
UITGELICHT 

What’s wrong with me?
Gezichten achter de DSM

In het boek What’s wrong with me? 
Gezichten achter de DSM portretteren 
psycholoog Vittorio Busato en fotograaf 
Peter Valckx vijftig mensen met een psy-
chische aandoening.  
De DSM wordt wereldwijd gezien als hét 
naslagwerk voor psychopathologie, dat 
internationaal door zorgverleners wordt 
gebruikt om met elkaar in een gemeen-
schappelijke taal te kunnen communice-
ren. Maar hoe communiceren mensen met 

een mentale aandoening daar in hun eigen woorden over? Met één 
vraag What’s wrong with me? nodigde Busato vijftig mensen uit om in 
eigen woorden te vertellen wat er met hen mis zou zijn. Valckx geeft 
velen van hen letterlijk een gezicht. Het doel is op een toegankelijke 
en educatieve manier bij te dragen aan zowel de kennis over als de 
bespreekbaarheid van mentale aandoeningen. 

What’s wrong with me? Gezichten achter de DSM van Vittorio Busato en Peter 
Valckx is uitgegeven bij uitgeverij Hogrefe, 2018, 288 pagina’s, ISBN 978 94 
92297 18 1 € 30 (hardcover)
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TERUGKIJKEN

RadioDoc - Sonny 
Radiodocumentaire over de psychisch zieke 
gevangene Sonny. De Vlaamse radiomaker 
Wederik De Backer kreeg een half jaar de kans 
om opnames te maken met de gevangenen van 
Vleugel F, in de gevangenis in de 
 Begijnenstraat in Antwerpen. 
Uitzending gemist: www.nporadio1.nl  
zoekterm: Radiodoc Sonny.

Psychiatrie uit de kunst
Wat is er de komende tijd op het gebied van psychiatrie te doen, te lezen of te bezoeken? 
U leest het in deze nieuwe rubriek.

THEATER

Emma wil leven 
De theatervoorstelling Emma wil leven is gebaseerd op de gelijk-
namige documentaire over het leven van Emma die op haar 
twaalfde werd gediagnosticeerd met anorexia. Jarenlang streed ze 
tegen haar eetstoornis, tot ze het absolute dieptepunt bereikte. 
Televisiemaker Jessica Villerius reconstrueerde het leven en de lij-
densweg van Emma. Te zien tot en met 21 mei 2019.
Meer informatie: www.solostories.nl

THEATER
tekst: Cecile van der Weiden, redactielid De Psychiater

Ik zie de bui al hangen

‘Psychiatrisch cabaret, ook voor normale mensen’: zo wordt 
de voorstelling van Marjolijn van Kooten aangekondigd. Haar 
personage neemt je mee in haar gevecht tegen depressie. ‘Dus 
ik zit nu aan de top. Lekker dan, er is dus alleen nog een weg 
naar beneden.’ Van Kooten is gevat en zet het publiek aan het 
denken: ‘Iedereen kan een psychiatrische aandoening krij-
gen. Ben jij het niet, dan is het misschien je buurvrouw of 
buurman. Kijk maar even om je heen.’ Van Kooten wisselt 
grappige sketches af met ontroerende nummers. Het is 
bewonderenswaardig hoe zij op een luchtige, maar passende 
wijze de zware onderwerpen van de psychiatrie kan verwoor-
den. Ik zie de bui al hangen is te zien tot en met 31 mei 2019.
Meer informatie: marjolijnvankooten.nl.
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ERVARINGSDESKUNDIGEN
Op het Voorjaarscongres zullen 
schrijvers Cornelie Egelie-  
Sprenger, van het boek de  
Pillendoos, en Rivka Ruiter en 
Anne Koeleman van het boek 
dsmmeisjes - Het mens achter 
de labels, hun ervaringen in en 

visie op de psychiatrie delen in de  
sessie boeken ervaringsdeskundigen. Tevens 
is er tijdens de lunchpauze een signeer-
sessie op de expositie op het themaplein 
 Richtlijnen ÑÒ Patiëntnarratief. 

Sessie boeken ervaringsdeskundigen op  
donderdag 4 april, 8.30 - 10.00 uur.

Boekentips
Het pillenprobleem
Is het wel nodig en verstandig dat zoveel mensen zoveel medicij-
nen gebruiken? Wat zijn eigenlijk de bewijzen voor de werkzaam-
heid van die middelen? En wat is werkelijk bekend over de 
bijwerkingen? Is minder medicijnen eigenlijk niet veel beter? 
Deze en meer zeer kritische vragen over het gebruik van een  
aantal veelgebruikte medicijnen stelt epidemioloog en voormalig 
huisarts Dick Bijl aan de orde in Het pillenprobleem.
Uitgegeven bij Amsterdam University Press, 2018, 212 p., ISBN 9789462985322 € 15,99  
(paperback)

De anatomie van het geluk 
De anatomie van het geluk is een roman over de hedendaagse 
plicht in het leven te slagen. Door de vrijheid van de moderne 
tijd lijkt geluk voor iedereen in het verschiet te liggen, maar is 
dat ook echt zo? Dit debuut is geschreven door  
Julius Reynders (pseudoniem), psychiater en filmmaker. 
Uitgegeven bij Uitgeverij De Arbeiderspers, 2018, 272 p., ISBN9789029514477 € 20,99 (paperback)

De biografie als medicijn - De zin van levens- 
verhalen in de zorg
Aan de hand van de levensverhalen van zes spraakmakende ver-
nieuwers in de zorg laat auteur Susanne Kruys zien hoe de bio-
grafie een bron van zingeving kan zijn. Een inspirerend boek voor 
iedere hulpverlener in de zorg, en iedereen die op zoek is naar 
persoonlijke ontwikkeling en naar de zin van het bestaan. Met 
medewerking van: Trudy Dehue, Carlo Leget, Machteld Huber, 
Dirk De Wachter, Wilma Boevink en Jim van Os.
Uitgegeven bij Uitgeverij LannooCampus, 2018, 319 p., EAN 9789401456432 € 29,99 (paperback)

Hulp bij trauma in de kindertijd 
Het meemaken van traumatische ervaringen in de kindertijd 
heeft gevolgen voor het kind op zowel korte als lange termijn. 
Vroege herkenning van traumaklachten en opvoeders leren hoe 
hiermee om te gaan, zijn daarbij belangrijk. Hoogleraar kinder- 
en jeugdpsychiatrie Ramón Lindauer leert hoe met een  
‘traumabril’ te kijken en geeft diverse praktische tips aan opvoe-
ders. Ook voor de (KJP-)psychiater.
Uitgegeven bij Uitgeverij LannooCampus, 2018, 159 p., EAN 9789401454155 € 18,99 (paperback)

Van daar naar nu - Beter contact tussen geweld-
slachtoffers en naasten
Oorlogshandelingen, overweldiging in huiselijke kring, geweld 
jegens politieke tegenstanders, marteling en verkrachting wor-
den ook wel man-made disaster genoemd. Zulke nare ervaringen 
kunnen bij slachtoffers lang doorwerken. In Van daar naar nu 
geeft psychiater Fedia Jacobs uitleg aan de hand van theorie en 
opstellingen met poppetjes, een beproefde en steeds vaker voor-
komende toepassing in de hulpverlening. Het boek spreekt 
geweldslachtoffers én hun naasten op deze manier sámen aan.  
Uitgegeven bij Totemboek, 2017, 200 p., ISBN9789491683299 €25,95 (hardcover)

Tips voor deze rubriek
Wat heeft u gezien, gelezen of gehoord over 
psychiatrie in de kunst of media? Mail uw 
tip(s) naar redactie@depsychiater.nl.

PODCAST  

Luisterrijke  
podcasts 
Weinig tijd om vakliteratuur en de actuali-
teit bij te kunnen houden? Beluister eens 
een podcast tijdens een auto- of  treinrit. 
Op de website van het Tijdschrift voor Psy-
chiatrie is een maandelijkse podcast te vin-
den waarin een auteur van een artikel kort 
geïnterviewd wordt over zijn of haar recent 
onderzoek. The Lancet Psychiatry laat vak-
inhoudelijke experts aan het woord over 
huidige en toekomstige diagnostiek en 
behandeling van psychiatrische stoornis-
sen. In de American Journal of Psychiatry 
komen de belangrijkste uitkomsten van de 
gepubliceerde onderzoeken van die maand 
aan bod, afgewisseld met interviews met de 
onderzoekers. The Recommended Dose van 
Ray Moynihan laat invloedrijke personen 
uit het veld aan het woord zoals, Fiona 
Godlee over de invloed van farmaceutische 
bedrijven op onderzoeksresultaten, en psy-
chiater Allen Frances over zijn recenste 
boek Twilight of American Sanity waarin 
hij claimt ‘Donald Trump isn’t mad, we 
are’. Dus, installeer de podcast-app en 
 luister uzelf rijk! 
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