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ZET ELKAAR IN HET LICHT!

Jan Terlouw legde de 
 vinger op een gevoelige 
plek. De klimaatverande
ring ver snelt. De tijden 
van ‘het touwtje uit de 
brievenbus’ lijken defini
tief achter ons te liggen. 
Maar we doen niets, want 
de tegenstellingen lijken te 
verscherpen en we komen 
niet samen tot een oplos

sing. Maar we willen de wereld toch goed bewaren 
voor onze kinderen en kleinkinderen!? 
Het wordt zo langzamerhand duidelijk dat het  weinig 

zin heeft om te wach
ten op een veran
dering. Of het nu 
over klimaat of over 
 vertrouwen gaat, er is 
nu werk aan de win
kel! We moeten weer 
leren de ander te 
zien als medemens. 
Een mens zoals jezelf met alles wat erbij hoort. Geef 
 elkaar het vertrouwen terug. Zet de ander in het licht 
en je zult stralen. Dat is onze kerstwens voor u!

Ans Withaar, directeur De Essenburgh
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KAN DAT, CHRONISCH ZIEK ZIJN 
EN TÓCH EEN FIJN LEVEN HEBBEN!?
INTERVIEW MET DR. ROOS ARENDS 

Roos Arends, psycholoog en trainer bij De Essen
burgh, promoveerde onlangs bij de Universteit Twen
te. Zij onderzocht in hoeverre mensen met een chro
nische ziekte tóch een gelukkig leven kunnen leiden, 
afhankelijk van de manier waarop ze met hun doelen 
omgaan. Een interview over de uitkomst van haar 
onder zoek en over hoe dat toegepast zou kunnen wor
den in Essenburgh trainingen!

Wat maakte dat Roos dit onderzoek wilde gaan doen? 
“Wat wetenschappers al langer bezig houdt is de vraag hoe 
het komt dat iemand met een chronische ziekte zoals reuma 
niet per se minder gelukkig is dan iemand die géén chroni
sche ziekte heeft.” De één is duidelijk minder gelukkig, 
of minder psychisch gezond, de ander juist relatief 
 gelukkig. “Sterker nog”, zegt Roos, “er zijn zelfs mensen 
die zeggen: ‘Ik had deze ervaring liever niet gehad, maar 
het heeft me juist heel veel gebracht!” Dit gegeven fasci
neerde Roos. Het bijzondere van haar onderzoek is dat 
ze, ná een eerste onderzoeksfase, onderzocht heeft of 
 chronisch zieken met depressieve symptomen gebaat 
waren bij het volgen van een training. 

Roos kon voortbouwen op onderzoek dat bij  ouderen 
is gedaan. Naarmate mensen ouder worden  krijgen 

zij immers met 
steeds meer onge
makken te maken! 
Hoe gaan zij daar nu 
mee om? Wat blijkt 
is dat het vooral be
langrijk is dat men
sen plezier blijven 
halen uit de belang
rijke dingen in hun leven. Dat hangt weer  samen met 
hoe ze daarin met hun doelen omgaan. Het betreft 
persoonlijke doelen, zaken die men zinvol of belang
rijk vindt, op levensterreinen als werk, gezin en 
vrijetijdsbesteding. 

Roos geeft als voorbeeld dat mensen die ouder wor
den als doel kunnen hebben dat ze graag in de tuin 
werken omdat dit hen ontspanning oplevert, of om
dat ze het fijn vinden dat de tuin er mooi uitziet. Maar 
dat wordt op een gegeven moment allemaal lastiger. 
Wat ga je dan doen? Ga je verhuizen? Of laat je de 
tuin door iemand anders doen? Blijf je het zelf doen 
 ondanks dat het veel meer tijd kost? Of maak je er 
toch maar een grasveldje van dat veel minder tijd kost? 
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We wensen u goede 
kerstdagen en 

alle vertrouwen 
in 2017!



STRATEGIEËN BIJ HET OMGAAN MET 
DOELEN
Dit voorbeeld illustreert dat er verschil
lende manieren zijn om met je doelen om 
te gaan. Eén mogelijkheid is dat je aan je 
doel vasthoudt. Je kunt natuurlijk ook je 
doel helemaal loslaten. Daartussenin zit 
de mogelijkheid dat je je doelen bijstelt. En 
tenslotte kun je jezelf ook een nieuw doel 
stellen. Dergelijke keuzes moet iemand die 
reuma heeft natuurlijk ook maken! Wat 
het extra lastig maakt voor mensen met 
reuma, is dat je het meestal niet aan hen 
ziet: “Als je je been in het gips hebt snapt ieder
een dat je niet meer je ramen lapt, maar reuma 
patiënten worstelen vaak met het gevoel dat ze 
zich moeten verantwoorden”. 

Wat ontdekte de onderzoekster over hoe 
je het beste met doelen om kunt gaan? 
“Eigenlijk hadden we gedacht, of misschien wel 
gehoopt, dat één strategie heel duidelijk aan
wijsbaar de beste zou zijn, maar het lag wat 
genuanceerder”. Wat wél duidelijk werd is 
dat de strategie van het ‘doelen bijstellen’ 
sterk verbonden was met alle vormen van 
psychische gezondheid. Dus hoe fl exibe
ler iemand was, hoe geestelijk gezonder 
die bleek te zijn. Maar wat ook belangrijk 
bleek te zijn is dat iemand wel doelen hád. 
Mensen die alle doelen loslieten bleken 

psychisch minder ge
zond te zijn!

Roos en haar mede
onderzoekers hebben 
daarnaast gekeken of 
er combinaties van 
strategieën waren. 
“Uit de analyse trok
ken hier twee groepen 
de aandacht. Eén groep 
scoorde hoog op ‘vast
houden’ en laag op de 
andere strategieën. Deze 
mensen zeggen vaak expliciet over zichzelf: ‘Ik 
zet altijd door’. Maar zij hadden eigenlijk de 
laagste psychische gezondheid: veel angstklach
ten en andere psychische gezondheidsklachten.” 
Een andere groep was juist psychisch ge
zonder. Zij scoorden hoog op alle strate
gieën, maar het laagst op die van loslaten. 
Met andere woorden: je moet fl exibel zijn, 
maar ook je doelen weer niet al te snel los
laten! Al met al toch behoorlijk concrete 
resultaten! 

TOEPASBAARHEID IN TRAININGEN
Op basis hiervan werd een training ont
worpen voor mensen met reuma die 
 psychisch minder gezond waren. Het idee 
was om mensen bewust te maken van het 

belang van fl exibiliteit. De benadering was 
mensgericht, dat wil zeggen dat mensen 
echt met hun persoonlijke doelen aan de 
slag konden gaan. De training bestond uit 
een traject van zes delen, waarbij ze on
der meer aan de slag gingen met een eigen 
 favoriete strategie en daarna met een stra
tegie die hen op het eerste gezicht minder 
aansprak. Na toepassing werd de gebruikte 
strategie geëvalueerd in de groep.

Het onderzoek naar het eff ect van de trai
ningen heeft als inzicht opgeleverd dat 
mensen zich signifi cant vaker positief 
voelden dan daar vóór. Ook werd aan de 
deelnemers gevraagd welk element van de 
training volgens hen het meest bijdroeg 
aan het resultaat. Belangrijke elementen 
vonden ze de inhoud (bijvoorbeeld het in
zicht dat het belangrijk is om verschillende 
strategieën te combineren), het sociale as
pect (dat de training gebruik maakt van de 
meerwaarde van de groepsgenoten) en de 
mensgerichte benadering. 

En, wat denkt Roos, kan De Essenburgh 
hier wat mee? Zeker! Roos noemt het be
lang van de door haar gebruikte ‘doel
management theorie’, het sociale element 
en ook een paar specifi eke gedragsveran
deringsmethodieken die gebruikt wer
den in de training. Verpleegkundigen 
en chronisch zieke mensen zouden heel 
veel aan deze kennis kunnen hebben! De 
 Essenburgh is dan ook zeker van plan om 
de resultaten van Roos’ onderzoek toe te 
passen!

A. VASTHOUDEN AAN JE DOEL C. DOEL LOSLATEN

B. DOEL BIJSTELLEN D. NIEUW DOEL STELLEN

Vier manieren om met doelen om te gaan. Uit het proefschrift van Roos Arends ‘Living 
a good life with arthritis:  managing personal goals to improve psychological health’.



© 123_457 (flickr)

ONTZAG HEBBEN VOOR HET ONBEGRIJPELIJKE 
HOE GA JE OM MET WAT SUÏCIDE TEWEEGBRENGT?  
NIEUWE PERSPECTIEVEN VAN DE ESSENBURGH

Ans Withaar voelt zich al meer 
dan 35 jaar betrokken bij mensen 
bij wie suïcide hun pad kruist. Ze 
heeft nu net haar achtjarig voorzit
terschap van de Raad van Toezicht 
van 113Online afgesloten en wil 
nu graag de draad weer vrijuit 
oppikken vanuit De Essenburgh. 
“113Online is toch wat meer de GGZ 
(psychiatrie) kant opgegaan, en een 
aantal accenten dat ik zou willen leg
gen kwam daar wat minder uit de verf ”. 

Ans benadrukt dat de ambitie om 
suïcide uit de wereld te helpen niet haalbaar 
is en geen recht doet aan de problematiek. 
“Je ontkent dan dat het een existentieel probleem 
is, en dat er mensen zijn die daar echt niet uit 
zullen komen”. Die mensen moet je niet wil
len veranderen, want dat staat juist het con
tact in de weg. Met zo’n ambitie suggereer 
je misschien ook dat de omgeving wat had 
kunnen doen om het te voorkomen. En dat 
geeft nu juist zo’n enorm schuldgevoel, 
bijvoorbeeld bij nabestaanden en profes
sionals, zoals politiemensen, docenten en 
werkers uit de psychiatrie.

ONTZAG
Het is heel dubbel eigenlijk. Want je wilt 
suïcidale mensen wel helpen, verlichting 

geven. Wat kun je als professional dan doen? 
Als 28 jarige cobegeleider bij ontmoetings
dagen voor nabestaanden kreeg Ans voor het 
eerst ontzag voor dit existentiële probleem. 
Jong als ze was, dacht ze aanvankelijk: “Ik 
weet er toch genoeg van, ik kan het uitleggen, ik 
ga hen duidelijk maken: ‘Je kunt er doorheen’ “. 
Maar na één keer wist Ans meteen dat ze 
het niet kon uitleggen. Dat zij het zelf ook 
niet wist. “Ik had diep ontzag gekregen voor wat 
er gebeurde.” 

Wat houdt dat ontzag precies in? “Het ont
zag is dat mensen zo’n pijn hebben, dat mensen 
waarvan je zó houdt de dialoog, die gaat over het 
meest intieme van het leven, onderbreken. Want ze 
stappen er uit! Ik kom mensen tegen die heel erg 
van hun kinderen hielden, van hun partner hiel

den, een relatie hadden 
waar eigenlijk de nor
male dingen gebeurden, 
en dan ging die partner 
zo maar voor de trein 
staan. Dat is onbegrij
pelijk! Toen dacht ik, 
als het mij overkomt, 
dan wil ik alleen maar 
dood. Dus het heeft 
me geleerd om  anders 
na te denken over  
wat levensperspectief is. 
Anders te denken over 
rouwen.”

Deze ervaring, en haar ervarin
gen daarná, vormen voor Ans de 
inspiratiebron om nabestaanden 
en professionals bij te staan. Ans 
stelt: “Je moet je niet op de proble
matiek richten, maar op wat je nog 
wél kunt doen.” Het gaat soms om 
kleine menselijke dingen: “Bijvoor
beeld dat je gewoon een kopje koffie 
kunt inschenken, dat je het er gewoon 
over mag hebben, dat je mag huilen en 
je mag  lachen, want zo kun je de boel 
ontzettend relativeren. Dat is het leven, 
dat dát gewoon mag”. Nabestaanden 

zeggen vaak: “Het verdriet is niet minder ge
worden, de pijn is niet weg, maar ik kan er nu 
woorden aan geven.” In psychologische zin is 
dat misschien het mooiste wat je kunt doen.

“Voor de mensen die het echt niet meer zien zit
ten willen we menselijk contact en begrip voor de 
diepste wanhoop. Ook willen we woorden geven 
waarmee ze hun verdriet kunnen benoemen. Het 
is van groot belang dat er warmte en liefde om 
hen heen is, ook al voelen ze dat niet meer. Dat 
brengen we in de training over.” 

BREDER KADER  VOOR PROFESSIONALS
Voor de professionals die Ans wil gaan 
trainen geeft het veerkrachtmodel van De 
 Essenburgh een kader van waaruit breder 
gekeken wordt, zodat je minder gefixeerd 
bent op de problematiek. Vanuit dat  model 
gebruik je andere woorden en begrip
pen. Het is een insteek die alle levenster
reinen bestrijkt. Dat helpt om de mensen 
 misschien toch een wat ander perspectief te 
geven. De Essenburgh zal dit eigen geluid 
de komende tijd duidelijker laten horen!



KASTEELBEWONER TON VALENTIJN, BEELDEND KUNSTENAAR
“JE BEGINT AAN IETS, VRIJ INTUÏTIEF EIGENLIJK ….  
EN KIJK EENS WAT VOOR MOOIS ER UIT KAN KOMEN!”

Ton Valentijn geeft nu al een aantal jaar 
workshops beeldhouwen voor de cursisten 
van ‘Pensioen In Zicht’. Het is een gewaar
deerd element van de cursus geworden. Een 
aantal van zijn werken siert ook de tuin van 
De Essenburgh. Reden voor een interview! 
Hoe kwam Ton bij De Essenburgh terecht?

“Eigenlijk”, zegt Ton, “ben ik er in gerold. Eén 
van de trainers van PIZ dacht dat een ochtend 
‘beeldhouwen’ een mooi aanvullend element kon 
zijn. Zij belde mij op en zei:’We praten al zo veel 
tijdens de cursus, dit lijkt een mooie manier om 
even de koppen te verzetten’. Dat idee sprak 
Ton wel aan, want als je zo veel praat en 
met je hoofd bezig bent, kan het heel veel 
doen wanneer je gewoon met je handen 
bezig gaat. Zo werd besloten om een eer
ste workshop te geven als deel van de PIZ 
cursus. Het werd een succes. Na die eerste 
keer werd Ton nog een aantal keer gevraagd. 
Toen bleek hoe zeer mensen het waardeer
den is de workshop ‘beeldhouwen’ een vast 
onderdeel geworden van de cursus. 

SPELEN MET SPEKSTEEN
Onder leiding van Ton zoeken de cursisten 
een brok speksteen uit om mee aan de slag 
te gaan. Ton geeft mensen een open op
dracht mee, dat werkt het beste. “Een beetje 
houvast blijft natuurlijk nodig. Dus ik zeg iets 

als: ‘Begin nou maar eens gewoon te werken, ga 
maar net als een kind aan de slag. Die pakt iets 
en weet ook nog niet precies wat ie er mee moet, 
maar al doende gaat hij gaat spelen…..!” Met 
wat uitleg over de bewerking van de steen 
is dit vaak voldoende aansporing voor men
sen om een steen te pakken en lekker aan de 
slag te gaan.

Dat spelen, daar gaat het bij Ton om. Het 
is namelijk ook een vorm van onderzoeken. 
Wat daarin gebeurt fascineert hem. “Je kijkt 

naar de steen, je voelt hem en je denkt: zal ik nu 
deze vorm van de steen gebruiken of juist niet. 
Mensen gaan het een en ander combineren. En 
gaandeweg, tijdens het proces zeg ik iets tegen de 
één, speel ergens op in bij de ander, en uiteinde
lijk komt iedereen met zijn eigen, ontdekking te 
voorschijn.” 

TOEGEVOEGDE  WAARDE
Ton vindt dit proces een belangrijke toege
voegde waarde voor de PIZ cursus. “Het is 
een ongelofelijk mooie ervaring dat als je ergens 
aan begint, en je weet niet wat, dat er dan op 
een gegeven moment iets herkenbaars voor jezelf 
opdoemt. Dat geeft een kick”. En daar ligt een 
parallel als het gaat om ‘met pensioen gaan’! 
“Je begint aan iets dat onzeker is, vrij intuïtief 
eigenlijk …. En kijk eens wat voor moois er uit 
kan komen! Deze creativiteit heeft een manier 
van denken en doen in zich, die anders is dan in 
veel werksituaties. Daar heb je probleem, een doel, 
een tijdspad, je laat er een methode op los. Maar 
bij een creatief proces is het improviseren, associ
eren, combineren”. En dat is misschien wel het 
geheim van een goede pensioeninvulling! 

De deelnemers komen allemaal met 
verschil lende producten. Het ene appel
leert aan herkenbaarheid, het andere is juist 
abstract. Kwalitatief is het één niet beter of 
slechter dan het ander. “Het leuke van dit vak 
is juist dat het heel slecht te meten is dat het ene 
beter zou zijn dan het ander.” Met een beetje 
geluk is iemand geïnspireerd om zijn of 
haar creatieve talenten verder te verkennen 
 tijdens het pensioen! 

Op mijn vraag wat de cursisten er van 
 vinden antwoordt Ton bescheiden, bijna 
verbaasd: “Ja, naar mijn idee is het altijd 
 positief, dus ja… dat is mooi!” Het genoegen 
is weder zijds, want ook Ton vond dit werk 
meteen al leuk. “Ik heb een solistisch beroep en 
het is een ongelofelijk mooi contrast om dan 17 
mensen om je heen te hebben!” 



Tip van de kok

Stoofpeer in 
bladerdeeg met 
vanilleijs
Benodigdheden:
1 stoofpeer per persoon 
1 velletje bladerdeeg per persoon
1 vanillestokje
250 gram suiker
theelepel kaneel
theelepel zout
1 liter water
poedersuiker

Werkwijze:
Voeg het water, de suiker, de kaneel, het 
vanillestokje en het zout een siroop. Kook de 
stoofperen in de siroop tot ze bijna gaar zijn. 
Dep ze daarna droog met keukenpapier en 
bestrooi het deeg met poedersuiker. Wikkel 
ze vervolgens in het bladerdeeg en bestrooi 
ook het deeg met poedersuiker. Bak af in een 
voorverwarmde oven op 200 graden. 

Dien op met een bolletje vanilleijs.

Warm en koud, 
een heerlijke combinatie!

DE CYCLUS VAN HET LEVEN
Op een dag vroeg Thomas, een oude pater Norbertijn, aan Ton Valentijn: “Ik heb een paar 
stenen liggen en die liggen ongelofelijk in de weg! Kun jij daar niets mee?” Het waren poeren, 
van die afdekplaten bovenop verstevigde muurdelen. De poeren zaten half in de grond. 
Uit dit materiaal heeft Ton drie beelden gemaakt. Eén van die beelden is ‘De cirkel van 
het leven”. Het staat in de tuin 
bij De Essenburgh. Het heeft een 
cortenstalen kern en daar omheen 
draaien een aantal elementen. 
Het is een oneindige, doorgaande 
beweging. Voor Ton staat dit 
symbool voor de kern van het leven 
waar het, alle grote veranderingen 
ten spijt, steeds weer om blijkt te 
draaien: het eenvoudige geluk van 
het dagelijkse leven!

AGENDA OPEN TRAININGEN EN THEMADAGEN

Januari
1820 januari PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’

Februari
30 jan  3 februari PIZ vijfdaagse voor Echtparen
15  17 februari PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’

Maart
6  8 maart PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’
20  22 maart PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’
27  31 maart PIZ vijfdaagse voor Echtparen
27  31 maart PIZ vijfdaagse voor Singles

April
5  7 april PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’
2  9 april PIZ Mallorca

Mei
10  12 mei PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’
29  31 mei PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’

Juni 
8  9 juni Collegiale opvang
14  16 juni PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’
19  23 juni PIZ vijfdaagse voor Echtparen
28  30 juni PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’

Juli
17  18 juli Ontmoetingsdagen voor nabestaanden zelfdoding
17  21 juli PIZ vijfdaagse Fietsweek

Houdt u de website in de gaten voor meer informatie!


