 
te pijnigen met de vraag waar dit van-
daan kwam, wat er toch met mij aan de 
hand was.
Mijn aandoening bleek een cyclus te 
kennen die bijna naadloos de seizoenen 
volgde. In de winter ging het vaak slecht 
en was ik somber. Dat bouwde al vanaf 
het najaar op. Om uit de somberte te 
komen werd ik drukker en ging ik lang-
zaam richting manie. Soms liep dat uit 
de hand en mondde de manische episo-
de uit in een psychose. Gemiddeld eens 
per twee jaar belandde ik op een psychi-
atrische afdeling. Dan werd de medica-
tie weer bijgesteld of kreeg ik nieuwe 
middelen voorgeschreven om mijn 
stemming te stabiliseren. Om de zoveel 
tijd sprak ik met een verpleegkundige 
en later kwamen daar gesprekken met 

sociale situaties moest begeven. Mijn 
oudste zoon naar school brengen werd 
een opgave. Als ik ’s ochtends wakker 
werd dacht ik als eerste aan het school-
plein, de klas, de smalle gangen, waar 
mensen me zagen, waar ik een stap ver-
keerd kon zetten, waar iemand afwij-
zend kon kijken of boos kon worden. 
Dan sloeg de paniek toe. 
Op den duur beheersten zulke gedach-
ten me niet alleen buitenshuis maar ook 
thuis. We woonden destijds in een geho-
rige � at. Als ik de buren hoorde kuchen, 
kon ik me niet losmaken van de gedachte 
dat het een uiting van afkeuring was. 
Een paranoïde angst beheerste mijn le-
ven. Achteraf beschouw ik deze periode, 
waarin ik vijf maanden na de geboorte 
van mijn tweede kind werd opgenomen 
met een van mijn zwaarste psychoses 
ooit, als de heftigste in mijn leven.

GRIP
Daarna begon ik aan een onverwacht 
keerpunt. Ik kwam terecht bij een zo-
genaamd FACT-team. FACT staat voor 
Flexible Assertive Community Treat-
ment. Ik kreeg een groep hulpverleners 
om me heen, die me vanuit allerlei in-
valshoeken begeleidden. Om te begin-
nen werd de diagnose nog preciezer 
gesteld, naar schizoaffectieve stoornis, 
een ziektebeeld dat verwant is aan de 
bipolaire stoornis maar dan met psycho-
tische kenmerken. Ik kreeg diverse vor-
men van cognitieve gedragstherapie, 

opeens begreep hoe de wereld in elkaar 
zat. Er vlamde in mij een missie op, die 
neerkwam op een verlangen om men-
sen met elkaar te verbinden en vrede 
te brengen. Ik kan dat lastig beschrij-
ven, die mentale staat valt niet in het 
domein van een normale denktrant, ik 
kan geen woorden vinden die toerei-
kend zijn. Maar het voelde alsof opeens 
allerlei puzzelstukjes in elkaar vielen. 
Vast staat dat het een lange, door-
waakte nacht is geworden waarbij ik op 
een gegeven moment naakt voor de ka-
merdeur van een huisgenote stond. Er 
zijn mensen gealarmeerd, de huisarts 
is ingelicht, de crisisdienst verscheen. 
Dat ik meeging voor een vrijwillige op-
name heeft meer met mijn meegaande 

zich bij mij vanuit een posi-
tief denken, zelden heb ik een 
puinhoop achtergelaten of 
kregen mijn daden een des-
tructief karakter. Langzaam 
maar zeker verloor ik dan het 
contact met de werkelijkheid.
Met die eerste opname had ik 
het achteraf gezien getroffen 
wat betreft de locatie - ik keek 
uit op vriendelijke laagbouw 
in een groene omgeving. La-
ter ben ik weleens op desola-
tere plekken beland, zoals een 
steriele ziekenhuisomgeving 
tussen het beton, want het 
is maar net waar op dat mo-
ment een plek vrij is. 
Maar het leven op de afde-
ling kwam � ink verwarrend 
op me over. Mensen liepen 
voorbij of spraken me aan, 
maar ik had geen idee wie 
cliënt was en wie verpleging. 
Ik ontdekte dat ik moest op-
letten wie een pieper bij zich 
had. Sommige mensen waren 
ronduit druk, in de war of van 
de wereld, ik moest uitkijken 
dat ik me niet liet meeslepen.
Die eerste opname moet een 
week of vier geduurd hebben. 
Ik kreeg medicatie en tijd om 
uit te razen en de gekte eruit 
te krijgen. Dat duurde even, 
in het begin bleef ik bezig 
met mijn ‘vredesmissie’ en 
wilde ik nog steeds iedereen 
bij elkaar brengen. Het is ver-
bluffend zo fanatiek en over-
tuigend als ik op mensen kan 
inpraten als ik me midden in 
zo’n episode bevind, terwijl 
ik normaal rustig en terugge-
trokken ben. Maar uiteinde-
lijk kwam ik terug. De struc-
tuur deed me goed. Er was 
een programma dat ik volgde, 
deels individueel, deels met 
een groep. Langzaam besefte 
ik wat er met me was gebeurd 
en drongen de woorden van 
de psychiater tot me door. 

Deze psychose kon eenmalig zijn. Als 
die twee jaar lang zou wegblijven, kon 
ik er vrij zeker van zijn dat het niet meer 
zou terugkomen.
Niet alleen voor mij, ook voor mijn fa-
milie en toenmalige vriendin waren het 
zware weken. Niemand had hier erva-
ring mee. In hun beleving zaten gekken 
aan de andere kant van de stad in een 
gesticht. De psychiatrie, dat leek een 
ver van hun bed-show. Ook zij moesten 
hiermee leren omgaan. Mijn moeder 
heeft me nog niet zo lang geleden ver-
teld dat mijn psychische aandoening wel 
een effect op het gezin heeft gehad. Ook 
in positieve zin overigens, het onderlin-
ge contact is erdoor verbeterd. Maar ze 
hebben er moeite mee gehad en ik ben 
ze dankbaar dat ze me altijd zijn blijven 
steunen, al bleek daarvoor een lange 
adem nodig.
Van die eerste opname teruggekeerd 
naar mijn studentenkamer voelde ik 
me lusteloos en somber. Ik stopte mijn 
studie en verhuisde terug naar mijn ou-
ders. Daar lag ik maar op de bank. Dat 
leek verontrustend, maar zo’n dal kon 
erbij horen. Midden in een psychose sta 
je bij wijze van spreken als een olym-
piër op de top van de wereld. Dat kost 
heel veel energie. Ik besloot het rustig 
aan te doen. De tijd verstreek en ik her-
won wat van mijn krachten. 

DIAGNOSE
Maar op de valreep, toen de twee ja-
ren bijna waren verstreken, ging het 
toch nog fout. Ik had een voettocht 
van ruim drie maanden gemaakt naar 
de bedevaartsplaats Santiago de Com-
postella. Niet vanwege het religieuze 
aspect, maar omdat ik van wandelen 
en fysieke uitdaging hield. Ik was wel 
gewaarschuwd voor zo’n tocht in mijn 
eentje. Veel alleen zijn is voor iemand 
met aanleg voor psychoses riskant. 
Contact met anderen houdt je in de 
realiteit. Maar ik had toch besloten te 
gaan. Tegen het einde van de voettocht 

een psychiater bij. Die be-
geleiding was prettig en het 
waren vast deskundige men-
sen, maar of het me werkelijk 
hielp? Er veranderde weinig, 
ik bleef worstelen met dezelf-
de klachten. Het was alsof ik 
ergens tegenaan hikte, maar 
ik kon niet ontdekken wat.
Ik was inmiddels steeds meer 
een teruggetrokken leven 
gaan leiden. Ook omdat ik 
al langer last had van zoge-
naamde betrekkingsideeën. 
Dat zijn irreële veronderstel-
lingen dat een woord, gebaar 
of geluid op mij betrekking 
heeft. Dan zie ik bijvoor-
beeld iemand zwaaien op 
straat en vat ik dat in eerste 
instantie op als een kritisch 
gebaar richting mij, een sig-
naal dat ik iets verkeerd doe. 
Deze betrekkingsideeën wer-
den erger en het liefst bleef ik 
zo veel mogelijk thuis. Ik had 
een leuke vrouw ontmoet die 
overweg kon met mijn stem-
mingen en we waren na ver-
loop van tijd getrouwd. Maar 
de komst van onze twee kin-
deren bracht voor mij veel 
spanningen, omdat ik me in 
mijn rol als vader in allerlei 

Iemand met een bipolaire stoornis is van tijd tot tijd extreem uit-
gelaten ( manisch) of juist het tegenovergestelde: extreem neer-
slachtig (depressief). 
Deze psychiatrische stoornis komt bij 2-4% van de bevolking 
voor. Meer dan 60% van de bipolaire patiënten heeft weleens een 
psychose (gehad) tijdens een depressie of manie, met wanen of 
hallucinaties. 
Wanneer een psychose gedurende minimaal twee weken voor-
komt in  periodes dat iemand níet manisch of depressief is, wordt 
de aandoening niet bipolair maar schizo-affectief genoemd. De 
schizo-affectieve stoornis staat als het ware tussen de bipolaire 
stoornis en de schizofrenie in.

BIPOLAIR OF SCHIZO-AFFECTIEF?

karakter te maken dan dat ik werkelijk 
besefte dat er iets mis was. Ik zag het 
misschien ook wel als onderdeel van 
de nieuwe missie die ik voelde, het was 
kennelijk nodig dat ik werd opgehaald.

EERSTE OPNAME
Natuurlijk was deze eerste psychose 
niet volledig uit de lucht komen val-
len. Destijds had ik er geen erg in, later 
ging ik de signalen herkennen. Er was 
altijd sprake van een aanloop waarin 
ik in een magisch-realistisch denken 
belandde. Beelden, gesproken woord, 
teksten, allerlei dingen om me heen kre-
gen een bepaalde betekenis. Op steeds 
meer plekken zag ik bewijsstukken voor 
mijn gedachtegangen. Die waren altijd 
constructief overigens, het ontwikkelde 

   ‘Mijn leven werd 
beheerst door 
      ANGST’
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gedachtes en gevoelens altijd 
weer voorbijdrijven. Die rela-
tivering doet mij goed. 
Daarnaast is schrijven een 
pilaar voor mijn herstel ge-
weest. Ik volgde een schrijf-
cursus en raakte enthousiast. 
Mijn korte verhalen over 
allerlei aspecten van mijn 
psychische aandoening ver-
schenen eerst op een blog, la-
ter in een boekje. Ze blijken 
een eyeopener voor lezers. 
Mensen kunnen zich vaak 
weinig voorstellen bij wat het 
betekent voor iemand met 
betrekkingsideeën om zoiets 
alledaags te doen als naar 
de stad � etsen. Voor mij is 
zo’n � etstochtje een worste-
ling, nog steeds. Ik voel een 
drempel als ik naar buiten 
stap. En nog altijd komt het 
voor dat ik de moed niet heb 
en besluit om jas en schoenen 
weer uit te trekken.

GELOOF
Mijn gezin is in mijn leven een 
belangrijk anker, zonder mijn 
vrouw en kinderen zou ik ge-
makkelijker uit de bocht vlie-
gen, denk ik. We hebben thuis 
een duidelijke taakverdeling. 
Melanie is kostwinner, ik 
zorg voor de kinderen. Ik help 
ze naar school, breng ze naar 
voetbal en naar muziekles. 
Verder richt ik me vooral op 
het schrijven en één ochtend 
per week wandel ik met een 
bejaarde dame. Dat voorziet 
in mijn behoefte structureel 
iets buiten de deur te doen. 
Een sociaal dier zal ik nooit 
worden. Dat vindt Melanie 
jammer, zij zou graag zien dat 
ik vaker meeging naar ver-
jaardagen of feestjes, maar ze 
kan ermee leven en accepteert 
me zoals ik ben.
Of mijn herstel alleen valt toe 
te schrijven aan het succes 

van de recente therapieën? Dat betwij-
fel ik, dat lijkt te simpel gesteld. Ik denk 
veel na over de vraag waarom het in 
mijn leven is gegaan zoals het is gegaan. 
Voor zo’n vraag is in de psychiatrie wei-
nig ruimte, een psychiater stelt een di-
agnose en zet het functioneren centraal. 
Maar iedereen heeft zijn eigen verhaal 
en levensgeschiedenis. Inzicht daarin 
helpt je om te gaan met de problematiek 
waar je tegenaan loopt - dat is een con-
clusie die ook vaak valt in gesprekken 
met lotgenoten. 
Toen ik vorig jaar de laatste behande-
laar de hand schudde en het behandel-
centrum uitliep, voelde dat aanvanke-
lijk onwennig. Ik heb ook geen garantie 
dat ik niet terugval, maar we zijn 
intussen een jaar verder en ik geloof 
steeds sterker in mijn herstel. Als ik 
terugkijk op mijn leven, zie ik hoe elke 
psychose me een klap gaf maar me ook 
iets bracht, al laat zich dat moeilijk in 
woorden vangen. Ik moest erdoorheen 
om volwassen te worden, zo voelt dat 
voor mij. Ik kan de psychoses zien als 
waardevolle ervaringen die me hebben 
doen groeien als mens. De tijd is nu rijp 
voor een nieuwe fase. Dit intuïtieve be-
sef geeft me vertrouwen en een gevoel 
van zekerheid. Nu gaat het goed! �

In Mijn Geheim Special 17/01, die op 
5 januari 2017 zal verschijnen, vertelt 
Marks vrouw over de impact van Marks 
aandoening op haar leven en dat van 
haar gezin .

Mark Verhoogt 
schreef het boekje 
Verwarde man, 
leed en herstel in 
40 verhalen, dat is 
verschenen bij uit-
geverij De Graaff en 
verkrijgbaar in iedere 
(online)boekhandel. 
Ook als e-book.

vooral gericht op mijn betrekkingsidee-
en en sociale angsten. Ik volgde trainin-
gen en cursussen en kwam in contact 
met andere patiënten. Er is � ink werk 
van me gemaakt, kun je wel zeggen. En 
het sloeg aan, hoe ongelofelijk dat ook 
leek, na al die jaren van aanmodde-
ren. Vorig jaar heb ik de psychiatrie na 
twintig jaar de� nitief vaarwel gezegd. 
Ik zie geen therapeuten meer, bezoek 
alleen nog af en toe de huisarts. Mijn 
leven voelt een stuk lichter en overzich-
telijker. Wat ik nooit had vermoed is 
gebeurd. Ik heb eindelijk grip gekregen 
op mijn eigen gebruiksaanwijzing.
Nog steeds heb ik licht psychotische 
klachten maar de grootste somber-
heid is naar de achtergrond verdwenen. 

Waarschijnlijk omdat ik minder dom-
pers en negatieve energie ervaar als ge-
volg van mijn eigen aannames. Ik heb 
geleerd mijn eigen gedachtegangen te 
observeren en uiteen te rafelen. Is het 
wel waar dat iemand boos is als hij zijn 
hand opsteekt op straat? Of groet die 
persoon misschien iemand die achter 
mij loopt? Waarom zou iemand op het 
schoolplein eigenlijk negatief over me 
denken? Hoe groot is die kans? En als 
het zo is, hoe erg is dat? Ik besef nu dat 
ik mijzelf vroeger � ink de put in praatte. 
Op momenten dat negativiteit me toch 
overvalt, kan ik daar beter dan vroeger 
mee omgaan. Meditatie helpt me daar-
bij. Dagelijks zit ik twintig minuten op 
mijn kussentje. Het heeft me geleerd in 
te zien dat alles mag zijn wat er is en dat 

   ‘Mijn gezin is voor 
mij een belangrijk
      ANKER’

66


