Personalia
Naam + voorletter(s): Haagsman, S. [Susanna]
Geb.datum: inferior: 25-08-1983
Burg.staat: Alleenstaand
Beroep: eigenaresse van een spirituele winkel
Zorgverzekeraar: Menzis
Medicijngebruik (nu & verleden): Halcion, Cimetidine, Ditropan, vitamine
& calciumsupplementen
Alternatieve geneesmiddelen (nu & verleden):
Reiki, homeopatische geneesmiddelen (Tussistin, Tonsiotreen), Bach bloesem
remedy.
Datum van opname: 12-11-2011
Reden van opname: s nachts ronddolend in haar nachtjapon gevonden door buurtbewoners.
Slaapwandelen.

Persoonlijke situatie
Wat is de samenstelling van uw gezin (leeftijden)?
Alleenstaand, geen kinderen
Hoe ervaart u uw werk? Heeft u er plezier in of juist niet?
Het geeft een hoop positieve energie om mensen te kunnen helpen. Contact met mensen en waardering is
belangrijk en plezierig.
Heeft u financiële problemen? Zo ja, waar bestaan deze uit?
Geen financiele problemen.
Heeft u bepaalde ambities? Zo ja, welke?
Wil graag mensen helpen, tot steun zijn. Winkel uitbreiden en cursussen geven om meer mensen tot hulp
te kunnen zijn.
Heeft u een bepaalde levensovertuiging of geloof?
De Oermoeder zorgt voor ons allen. Zij geeft en neemt. De Aarde dient gerespecteerd te worden. Moderne
geneeskunde is te commercieel om goed en geaard te zijn.
Wat is uw levensinstelling / filosofie?
Het leven is te kort om pijn en verdriet te hebben. Maar na het leven wacht de Zomerwereld.
Wat voor hobby's / bezigheden heeft u?
Werk neemt veel tijd in beslag maar raakt aan hobbies. Mandala tekenen, tarot leggen, reiki cursussen.
Zelf sieraden maken met geneeskrachtige edelstenen.
Welke sporten beoefent u?
Yoga, 2 keer per week.

Karakter
Hoe karakteriseert u uzelf?
Volwassen, meevoelend, empatisch, zorgzaam
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als prettig ervaren
Anderen: Empatisch, vriendelijk.
Zelf: wijsheid
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als onprettig ervaren
Anderen: vaagheid
Zelf: Twijfel, angst, onzekerheid
Bewonderenswaardige karaktereigenschappen bij anderen
Fantasie, meegaandheid, beleefdheid
Vervelende karaktereigenschappen bij anderen
Egoïsme, nihilisme, lastige vragen stellen
In te vullen door arts

Karakterstabiliteit: stabiel / stabiel afhankelijk van situaties / wisselend / extreem wisselend
Op schaal van 1 tot 5
Passief
5
Assertief 3
Agressief 1

Medische geschiedenis
Komen er bepaalde ziektes in uw familie voor? Zoja, welke?
Verhoogde bloedruk bij rokende oom.
Baarmoederhalskanker bij een achternicht.
Voelt u zich fit? Zo nee, sinds wanneer is dit zo?
Over het algemeen wel fit, maar sinds het slaapwandelen vanaf een paar weken geleden minder.
Bent u vaak moe? Zo ja, wanneer?
Na een slaapwandel nacht vermoeid. Verder na inkoop overleg in een drukke stad. Slechte energieen.
Heeft u operaties ondergaan? ja / nee
Wanneer en welke?
Amandelen geknipt op 10e levensjaar.
Geef een cijfer voor uw huidige staat van gezondheid tussen 1 en 10.
7

Psychische geschiedenis
Wat is uw hoofdklacht?
Slaapwandelen, blackouts.
Heeft u een gelukkige jeugd gehad? Zo nee, wat was daar de reden van?
Ja. Vrij opgevoed.
Komen er bij u in de familie psychische aandoeningen voor? Zo ja, welke en bij wie?
Niet bekend.
Beschrijf eens een slecht moment uit uw leven (verdriet, verlies of angst)? Wanneer?
Vader overleed toen patiënt 11 was. Ongeluk met een zeilboot. Hij was degene met wie patiënt het beste
kon praten over aardse zaken .
Heeft u ooit periodes gekend van grote psychische nood? Zo ja, wat was er aan de hand?
Onzekerheid en onrust na dood van vader. Gevoel van iets moeten presteren. Zoeken naar waardering.
Voelt u zich regelmatig angstig of bent u extreem bang voor iets (fobie)?
Zo ja, waar bent u bang voor?
Niet angstig. Hooguit onzeker over haar plaats in dit leven.
Wat betekent seksualiteit in uw leven?
Dat is iets om te koesteren en alleen te delen met je zielverwant.
Heeft u last van stress? Zo ja, in welke situaties?
Wanneer ze moet spreken voor een groep of lange tijd in een drukke stad verblijft.

Overig
Korte voorgeschiedenis:
De patiënt is een dochter van een hippie-stel, en alternatieve levenswijzen zijn haar met de paplepel
ingegoten. Ze zoekt eigenlijk al jaren naar de betekenis van de Grote Vraag, en na een serie snelle
bekeringen naar meerdere religies en reisjes naar India & Egypte is haar huidige bevlieging een soort
Wicca met Oosterse en Afrikaanse elementen. Ze runt een klein maar bekend alternatief winkeltje
Innerlijk Licht met 1 werknemer, een jonge dame die zich Ivy wil laten noemen. De patiënt gaf ook
workshops. Ze heeft de laatste tijd meer en meer blackouts en dwaalde kort geleden in een nachtgewaad
over straat zonder zich ook maar iets te herinneren.
Ze is onder behandeling gesteld door haar ouders, die de aanbieding van de Zilverpoort aannamen.

Personalia
Naam + voorletter(s): Louwe, S. van der [Stefan]
Geb.datum: superior: 18-06-1976
Burg.staat: Alleenstaand
Beroep: acteur bij politie trainingen en rode kruis/ehbo trainingen.
Zorgverzekeraar: Ohra
Medicijngebruik (nu & verleden): Cimitidine, Diazepam, zelfhulpmiddelen
(ibuprofen, asprine, paracetamol, maagzuurremmers)
Alternatieve geneesmiddelen (nu & verleden): Datum van opname: 8-11-2011
Reden van opname: Psychotische burnout. Moeite met scheiden realiteit en
fictie.

Persoonlijke situatie
Wat is de samenstelling van uw gezin (leeftijden)?
Alleenstaand. Recent gescheiden.
Hoe ervaart u uw werk? Heeft u er plezier in of juist niet?
De laatste tijd steeds minder plezier in het werk vanwege gedwongen ontslagen her en der en de
onzekerheid die dat met zich mee brengt.
Heeft u financiële problemen? Zo ja, waar bestaan deze uit?

Ietwat. In deze tijd van bezuinigingen is het lastig werk te vinden. Op alle trainingen wordt beknibbeld.
Heeft u bepaalde ambities? Zo ja, welke?
Acteren in een film of serie, waarvoor opleiding gevolgd.
Heeft u een bepaalde levensovertuiging of geloof?
Geen interesse in geloof.
Wat is uw levensinstelling / filosofie?
Wie goed doet, goed ontmoet. Ethiek en rechtvaardigheid zijn belangrijk.
Wat voor hobby's / bezigheden heeft u?
Lezen, voornamelijk detectives.
Welke sporten beoefent u?
Fitness.

Karakter
Hoe karakteriseert u uzelf?
Gestructureerd, secuur, perfectionistisch, goed gevoel voor rechtvaardigheid.
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als prettig ervaren
Rechtvaardigheidsgevoel, punctualiteit
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als onprettig ervaren
Vooringenomenheid, veroordelend
Bewonderenswaardige karaktereigenschappen bij anderen
Doorzettingsvermogen
Vervelende karaktereigenschappen bij anderen
Corruptie, wangedrag, leugens
In te vullen door arts

Karakterstabiliteit: stabiel / stabiel afhankelijk van situaties / wisselend / extreem wisselend
Op schaal van 1 tot 5
Passief
2
Assertief 4
Agressief 4

Medische geschiedenis
Komen er bepaalde ziektes in uw familie voor? Zoja, welke?
Korsakov syndroom bij vader door overmatig alcoholgebruik.
Hoge bloeddruk bij moeder
Voelt u zich fit? Zo nee, sinds wanneer is dit zo?
Redelijk. Is beter geweest voor de bezuinigings-stress vanwege regelmatiger sportschoolbezoek.
Bent u vaak moe? Zo ja, wanneer?
Ja. Slaapt te weinig. Te hoge koffie consumptie.
Heeft u operaties ondergaan? ja / nee
Wanneer en welke?
2009 complexe botbreuk linkerbeen
Geef een cijfer voor uw huidige staat van gezondheid tussen 1 en 10.
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Psychische geschiedenis
Wat is uw hoofdklacht?
Burn-out.
Heeft u een gelukkige jeugd gehad? Zo nee, wat was daar de reden van?
Normale jeugd.
Komen er bij u in de familie psychische aandoeningen voor? Zo ja, welke en bij wie?
ADHD bij oudere zus.
Beschrijf eens een slecht moment uit uw leven (verdriet, verlies of angst)? Wanneer?
Hond kwijt geraakt toen patiënt 8 was. Hond ging een verlaten pand in, patiënt durfde niet te volgen.
Hond nooit meer teruggezien.
Heeft u ooit periodes gekend van grote psychische nood? Zo ja, wat was er aan de hand?
Dreigende depressie bij het niet kunnen vinden van een baan als acteur. Er uit gehaald door zus die baan
wist te vinden.
Voelt u zich regelmatig angstig of bent u extreem bang voor iets (fobie)?
Zo ja, waar bent u bang voor?
Af en toe ineens bang om dement te worden. Geen controle meer te hebben over het denken.
Wat betekent seksualiteit in uw leven?
Eens in de twee maanden een verplichte zondag. Hopelijk binnenkort weer wat meer actie met een leuke
dame.
Heeft u last van stress? Zo ja, in welke situaties?
Op het werk, de onzekerheid bij de reorganisaties .

Overig
Zijn er nog meer dingen, die van belang zouden kunnen zijn?
Reageert emotioneel op tegenslag/verlies.
Korte voorgeschiedenis:
De patiënt wilde altijd al acteren, en volgde zijn theateropleiding met veel plezier. Met goede cijfers en
mooie beloftes studeerde hij af, tot vreugde van zijn ouders en twee zussen. Het werk bleef echter uit. Na
een jaar figurantenbaantjes en eindeloze etentjes met vakmensen kwamen er maar geen kansen voorbij.
Zijn zus werkte voor Justitie, en verwees hem door naar de afdeling training , die nog acteurs zocht.
De patiënt ging ervoor, en nu al bijna acht jaar speelde hij zware jongens voor de training van politie,
bijzondere bijstand-teams en het lokale Rode Kruis. De laatste tijd was het echter door bezuinigingen
zwaar werk met een vervelende sfeer: hierdoor sliep hij te weinig, rookte hij te veel, dronk hij te veel
koffie en soms ook te veel andere alchoholische dranken - hij heeft een onvervuld gevoel bij de verhalen
die de mensen die hij traint aan hem vertellen over het 'werk in het veld'. Ergens is er dus iets geknapt al
herinnert hij zich niets meer.

Personalia
Naam + voorletter(s): Huizing, C. [Cees]
Geb.datum: superior: 20-06-1968
Burg.staat: Alleenstaand
Beroep: geen, in de bijstand
Zorgverzekeraar: Unive
Medicijngebruik (nu & verleden): Lipitor, Diazepam, paracetamol van de
drogisterij
Alternatieve geneesmiddelen (nu & verleden): Datum van opname: 25-11-2011
Reden van opname: blackouts, geheugenverlies, alchoholverslaving

Persoonlijke situatie
Wat is de samenstelling van uw gezin (leeftijden)?
Alleenstaand.
Hoe ervaart u uw werk? Heeft u er plezier in of juist niet?
Niet van toepassing, werkloos.
Heeft u financiële problemen? Zo ja, waar bestaan deze uit?
Bijstand is geen vetpot maar slim inkopen en geen dure hobby s houdt het werkbaar.
Heeft u bepaalde ambities? Zo ja, welke?
Een leuk gezinnetje.
Heeft u een bepaalde levensovertuiging of geloof?
Nee.
Wat is uw levensinstelling / filosofie?
Waarom werken als je van de bijstand ook prima kunt leven?
Wat voor hobby's / bezigheden heeft u?
Studio sport kijken.
Welke sporten beoefent u?
Geen.

Karakter
Hoe karakteriseert u uzelf?
Eerlijk, oprecht, vastberaden, aardig
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als prettig ervaren
Zelf: eerlijkheid, oprechtheid, vastberadenheid. Vriendelijkheid.
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als onprettig ervaren
Ongeduldigheid
Bewonderenswaardige karaktereigenschappen bij anderen
Eerlijkheid, oprechtheid, vastberadenheid. Zorgzaamheid.
Vervelende karaktereigenschappen bij anderen
Lafheid, luiheid, oneerlijkheid
In te vullen door arts

Karakterstabiliteit: stabiel / stabiel afhankelijk van situaties / wisselend / extreem wisselend
Op schaal van 1 tot 5
Passief
5
Assertief 2
Agressief 1

Medische geschiedenis
Komen er bepaalde ziektes in uw familie voor? Zoja, welke?
Onbekend.
Voelt u zich fit? Zo nee, sinds wanneer is dit zo?
Niet heel fit. Komt door levensstijl. Beenwond van een aanrijding. De reden van arbeidsongeschiktheid.
Bent u vaak moe? Zo ja, wanneer?
Niet vaak. Alleen na het kijken van de nachtelijke herhalingen van studio sport.
Heeft u operaties ondergaan? ja / nee
Wanneer en welke?
Bot in been gezet na aanrijding. 2008.
Geef een cijfer voor uw huidige staat van gezondheid tussen 1 en 10.
5,5

Psychische geschiedenis
Wat is uw hoofdklacht?
blackouts, geheugenverlies, alchoholverslaving
Heeft u een gelukkige jeugd gehad? Zo nee, wat was daar de reden van?
Ja. Weinig ouderlijk gezag. Halve opleiding. Lekker keten met vrienden.
Komen er bij u in de familie psychische aandoeningen voor? Zo ja, welke en bij wie?
Onbekend.
Beschrijf eens een slecht moment uit uw leven (verdriet, verlies of angst)? Wanneer?
Breuk met vader toen patiënt weigerde zijn opleiding af te maken. Gevoel van verlies. Niet meer
geaccepteerd door familie.
Heeft u ooit periodes gekend van grote psychische nood? Zo ja, wat was er aan de hand?
Patiënt denkt lang na en vraagt dan of een week zonder TV als nood geldt.
Voelt u zich regelmatig angstig of bent u extreem bang voor iets (fobie)?
Zo ja, waar bent u bang voor?
Bang dat het geheugenverlies erger gaat worden.
Wat betekent seksualiteit in uw leven?
Pornokanaal en een bak tissues.
Heeft u last van stress? Zo ja, in welke situaties?
Nee.

Overig
Korte voorgeschiedenis:
De patiënt is een zogenaamde klaploper . Hij had geen zin om te werken, en nadat hij bij een kleine
aanrijding een beenverwonding opliep heeft hij altijd volgehouden dat hij arbeidsongeschikt was. Hij heeft
dit altijd vol kunnen houden, ondanks de strenge controle elk jaar. De patiënt voelde zich wel prettig in
deze situatie met zijn Euroshopper bier, studio sport en sociale huurwoning.
De laatste tijd vergat hij dingen. Hij was al niet zo goed met rekeningen, maar nu vergat hij ook te eten,
waar zijn sleutels liggen en dat hij afspraken had met het UWV. Aanvankelijk dacht men aan opzet, maar
zijn sociaal werker vond hem bewusteloos in zijn keukentje. Sindsdien is hij opgenomen in de Zilverpoort.

Personalia
Naam + voorletter(s): Beukelaar, R. [Romy]
Geb.datum: superior: 04-11-1982
Burg.staat: Alleenstaand
Beroep: kunstenares
Zorgverzekeraar: Menzis
Medicijngebruik (nu & verleden): Xanax, Halcion, Detrol, Normison,
calcium-supplement, anti-conceptiepil, paracetamol/ibuprofen
Alternatieve geneesmiddelen (nu & verleden): VSM geneesmiddelen
(homeopatisch)
Datum van opname: 8-10-2011
Reden van opname: Terugkerende nachtmerries na traumatische ervaring bij
aardbeving in Turkije

Persoonlijke situatie
Wat is de samenstelling van uw gezin (leeftijden)?
Alleenstaand
Hoe ervaart u uw werk? Heeft u er plezier in of juist niet?
Werk is fantastisch. De vrijheid, creativiteit van het kunstenaarsvak. En meteen al succesvol na net
afgestudeerd te zijn.
Heeft u financiële problemen? Zo ja, waar bestaan deze uit?
Nee, zowel schetsen als doeken verkopen goed.
Heeft u bepaalde ambities? Zo ja, welke?
Ooit exposeren in een groot museum zoals Kroller-Muller. Een lieve man en een paar kinderen.
Heeft u een bepaalde levensovertuiging of geloof?
Vanuit familie Nederlands Hervormd.
Wat is uw levensinstelling / filosofie?
Het leven is een schildersdoek, zelf in te vullen.
Wat voor hobby's / bezigheden heeft u?
Hobby is haar werk. Tekenen en schilderen. Goede doelen helpen.
Welke sporten beoefent u?
Geen officieel. Wandelt veelvuldig.

Karakter
Hoe karakteriseert u uzelf?
Doorzetter, eerlijk, creatief, optimistisch, self-made.
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als prettig ervaren
Doorzettingsvermogen, eerlijkheid.
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als onprettig ervaren
Onzekerheid. Op veel vlakken waardering van anderen nodig.
Bewonderenswaardige karaktereigenschappen bij anderen
Eigenwaarde, vrijgevochtenheid, eerlijkheid.
Vervelende karaktereigenschappen bij anderen
Wreedheid.
In te vullen door arts

Karakterstabiliteit: stabiel / stabiel afhankelijk van situaties / wisselend / extreem wisselend
Op schaal van 1 tot 5
Passief
4
Assertief
3
Agressief 2

Medische geschiedenis
Komen er bepaalde ziektes in uw familie voor? Zoja, welke?
Dementie bij beide opa s en oma s. Hartklachten bij oom van vaders kant.
Voelt u zich fit? Zo nee, sinds wanneer is dit zo?
Matig. Vermoeid door slaapgebrek sinds tripje naar Turkije met dramatische gebeurtenis.
Bent u vaak moe? Zo ja, wanneer?
Regelmatig. Na een nacht vol angstaanvallen of slapeloosheid.
Heeft u operaties ondergaan? ja / nee
Wanneer en welke?
Amandelen verwijderd op zevende levensjaar.
Geef een cijfer voor uw huidige staat van gezondheid tussen 1 en 10.
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Psychische geschiedenis
Wat is uw hoofdklacht?
Angstaanvallen, slapeloosheid
Heeft u een gelukkige jeugd gehad? Zo nee, wat was daar de reden van?
Gemiddeld. Behoorlijk onder de plak bij de vader die dingen verwachtte die patiënt eigenlijk niet waar
wilde maken.
Komen er bij u in de familie psychische aandoeningen voor? Zo ja, welke en bij wie?
COD bij neefje.
Beschrijf eens een slecht moment uit uw leven (verdriet, verlies of angst)? Wanneer?
Verlies van een vriendin op de middelbare school. Mocht van vader niet meer omgaan met die vriendin
omdat ze problemen had. Vriendin pleegde zelfmoord. Patiënt had gevoel dit te hebben kunnen
voorkomen.
Heeft u ooit periodes gekend van grote psychische nood? Zo ja, wat was er aan de hand?
Dieptepunt in zelfbeeld in de puberteit. Psychische hulp nodig gehad om daar weer uit te komen.
Voelt u zich regelmatig angstig of bent u extreem bang voor iets (fobie)?
Zo ja, waar bent u bang voor?
Angstaanvallen. Bij aardbeving in Turkije veel slachtoffers gezien. Geplaagd door visioenen van doden
die haar onder de grond willen trekken.
Wat betekent seksualiteit in uw leven?
Zo af en toe een avondje uit en een nachtje lol. Geen vaste relatie.
Heeft u last van stress? Zo ja, in welke situaties?
Nee.

Overig
Korte voorgeschiedenis:
Patiënt heeft een succesvol leven als kunstenares. Haar potloodschetsen verkopen goed, en de doeken
verkopen zelfs beter. Ze heeft een druk leven en wordt ook gevraagd door allerlei panels. Ze zet zich ook
in voor allerlei goede doelen, waaronder Ambassadeur voor Ontwikkelingshulp, hierdoor reist ze ook
vaak. Recentelijk was de patiënt in Turkije (waar ze het lot van de Koerden aantrok). Ze stond net een
segment op te nemen met een camera-crew toen een aardbeving toesloeg. Ze verdween onder het puin en
werd gelukkig binnen vijf minuten uitgegraven. Ze was volledig in paniek geraakt, mede door de vele
dode mensen die ze zag. Ze kan het beeld van doden mensen die langzaam in de scheuren verdwijnen niet
uit haar gedachte zetten en ziet deze beelden nog elke nacht. Een vage bekende raadde de Zilverpoort
bij haar aan en aangezien ze graag een goede nacht slaap wilt is ze maar meteen gekomen.

Personalia
Naam + voorletter(s): Westerveld, M. [Michael]
Geb.datum: inferior: 27-08-1975
Burg.staat: alleenstaand
Beroep: geen
Zorgverzekeraar: Unive
Medicijngebruik (nu & verleden): Diazepam (zware dosis)
Alternatieve geneesmiddelen (nu & verleden):
Datum van opname: 12-6-2011
Reden van opname: Psychotisch, hersenschade door jarenlang
alcoholmisbruik. Overgeplaatst vanuit gesloten inrichting.

Persoonlijke situatie
Wat is de samenstelling van uw gezin (leeftijden)?
Geen gezin.
Hoe ervaart u uw werk? Heeft u er plezier in of juist niet?
Geen werk. Knutseltherapie is leuk.
Heeft u financiële problemen? Zo ja, waar bestaan deze uit?
Geen kennis van.
Heeft u bepaalde ambities? Zo ja, welke?
De vijand verslaan.
Heeft u een bepaalde levensovertuiging of geloof?
Protestant. Patiënt denkt in de bijbel verborgen boodschappen te vinden over de vijand .
Wat is uw levensinstelling / filosofie?
De bijbel bezit alle kennis die nodig is voor een goed leven en om de vijand te verslaan.
Wat voor hobby's / bezigheden heeft u?
Kaarsen maken, lezen.
Welke sporten beoefent u?
Geen. Was wel lid van wandelgroep.

Karakter
Hoe karakteriseert u uzelf?
Intelligent, vroom, zorgzaam
NOOT: patiënt toonde veel interesse in mede-patiënten in vorige inrichting. Probeerde hen te genezen
door hen bijbelteksten te laten lezen waarin verborgen boodschappen zouden zitten.
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als prettig ervaren
Vriendelijk
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als onprettig ervaren
Bemoeizuchtig
Bewonderenswaardige karaktereigenschappen bij anderen
Gelovigheid, vertrouwen
Vervelende karaktereigenschappen bij anderen
Neerbuigendheid, sarcasme
In te vullen door arts

Karakterstabiliteit: stabiel / stabiel afhankelijk van situaties / wisselend / extreem wisselend
Op schaal van 1 tot 5
Passief
2
Assertief 3
Agressief 3

Medische geschiedenis
Komen er bepaalde ziektes in uw familie voor? Zoja, welke?
Reuma bij beide grootmoeders. Fibromyalgie bij tante van moeders kant.
Voelt u zich fit? Zo nee, sinds wanneer is dit zo?
Fit genoeg.
Bent u vaak moe? Zo ja, wanneer?
Nee
Heeft u operaties ondergaan? ja / nee
Wanneer en welke?
Blindedarm verwijderd in 2007 vanwege acute ontsteking
Maag leeggepompt na alcoholmisbruik in 2008.
Geef een cijfer voor uw huidige staat van gezondheid tussen 1 en 10.
8

Psychische geschiedenis
Wat is uw hoofdklacht?
Patiënt verkondigt te worden achtervolgd door de vijand . Deze vijand wil hem opsluiten.
Waanideeen.
NOOT: Claustrofobie gevoed door waanbeelden.
Heeft u een gelukkige jeugd gehad? Zo nee, wat was daar de reden van?
Slecht tot matig. Vader had schizofrenie en zorgde daarmee voor een ontwrichting van het normale leven.
Ook broer bleek schizofrene trekken te hebben. Moeder raakte daardoor overspannen. Weinig aandacht
voor de patiënt.
Komen er bij u in de familie psychische aandoeningen voor? Zo ja, welke en bij wie?
Schizofrenie bij vader en broer.
Beschrijf eens een slecht moment uit uw leven (verdriet, verlies of angst)? Wanneer?
Ongewenst kind verwekt bij klasgenoot op middelbare school. Zij liet abortus plegen zonder medeweten
van patiënt. Gevoel van verdriet en verlies. Geen contact meer met klasgenoot.
Heeft u ooit periodes gekend van grote psychische nood? Zo ja, wat was er aan de hand?
De vijand dwong patiënt tot drinken van grote hoeveelheden alcohol. Patiënt belandde in ziekenhuis en
werd daarna opgenomen in inrichting.
Voelt u zich regelmatig angstig of bent u extreem bang voor iets (fobie)?
Zo ja, waar bent u bang voor?
Bang om opgesloten te worden. Werk van de vijand .
NOOT: functioneerde slecht in gesloten inrichting.
Wat betekent seksualiteit in uw leven?
Niets
Heeft u last van stress? Zo ja, in welke situaties?
Bij betreden van kleine ruimtes die op slot kunnen/moeten. WC s, douches.

Overig
Korte voorgeschiedenis:
Deze patiënt is moeilijk. Normaal is hij best aardig, maar hij probeert al sinds zijn vroege tienerjaren die
waanideeën die hij heeft over opgesloten zijn door zijn grote vijand uit te sluiten door veel te veel te
drinken. Nadat hij voor de tweede keer in het ziekenhuis werd opgenomen, bevindt hij zich in het
systeem en sindsdien is hij er niet meer uit gekomen. Patiënt aardt beter in de Zilverpoort dan in de
gesloten inrichting waar hij eerst zat.

Personalia
Naam + voorletter(s): De Hoeij, G. [Gerard]
Geb.datum: superior: 23-08-1987
Burg.staat: Single
Beroep: Student
Zorgverzekeraar: Interpolis
Medicijngebruik (nu & verleden): Diazepam
Alternatieve geneesmiddelen (nu & verleden):
Datum van opname: 7-10-2011
Reden van opname: Gevonden onder beschamende omstandigheden onder
invloed van hoge dosis heroïne. Afkicken gewenst door ouders.

Persoonlijke situatie
Wat is de samenstelling van uw gezin (leeftijden)?
Geen gezin.
Hoe ervaart u uw werk? Heeft u er plezier in of juist niet?
Geen werk. Patiënt geeft aan studie vet relaxt te vinden.
Heeft u financiële problemen? Zo ja, waar bestaan deze uit?
Nee. Rijke ouders.
Heeft u bepaalde ambities? Zo ja, welke?
Niet over nagedacht.
Heeft u een bepaalde levensovertuiging of geloof?
Nee.
Wat is uw levensinstelling / filosofie?
Feestuh! NOOT: patiënt lijkt vraag niet serieus te nemen.
Wat voor hobby's / bezigheden heeft u?
Uit gaan met vrienden. Chicks versieren , uitslapen.
Welke sporten beoefent u?
Geen.

Karakter
Hoe karakteriseert u uzelf?
Attent, gezellig, vet chill
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als prettig ervaren
Joviaal
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als onprettig ervaren
Opschepperig, te aanwezig. NOOT: volgens patiënt zijn mensen die dit zeggen jaloers.
Bewonderenswaardige karaktereigenschappen bij anderen
Gulheid, aanbidding. NOOT: patiënt verzandt in ophemeling van zelf.
Vervelende karaktereigenschappen bij anderen
Ijdelheid en jaloezie
In te vullen door arts

Karakterstabiliteit: stabiel / stabiel afhankelijk van situaties / wisselend / extreem wisselend
Op schaal van 1 tot 5
Passief
2
Assertief 3
Agressief 3

Medische geschiedenis
Komen er bepaalde ziektes in uw familie voor? Zoja, welke?
Koortslip (herpes) bij beide ouders.
Voelt u zich fit? Zo nee, sinds wanneer is dit zo?
Patiënt geeft aan zich prima te voelen.
Bent u vaak moe? Zo ja, wanneer?
Nee, behalve na een wilde nacht .
Heeft u operaties ondergaan? ja / nee
Wanneer en welke?
Onbekend. Patiënt zou het niet meer weten .
Geef een cijfer voor uw huidige staat van gezondheid tussen 1 en 10.
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Psychische geschiedenis
Wat is uw hoofdklacht?
Heroïne verslaving.
Heeft u een gelukkige jeugd gehad? Zo nee, wat was daar de reden van?
Kon niet beter.
Komen er bij u in de familie psychische aandoeningen voor? Zo ja, welke en bij wie?
Onbekend.
Beschrijf eens een slecht moment uit uw leven (verdriet, verlies of angst)? Wanneer?
Wakker worden in een donker steegje met knetterende koppijn. Geen autosleutels meer in broekzak.
Angst voor reactie van ouders. Tot sleutels gevonden werden verderop in de goot.
Heeft u ooit periodes gekend van grote psychische nood? Zo ja, wat was er aan de hand?
Nee.
Voelt u zich regelmatig angstig of bent u extreem bang voor iets (fobie)? Zo ja, waar bent u bang
voor?
Nee.
Wat betekent seksualiteit in uw leven?
Lekker rollebollen met de wijven . NOOT: patiënt vindt zichzelf heel leuk.
Heeft u last van stress? Zo ja, in welke situaties?
Stress is voor studiemietjes.

Overig
Korte voorgeschiedenis:
Zoon van rijke ouders. Leefde een uitbundig leven met wisselende sekspartners, veel uitgaan en feesten.
Officieel student maar volgde geen colleges. Te saai.
Raakte verslaafd aan heroine. Onlangs gevonden in beschamende situatie en nog high van de drugs. Door
ouders de keuze gegeven afkicken of erfenis kwijt. Zodoende in De Zilverpoort gekomen.

Personalia
Naam + voorletter(s): Blijders, E. [Eva]
Geb.datum: superior: 23-08-1987
Burg.staat: Alleenstaand
Beroep: afdelingshoofd bij de Intratuin
Zorgverzekeraar: Interpolis
Medicijngebruik (nu & verleden): Lipitor, Halcion, Detrol, calcium- &
vitaminesupplementen, zelfhulpmiddelen (pijnstillers), antibiotica kuren
Alternatieve geneesmiddelen (nu & verleden):
Datum van opname: 12-10-2011
Reden van opname: waanideeën, paniekaanvallen naar aanleiding van een
overval op haar werk.

Persoonlijke situatie
Wat is de samenstelling van uw gezin (leeftijden)?
Alleenstaand.
Hoe ervaart u uw werk? Heeft u er plezier in of juist niet?
Het werk is leuk, hoewel het wel stevig aanpoten is.
Heeft u financiële problemen? Zo ja, waar bestaan deze uit?
Nee.
Heeft u bepaalde ambities? Zo ja, welke?
Een gezin stichten. Moet juiste partner nog vinden.
Op werk vlak, filiaalmanager worden.
Heeft u een bepaalde levensovertuiging of geloof?
Atheist
Wat is uw levensinstelling / filosofie?
Met hard werken kom je er wel!
Wat voor hobby's / bezigheden heeft u?
Time management spelletjes online
Welke sporten beoefent u?
Badminton 2 keer per week

Karakter
Hoe karakteriseert u uzelf?
Hardwerkend, doorzetter, trots, trouw aan familie.
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als prettig ervaren
Verantwoordelijk, doorzettingsvermogen.
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als onprettig ervaren
Zelf: Twijfel
Bewonderenswaardige karaktereigenschappen bij anderen
Doorzettingsvermogen, moed.
Vervelende karaktereigenschappen bij anderen
Luiheid, geen verantwoordelijkheidsgevoel.
In te vullen door arts

Karakterstabiliteit: stabiel / stabiel afhankelijk van situaties / wisselend / extreem wisselend
Op schaal van 1 tot 5
Passief
4
Assertief 3
Agressief 3

Medische geschiedenis
Komen er bepaalde ziektes in uw familie voor? Zoja, welke?
Reuma bij vader.
Voelt u zich fit? Zo nee, sinds wanneer is dit zo?
Nee. Al bijna een jaar niet. Sinds de overval.
Bent u vaak moe? Zo ja, wanneer?
Niet echt moe, maar ook niet echt fit. Extra moe na slechte nachtrust door paniekaanvallen.
Heeft u operaties ondergaan? ja / nee
Wanneer en welke?
Nee
Geef een cijfer voor uw huidige staat van gezondheid tussen 1 en 10.
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Psychische geschiedenis
Wat is uw hoofdklacht?
Paniekaanvallen, waanideeën
Heeft u een gelukkige jeugd gehad? Zo nee, wat was daar de reden van?
Normale jeugd.
Komen er bij u in de familie psychische aandoeningen voor? Zo ja, welke en bij wie?
Nee.
Beschrijf eens een slecht moment uit uw leven (verdriet, verlies of angst)? Wanneer?
De overval op het werk afgelopen oktober. Bedreiging door 4 mannen. Gekneveld en gebonden
achtergelaten. Pas de volgende ochtend gevonden. Dit is de reden voor de paniekaanvallen.
Heeft u ooit periodes gekend van grote psychische nood? Zo ja, wat was er aan de hand?
Nee.
Voelt u zich regelmatig angstig of bent u extreem bang voor iets (fobie)?
Zo ja, waar bent u bang voor?
Angst in het donker buiten. Angst om alleen op het werk achter te blijven. Bang voor nog een overval.
Wat betekent seksualiteit in uw leven?
Dat is iets dat je moet delen met een geliefde.
Heeft u last van stress? Zo ja, in welke situaties?
De angst levert veel stress op.

Overig
Zijn er nog meer dingen, die van belang zouden kunnen zijn?
Verzwakt immuunsysteem.
Korte voorgeschiedenis:
De patiënt had een vakantiebaan bij de Intratuin en het werk daar is inmiddels haar carriere geworden. Ze
is na een opleiding HBO management Hoofd Kassa geweest en niet lang daarna Hoofd Afdeling Buiten
geworden. Ondanks het harde werk vond ze het leuke baan.
Toen ze op een avond in oktober de vestiging afsloot werd ze overvallen. Vier man overmeesterde haar en
nadat ze de kassa opbrengst had gegeven werd ze geslagen, gekneveld en vastgebonden. Ze werd achter
gelaten met de deur op slot. Ze heeft de hele nacht stikkend in een vuile doek op de koude vloer gelegen
totdat haar collega s haar de volgende ochtend vonden. De patiënt was toen in een hallucinerende staat
van angst en had tevens een geïnfecteerde hoofdwond.
De daders zijn gepakt en het bleek een inside-job te zijn. Ze krijgt echter doods bedreigingen van de
daderkant. Hierdoor kan ze niet goed meer functioneren en de angst blijft haar overmannen. Ze is
overtuigd dat de daders achter haar aankomen en dit beheerst haar leven.

Personalia
Naam + voorletter(s): Schaaikema, D. [Danielle] roepnaam: Danny
Geb.datum: inferior: 03-04-1985
Burg.staat: alleenstaand
Beroep: schoonmaakster/interieurverzorgster
Zorgverzekeraar: CZ
Medicijngebruik (nu & verleden): Xanax, Restoril, vitaminesupplementen
Alternatieve geneesmiddelen (nu & verleden): Datum van opname: 3-10-2011
Reden van opname: waanideeën in de religieuze sfeer, 'mogelijk door
bijwerking verkeerde menging van professionele schoonmaakvloeistoffen'.

Persoonlijke situatie
Wat is de samenstelling van uw gezin (leeftijden)?
Geen gezin.
Hoe ervaart u uw werk? Heeft u er plezier in of juist niet?
Niet bijzonder veel plezier in het werk. Brengt brood op de plank.
Heeft u financiële problemen? Zo ja, waar bestaan deze uit?
Oplopende studieschuld. Huur wordt wel gewoon betaald.
NOOT: ze heeft een schuld bij CZ op de ziektekostenverzekering.
Heeft u bepaalde ambities? Zo ja, welke?
Goed leven, naar het woord van de Heer.
NOOT: patiënt voegt toe dat de Heer ogen en oren overal heeft.
Heeft u een bepaalde levensovertuiging of geloof?
Rooms Katholiek
Wat is uw levensinstelling / filosofie?
De weg van de Heer is de enige juiste weg.
Wat voor hobby's / bezigheden heeft u?
Lezen in de Bijbel.
Welke sporten beoefent u?
Geen. Schoonmaakwerk is beweging genoeg.

Karakter
Hoe karakteriseert u uzelf?
Devoot, vroom, ijverig
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als prettig ervaren
Hardwerkend, zorgzaam
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als onprettig ervaren
Onzekerheid
Bewonderenswaardige karaktereigenschappen bij anderen
Vroomheid, zorgzaamheid vanuit het geloof
Vervelende karaktereigenschappen bij anderen
Ongelovigheid, ontkennen van God s werk.
In te vullen door arts

Karakterstabiliteit: stabiel / stabiel afhankelijk van situaties / wisselend / extreem wisselend
Op schaal van 1 tot 5
Passief
5
Assertief 2
Agressief 1

Medische geschiedenis
Komen er bepaalde ziektes in uw familie voor? Zoja, welke?
Onbekend.
Voelt u zich fit? Zo nee, sinds wanneer is dit zo?
Normaal
Bent u vaak moe? Zo ja, wanneer?
Niet overmatig.
Heeft u operaties ondergaan? ja / nee
Wanneer en welke?
Oogcorrectie voor scheelzien in tweede levensjaar.
Geef een cijfer voor uw huidige staat van gezondheid tussen 1 en 10.
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Psychische geschiedenis
Wat is uw hoofdklacht?
Hallucinaties / waanideeen.
Heeft u een gelukkige jeugd gehad? Zo nee, wat was daar de reden van?
Matig. Overwerkte moeder, enig kind. Vader onbekend. Weinig aandacht.
Komen er bij u in de familie psychische aandoeningen voor? Zo ja, welke en bij wie?
Schizofrenie bij grootmoeder.
Beschrijf eens een slecht moment uit uw leven (verdriet, verlies of angst)? Wanneer?
Pesterijen op de middelbare school. Opgesloten in een wc hokje. Bang om er niet meer uit te komen.
Paniek. Gered door een congierge na schooltijd.
Heeft u ooit periodes gekend van grote psychische nood? Zo ja, wat was er aan de hand?
Nee.
Voelt u zich regelmatig angstig of bent u extreem bang voor iets (fobie)?
Zo ja, waar bent u bang voor?
Angst om in de hel te komen.
Wat betekent seksualiteit in uw leven?
Seks voor het huwelijk is zondig.
Heeft u last van stress? Zo ja, in welke situaties?
Nee.

Overig
Overige bevindingen, blijkende uit gesprek met patiënt:
Patiënt lijkt weinig gevoel van eigenwaarde te hebben. Geen respect voor eigen wezen. Kans op
automutilatie?
Korte voorgeschiedenis:
De patiënt heeft een ex-kraker bestaan. Ze vond als enigste eeuwig verveeld kind van een overwerkte
moeder (vader onbekend) op de middelbare school een doel om voor te vechten en mensen te helpen.
Vanaf haar eindexamen gymnasium zette ze zich in voor de krakersbeweging, en hier zorgde ze voor de
voedselvoorziening en voldoende kleding en dekens. Ze werd gezien als de mamma van de
krakersbeweging. Haar opleiding Milieurecht is onafgemaakt en haar studieschuld is oplopende. Nu
kraken verboden is leeft ze alleen in een afgeragd huurappartementje in Zwolle, en werkte ze fulltime als
schoonmaker om te kunnen leven. Ze kreeg echter waanideeën in de religieuze sfeer, 'mogelijk door
bijwerking verkeerde menging van professionele schoonmaakvloeistoffen'. Ze is opgevangen door de
Zilverpoort in verband met hun gratis behandeling, want de patiënt loopt flink achter op haar
ziektekostenrekening.

Personalia
Naam + voorletter(s): Vlietman, J. [Jorn]
Geb.datum: inferior: 06-04-1977
Burg.staat: alleenstaand
Beroep: Medewerker bij Brein
Zorgverzekeraar: Agis
Medicijngebruik (nu & verleden): Xanax, vitamine-supplementen
Datum van opname: 06-10-2011
Reden van opname: Waanideeën door overmatige smetvrees

Persoonlijke situatie
Wat is de samenstelling van uw gezin (leeftijden)?
alleenstaand
Hoe ervaart u uw werk? Heeft u er plezier in of juist niet?
Werken met computers is erg leuk, zolang er geen zeurige collega s om hem heen staan en bemoeien met
zijn werkzaamheden.
Heeft u financiële problemen? Zo ja, waar bestaan deze uit?
geen
Heeft u bepaalde ambities? Zo ja, welke?
Patiënt wil graag leiding geven op de afdeling waar hij nu werkt. Orde op zaken stellen, strak cleandesk
policy invoeren.
Heeft u een bepaalde levensovertuiging of geloof?
Rooms-Katholiek
Wat is uw levensinstelling / filosofie?
alles heeft een verklaring, je moet alleen het juiste aanknopingspunt vinden.
Wat voor hobby's / bezigheden heeft u?
online games spelen, sport kijken, kennispuzzels oplossen.
Welke sporten beoefent u?
geen, maar loopt wel elke dag een stuk naar zijn werk en neemt ook altijd de trap.

Karakter
Hoe karakteriseert u uzelf?
plichtsgetrouw met ijzeren discipline.
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als prettig ervaren:
(zelf)disipline, geconcentreerd en analytische vermogen.
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als onprettig ervaren
perfectionisme
Bewonderenswaardige karaktereigenschappen bij anderen
inzicht, zowel strategisch als tactisch, gedegen leiderschap
Vervelende karaktereigenschappen bij anderen
slorigheid, onzorgvuldigheid, ordeloosheid.
In te vullen door arts

Karakterstabiliteit: stabiel / stabiel afhankelijk van situaties / wisselend / extreem wisselend
Op schaal van 1 tot 5
Passief
2
Assertief 4
Agressief 3

Medische geschiedenis
Komen er bepaalde ziektes in uw familie voor? Zoja, welke?
Is niet bekend.
Voelt u zich fit? Zo nee, sinds wanneer is dit zo?
normaal.
Bent u vaak moe? Zo ja, wanneer?
niet meer dan normaal.
Heeft u operaties ondergaan? ja / nee
Wanneer en welke?

Geef een cijfer voor uw huidige staat van gezondheid tussen 1 en 10.
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Psychische geschiedenis
Wat is uw hoofdklacht?
Waanideeën door overmatige smetvrees. Patiënt ziet overal vuil en smerigheid.
Heeft u een gelukkige jeugd gehad? Zo nee, wat was daar de reden van?
Nee, patiënt is enigskind. Ouders zijn inmiddels overleden, werd geïsoleerd opgevoed.
Komen er bij u in de familie psychische aandoeningen voor? Zo ja, welke en bij wie?
niet bekend.
Beschrijf eens een slecht moment uit uw leven (verdriet, verlies of angst)? Wanneer?
Woningbrand, waarbij zijn hele hebben en houden is verloren. Dit is inmiddels 6 jaar geleden.
Heeft u ooit periodes gekend van grote psychische nood? Zo ja, wat was er aan de hand?
nee, geen grote nood, maar al wel eerder kort behandeld toen smetvrees werd geconstateerd.
Voelt u zich regelmatig angstig of bent u extreem bang voor iets (fobie)?
Zo ja, waar bent u bang voor?
Patiënt heeft smetvrees. Nu is het heel erg geworden. Hij ziet overal vuil en kan kan niet meer goed
funcioneren op het werk.
Wat betekent seksualiteit in uw leven?
Patiënt wil hierover geen uitspraak doen.
Heeft u last van stress? Zo ja, in welke situaties?
De laatste tijd constant omdat hij juist overal vuil ziet kan hij geen rust vinden.

Overig
Zijn er nog meer dingen, die van belang zouden kunnen zijn?
De patiënt leeft erg geisoleerd. Hij heeft nauwelijks contact met zijn familie en collega s. Mogelijk een
autismespectrumstoornis (ASS).
Korte voorgeschiedenis:
De patiënt blijkt altijd al een beetje een neatfreak te zijn, en is wat met computers gaan doen om vooral
niet met mensen om te gaan. Hij wilde graag de dappere held spelen op het internet, maar zolang het maar
niets met het aanraken of in de buurt komen van andere mensen gaat. Hij komt niet op borrels, gaat
nauwelijks om met collega s en stuurt trouw kaartjes naar zijn familie wanneer zij iets sturen. Zijn huis
blijkt scrupuleus schoon te zijn. De laatste tijd ziet de patiënt echter overal vuil. Hij durfde ook bijna niet
meer naar het kantoor en ziet in elke plas water een dodelijke ziekte en iedere kruimel een
besmettingshaard voor salmonella. Op advies van zijn baas heeft hij zich onder behandeling gesteld en is
via de GGD bij de Zilverpoort terecht gekomen. Het gaat al iets beter.

Personalia
Naam + voorletter(s): Mensink, B. [Bas]
Geb.datum: superior: 22-01-1978
Burg.staat: alleenstaand
Beroep: eigenaar van een SM shop en site
Zorgverzekeraar: FBTO
Medicijngebruik (nu & verleden): Diazepam, Xanax
Datum van opname: 17-11-2011
Reden van opname: Depressie, lusteloosheid

Persoonlijke situatie
Wat is de samenstelling van uw gezin (leeftijden)?
Alleenstaand.
Hoe ervaart u uw werk? Heeft u er plezier in of juist niet?
Eigen baas zijn met liefhebberij als vakgebied bevalt erg goed. De adminstratieve kant wordt als wat
minder ervaren maar hoort er bij .
Heeft u financiële problemen? Zo ja, waar bestaan deze uit?
Geen problemen.
Heeft u bepaalde ambities? Zo ja, welke?
De beste SM shop van Nederland hebben met de beste spullen. Aanzien verwerven.
Heeft u een bepaalde levensovertuiging of geloof?
Atheist
Wat is uw levensinstelling / filosofie?
Doe dat waar je je goed bij voelt.
Wat voor hobby's / bezigheden heeft u?
Vakbladen lezen, lezen in het algemeen.
Welke sporten beoefent u?
Hardlopen en eens per week zwemmen.

Karakter
Hoe karakteriseert u uzelf?
Ambitieus, spitsvondig, self-made.
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als prettig ervaren
analytisch denken

Karaktereigenschappen door anderen of zelf als onprettig ervaren
angst en onzekerheid
Bewonderenswaardige karaktereigenschappen bij anderen
ambitie, spitsvondigheid
Vervelende karaktereigenschappen bij anderen
twijfel, bescheidenheid, empathie
In te vullen door arts

Karakterstabiliteit: stabiel / stabiel afhankelijk van situaties / wisselend / extreem wisselend
Op schaal van 1 tot 5
Passief
2
Assertief
2
Agressief 3

Medische geschiedenis
Komen er bepaalde ziektes in uw familie voor? Zoja, welke?
Onbekend.
Voelt u zich fit? Zo nee, sinds wanneer is dit zo?
Na het overlijden van moeder last van lusteloosheid.
Bent u vaak moe? Zo ja, wanneer?
Niet zozeer moe maar lusteloos.
Heeft u operaties ondergaan? ja / nee
Wanneer en welke?
Verwijderen van een hoektand uit een bijtwond (hond) en het hechten (20 hechtingen) van deze wond.
Geef een cijfer voor uw huidige staat van gezondheid tussen 1 en 10.
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Psychische geschiedenis
Wat is uw hoofdklacht?
Lusteloosheid/depressie
Heeft u een gelukkige jeugd gehad? Zo nee, wat was daar de reden van?
Normale jeugd.
Komen er bij u in de familie psychische aandoeningen voor? Zo ja, welke en bij wie?
Dementie bij moeder. Theatrale persoonlijkheidsstoornis bij tante van moeders kant.

Beschrijf eens een slecht moment uit uw leven (verdriet, verlies of angst)? Wanneer?
Angst bij het bijtincident met de hond toen patiënt 5 jaar oud was. Daarna jaren angstig geweest voor
honden. Inmiddels wat minder, maar rond honden nog steeds oncomfortabel.
Verlies bij recent (paar maanden) overlijden van demente moeder die onder zorg van de patiënt was.
NOOT: oorzaak van depressie.
Heeft u ooit periodes gekend van grote psychische nood? Zo ja, wat was er aan de hand?
Nee.
Voelt u zich regelmatig angstig of bent u extreem bang voor iets (fobie)?
Zo ja, waar bent u bang voor?
Vroeger fobie, tegenwoordig lichte angst in de buurt van honden. Vooral grote honden.
Soms lichte zorgen om zijn reputatie als SM shop eigenaar.
Wat betekent seksualiteit in uw leven?
Alles, zijn werk draait er om. Zelf meerdere partners gehad, geen vaste relatie. Dominant in de
slaapkamer. NOOT: patiënt spreekt hier ongewoon vrij over.
Heeft u last van stress? Zo ja, in welke situaties?
Bij wandelen door het park richting werk/huis. Worden veel honden uitgelaten, sommigen los.

Overig
Overige bevindingen, blijkende uit gesprek met patiënt:
Patiënt lijkt sterke drang te hebben te zorgen voor iemand maar is zich daar zelf schijnbaar niet van
bewust. Toont zelfs hooghartige afstandelijkheid wanneer over anderen wordt gesproken.
Korte voorgeschiedenis:
De patiënt kan zich wel een man van stijl binnen zijn cirkel noemen. In zijn tienerjaren ontdekte hij dat hij
de grens tussen pijn en plezier graag van alle kanten benaderde, maar het vinden van medegeinteresseerden of goed 'inspiratiemateriaal' was altijd lastig.
Hij haalde zijn HBO Bedrijfskunde, en richtte 'Fetastic' op, een post-order bedrijfje in SM-artikelen. In de
90'er jaren voegde hij hier in Amsterdam een stijlvolle winkel en een webshop aan toe, die beiden erg
goed lopen. De patiënt profileert zich als een professioneel, kundig man met kwaliteits artikelen. Hij
geneert zich niet voor zijn kennis en vakgebied, want het is immers 'liefhebberij' in zijn eigen woorden.
De patiënt s geheim is zijn moeder. De vrouw was al jaren dementerende, en hij zorgde goed en liefdevol
voor haar, in zijn eigen huis. Het ontbrak haar aan niets ondanks haar beperkingen. Sinds haar dood,
enkele maanden geleden is de patiënt stuurloos en lusteloos. Daarnaast heeft hij zo nu en dan ook het idee
dat ze er nog is. Via de GGD is hij doorverwezen naar de Zilverpoort.

Personalia
Naam + voorletter(s): Agchelen, K. van [Karel]
Geb.datum: inferior: 07-11-1978
Burg.staat: relatie
Beroep: glazenwasser
Zorgverzekeraar: Ditzo
Medicijngebruik (nu & verleden): Diazepam, Normison
Datum van opname: 7-11-2011
Reden van opname: slapeloosheid, rusteloosheid

Persoonlijke situatie
Wat is de samenstelling van uw gezin (leeftijden)?
Vaste relatie met vriend Ali.
Hoe ervaart u uw werk? Heeft u er plezier in of juist niet?
Patiënt heeft jarenlang met plezier gewerkt, maar wilt nu verandering, meer uit het leven.
Heeft u financiële problemen? Zo ja, waar bestaan deze uit?
geen problemen.
Heeft u bepaalde ambities? Zo ja, welke?
opnieuw studeren en uitdagender werk zoeken. Wellicht ooit leidinggevende worden.
Heeft u een bepaalde levensovertuiging of geloof?
Protestant christelijk
Wat is uw levensinstelling / filosofie?
Je leven maak je zelf. Structuur is belangrijk.
Wat voor hobby's / bezigheden heeft u?
Sudoku s, kruiswoordpuzzels.
Welke sporten beoefent u?
Geen. Werk was tot voor kort lichamelijk genoeg.

Karakter
Hoe karakteriseert u uzelf?
Gestructureerd, ambitieus, ontwaakt uit een droom van passiviteit.
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als prettig ervaren
doorzettingsvermogen en wilskracht, geloof
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als onprettig ervaren
Onderdanigheid
Bewonderenswaardige karaktereigenschappen bij anderen
Gestructureerdheid
Vervelende karaktereigenschappen bij anderen
assertiviteit, verbale agressie
In te vullen door arts

Karakterstabiliteit: stabiel / stabiel afhankelijk van situaties / wisselend / extreem wisselend
Op schaal van 1 tot 5
Passief
3
Assertief
1
Agressief
2

Medische geschiedenis
Komen er bepaalde ziektes in uw familie voor? Zoja, welke?
Borstkanker bij zijn oma en moeder. Beide zijn genezen.
Voelt u zich fit? Zo nee, sinds wanneer is dit zo?
Niet fit, vanwege de slapeloze nachten. Dit is sinds enkele weken na de reddingsactie.
Bent u vaak moe? Zo ja, wanneer?
De laatste tijd erg moe vanwege de slapeloze nachten.
Heeft u operaties ondergaan? ja / nee
Wanneer en welke?
4 jaar geleden een gecompliceerde onderbeenbreuk na een val van de trap. Hij loopt nog af en toe mank
hierdoor.
Geef een cijfer voor uw huidige staat van gezondheid tussen 1 en 10.
8

Psychische geschiedenis
Wat is uw hoofdklacht?
Slapeloosheid, rusteloosheid.
NOOT: innerlijk conflict over huidige bestaan en ambities
Heeft u een gelukkige jeugd gehad? Zo nee, wat was daar de reden van?
Normaal.
Komen er bij u in de familie psychische aandoeningen voor? Zo ja, welke en bij wie?
Onbekend.
Beschrijf eens een slecht moment uit uw leven (verdriet, verlies of angst)? Wanneer?
Heeft op jonge leeftijd (7-8) een kitten zien verdrinken in een sloot. Patiënt kon niet ingrijpen omdat kant
van sloot te stijl was. Onmacht, verdriet.
Heeft u ooit periodes gekend van grote psychische nood? Zo ja, wat was er aan de hand?
Nee.
Voelt u zich regelmatig angstig of bent u extreem bang voor iets (fobie)?
Zo ja, waar bent u bang voor?
Nee.
Wat betekent seksualiteit in uw leven?
Patiënt spreek hier liever niet over.
Heeft u last van stress? Zo ja, in welke situaties?
Niet bijzonder.

Overig
Korte voorgeschiedenis:
Lagere opleiding dan kunnen. Speel op veilig . Veel bevestiging nodig.
Baan als glazenwasser bij bedrijf van neef. Niet veel plezier/voldoening van werk maar voldoende om
rond te komen en dagelijkse portie beweging. Veel contact met moeder (lunch).
Omslagpunt. Redde een slapende vrouw (nachtzuster) uit brandend appartement. Werd volksheld .
Zoekt sindsdien naar uitdagender werk, meer voldoening. Wil meer verdienen. Overweegt oppakken van
studie.
Intern conflict (wil wel, maar wat?) veroorzaakt rusteloosheid en slapeloosheid.
Doorverwijzing via GGD.

Personalia
Naam + voorletter(s): Meesters, A. [Afina]
Geb.datum: inferior: 25-08-1983
Burg.staat: vrijgezel
Beroep: CEO Private Equiture Bink Bank
Zorgverzekeraar: Zilveren Kruis
Medicijngebruik (nu & verleden): Diazepam, Normison
Datum van opname: 5-11-2011
Reden van opname: Blackouts door stress

Persoonlijke situatie
Wat is de samenstelling van uw gezin (leeftijden)?
Alleenstaand.
Hoe ervaart u uw werk? Heeft u er plezier in of juist niet?
Werk is werk en moet gedaan worden. Zo goed mogelijk.
Heeft u financiële problemen? Zo ja, waar bestaan deze uit?
Zeer zeker niet. Valt in de top 10 succesvolle vrouwen van Nederland.
Heeft u bepaalde ambities? Zo ja, welke?
Nog harder werken, nog meer verdienen.
Heeft u een bepaalde levensovertuiging of geloof?
Atheist.
Wat is uw levensinstelling / filosofie?
Geluk maak je zelf door hard te werken.
Wat voor hobby's / bezigheden heeft u?
Geen. Geen tijd voor.
Welke sporten beoefent u?
Geen. Geen tijd voor.

Karakter
Hoe karakteriseert u uzelf?
Hardwerkend, zakelijk, oog voor detail.
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als prettig ervaren
doorzettingsvermogen
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als onprettig ervaren
Ongevoeligheid, zakelijkheid
Bewonderenswaardige karaktereigenschappen bij anderen
onbaatzuchtigheid
Vervelende karaktereigenschappen bij anderen
laksheid, zorgeloosheid
In te vullen door arts

Karakterstabiliteit: stabiel / stabiel afhankelijk van situaties / wisselend / extreem wisselend
Op schaal van 1 tot 5
Passief
2
Assertief
3
Agressief 5

Medische geschiedenis
Komen er bepaalde ziektes in uw familie voor? Zoja, welke?
Hoge bloedruk, beide ouders.
Voelt u zich fit? Zo nee, sinds wanneer is dit zo?
Kan beter. Al jaren.
Bent u vaak moe? Zo ja, wanneer?
Na elke normale werkdag. NOOT: patiënt geeft aan dat werkdagen van 14 uur normaal zijn.
Heeft u operaties ondergaan? ja / nee
Wanneer en welke?
Nee.
Geef een cijfer voor uw huidige staat van gezondheid tussen 1 en 10.
8

Psychische geschiedenis
Wat is uw hoofdklacht?
Blackouts
Heeft u een gelukkige jeugd gehad? Zo nee, wat was daar de reden van?
Normaal. Veel stimulatie van vooral vader om beter te presteren.
Komen er bij u in de familie psychische aandoeningen voor? Zo ja, welke en bij wie?
Nee
Beschrijf eens een slecht moment uit uw leven (verdriet, verlies of angst)? Wanneer?
Patiënt heeft ooit last gehad van een stalker die verklaarde van haar te houden. Opgelost met straatverbod
en grote boete.
Heeft u ooit periodes gekend van grote psychische nood? Zo ja, wat was er aan de hand?
Nee.
Voelt u zich regelmatig angstig of bent u extreem bang voor iets (fobie)?
Zo ja, waar bent u bang voor?
Nee.
Wat betekent seksualiteit in uw leven?
Eens in de zoveel tijd moeten lusten bevredigd worden. Voor vaste relaties is geen tijd.
Heeft u last van stress? Zo ja, in welke situaties?
Werk is stress.

Overig
Overige bevindingen, blijkende uit gesprek met patiënt:
Patiënt lijkt erg onrustig en gehaast. Wekt indruk weer snel aan het werk te willen. Workaholic?
Korte voorgeschiedenis:
Jeugd vol prestatiedrang.
Werk als CEO Private Equiture Bink Bank, 120 miljard euro waard. Top 10 succesvolle vrouwen van
Nederland. Werkdagen van 14 uur. Geen sociaal leven.
Vader onlangs overleden maand na pensioen.
Op een beurs onwel geworden, in auto gestapt en tegen de vangrail van A12 aangereden. Gevonden door
politie. Zaak afgekocht.
Meer blackouts volgden. Op aanraden van huisarts opgenomen in De Zilverpoort. Voor buitenwereld op
vakantie in buitenland .

Personalia
Naam + voorletter(s): Aarts, H. [Hans]
Geb.datum: superior: 20-06-1968
Burg.staat: Alleenstaand
Beroep: brandweerman
Zorgverzekeraar: VGZ
Medicijngebruik (nu & verleden): Diazepam
Datum van opname: 05-10-2011
Reden van opname: Depressie

Persoonlijke situatie
Wat is de samenstelling van uw gezin (leeftijden)?
Alleenstaand.
Hoe ervaart u uw werk? Heeft u er plezier in of juist niet?
Bestrijding van het vuur is alles. Een zeer belangrijke taak. Haalt eer uit zijn werk.
Heeft u financiële problemen? Zo ja, waar bestaan deze uit?
Nee.
Heeft u bepaalde ambities? Zo ja, welke?
De commandant opvolgen over 2 jaar wanneer diens pension in gaat.
Heeft u een bepaalde levensovertuiging of geloof?
Gelooft niet. Zegt wel de hel regelmatig te zien op z n werk.
Wat is uw levensinstelling / filosofie?
Geen.
Wat voor hobby's / bezigheden heeft u?
Strandjutten, wandelingen maken bij de haven.
Welke sporten beoefent u?
Geen. Trainingen voor het werk zijn genoeg.

Karakter
Hoe karakteriseert u uzelf?
Dapper, doortastend, doeltreffend.
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als prettig ervaren
Doortastend, doorzetter.
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als onprettig ervaren
Persoonlijk aantrekken van dingen
Bewonderenswaardige karaktereigenschappen bij anderen
Liefde voor de medemens, behulpzaamheid
Vervelende karaktereigenschappen bij anderen
Berusting in dingen vanwege geloof
In te vullen door arts

Karakterstabiliteit: stabiel / stabiel afhankelijk van situaties / wisselend / extreem wisselend
Op schaal van 1 tot 5
Passief
1
Assertief
3
Agressief 4

Medische geschiedenis
Komen er bepaalde ziektes in uw familie voor? Zoja, welke?
Astma bij neefje via vaders kant.
Voelt u zich fit? Zo nee, sinds wanneer is dit zo?
Normaalgesproken wel. Na de brand op het containerschip steeds minder.
Bent u vaak moe? Zo ja, wanneer?
Sinds de containerschip brand bijna elke dag.
Heeft u operaties ondergaan? ja / nee
Wanneer en welke?
Herstellen van twee verbrijzelde ribben d.m.v. metalen constructies.
Geef een cijfer voor uw huidige staat van gezondheid tussen 1 en 10.
7

Psychische geschiedenis
Wat is uw hoofdklacht?
Depressie. Sombere gevoelens, schuldgevoel.
Heeft u een gelukkige jeugd gehad? Zo nee, wat was daar de reden van?
Normale jeugd.
Komen er bij u in de familie psychische aandoeningen voor? Zo ja, welke en bij wie?
Nee.
Beschrijf eens een slecht moment uit uw leven (verdriet, verlies of angst)? Wanneer?
De eerste keer een heel huizenblok zien afbranden. Geen doden, slechts licht gewonden. Patiënt had sterk
gevoel van verlies en onmacht.
Brand op het containerschip waarbij 2 doden vielen. Gevoel van falen, onmacht, woede en verdriet.
Heeft u ooit periodes gekend van grote psychische nood? Zo ja, wat was er aan de hand?
Nee.
Voelt u zich regelmatig angstig of bent u extreem bang voor iets (fobie)?
Zo ja, waar bent u bang voor?
Gezonde angst bij werk. Verder niet.
Wat betekent seksualiteit in uw leven?
Patiënt praat daar liever niet over.
Heeft u last van stress? Zo ja, in welke situaties?
Geen stress.

Overig
Overige bevindingen, blijkende uit gesprek met patiënt:
Zeer weinig gevoel van eigenwaarde over.
Korte voorgeschiedenis:
Brandweerman. Waarschijnlijk opvolger van commandant over 2 jaar. Haat vuur. Persoonlijke vendetta
tegen vuur.
Woont alleen in een appartementje nabij de haven.
Onlangs 2 doden te betreuren bij een brand die patiënt aan het bestrijden was. Brand in machinekamer van
containerschip. Oorzaak, stiekem rokend bemanningslid. Patiënt trekt zich dood van de 2 matrozen erg
aan. Geeft zichzelf de schuld. Gevoel dat de strijd is verloren . Depressie als gevolg.

Personalia
Naam + voorletter(s): Veghels, P. [Petra]
Geb.datum: superior: 25-08-1979
BuBurg.staat: Getrouwd
Beroep: Journalist
Zorgverzekeraar: Delta Lloyd
Medicijngebruik (nu & verleden): Halcion, soms Restoril
Datum van opname: 23-11-2011
Reden van opname: Aanvallen van extreme angst, die komen en gaan.

Persoonlijke situatie
Wat is de samenstelling van uw gezin (leeftijden)?
Man, John, 38.
Dochter, Sanne, 8
Hoe ervaart u uw werk? Heeft u er plezier in of juist niet?
Werk is fantastisch. Veel nieuwigheden, mooie mensen. Afwisselend werk.
Heeft u financiële problemen? Zo ja, waar bestaan deze uit?
Nee.
Heeft u bepaalde ambities? Zo ja, welke?
Verslag doen van een royal wedding. Misschien ooit zelf een blad oprichten.
Heeft u een bepaalde levensovertuiging of geloof?
Nee.
Wat is uw levensinstelling / filosofie?
In oorlog, liefde en journalistiek is alles toegestaan!
Wat voor hobby's / bezigheden heeft u?
Knutselen met Sanne. Lezen. Wandelen met de hond.
Welke sporten beoefent u?
Geen.

Karakter
Hoe karakteriseert u uzelf?
Observerend, extravert, gezellig.
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als prettig ervaren
Spitsvondigheid, gezellig, kan goed luisteren.
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als onprettig ervaren
Jaloezie, onzekerheid.
Bewonderenswaardige karaktereigenschappen bij anderen
Geduld, goed kunnen luisteren
Vervelende karaktereigenschappen bij anderen
Huichelarij, aandacht trekken
In te vullen door arts

Karakterstabiliteit: stabiel / stabiel afhankelijk van situaties / wisselend / extreem wisselend
Op schaal van 1 tot 5
Passief
2
Assertief
5
Agressief 3

Medische geschiedenis
Komen er bepaalde ziektes in uw familie voor? Zoja, welke?
Longaandoening bij vader.
Voelt u zich fit? Zo nee, sinds wanneer is dit zo?
Ja.
Bent u vaak moe? Zo ja, wanneer?
De angstaanvallen zijn zeer vermoeiend.
Heeft u operaties ondergaan? ja / nee
Wanneer en welke?
Flapoor correctie als kind.
Geef een cijfer voor uw huidige staat van gezondheid tussen 1 en 10.
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Psychische geschiedenis
Wat is uw hoofdklacht?
Angstaanvallen.
Heeft u een gelukkige jeugd gehad? Zo nee, wat was daar de reden van?
Normale jeugd.
Komen er bij u in de familie psychische aandoeningen voor? Zo ja, welke en bij wie?
Onbekend.
Beschrijf eens een slecht moment uit uw leven (verdriet, verlies of angst)? Wanneer?
Machteloze woede toen een door patiënt geschreven stuk ook elders werd gedrukt en patiënt beticht werd
van plagiaat.
Heeft u ooit periodes gekend van grote psychische nood? Zo ja, wat was er aan de hand?
Nee.
Voelt u zich regelmatig angstig of bent u extreem bang voor iets (fobie)?
Zo ja, waar bent u bang voor?
Regelmatig angstaanvallen. Bang om alleen over straat te gaan. Bang overvallen te worden. Flashbacks
naar een recente overval.
Wat betekent seksualiteit in uw leven?
Intiem zijn met de man waarvan je houdt.
Heeft u last van stress? Zo ja, in welke situaties?
Op het werk, haasten om deadlines te halen, op tijd te zijn. En bij elke angstaanval.

Overig
Korte voorgeschiedenis
Entertainmentjournalist. Doet verslag van premières, mooie feestjes en bekende mensen.
Kort geleden slachtoffer van een straatroof. Niet gewond, alleen portemonnee gestolen. Sindsdien
flashbacks naar dit voorval en gedachten over wat er allemaal had kunnen gebeuren. Extreme angst
gevoelens. Soms dagen van slag.

Personalia
Naam + voorletter(s): Stoop, J. [Jose]
Geb.datum: inferior: 17-06-1972
Burg.staat: Getrouwd.
Beroep: Kinderdagverblijf moeder
Zorgverzekeraar: Achmea
Medicijngebruik (nu & verleden): Halcion, Normison, Ditropan, calciumsupplementen
Datum van opname: 7-11-2011
Reden van opname: Burnout, nachtmerries

Persoonlijke situatie
Wat is de samenstelling van uw gezin (leeftijden)?
Man, Roderick, 35.
Zoontje, Erwin, 12.
Hoe ervaart u uw werk? Heeft u er plezier in of juist niet?
Tot voor kort, toen de geruchten over pedofilie door de directeur de kop op staken, wel. Werken met
kinderen is fantastisch. Vooral de liefde en waardering.
Heeft u financiële problemen? Zo ja, waar bestaan deze uit?
Nee. Roderick heeft een goed inkomen.
Heeft u bepaalde ambities? Zo ja, welke?
Momenteel niet meer. Voorheen de wens om het kinderdagverblijf groter en professioneler te maken.
Heeft u een bepaalde levensovertuiging of geloof?
Nee.
Wat is uw levensinstelling / filosofie?
Behandel anderen zoals je zelf ook behandeld zou willen worden. Dus met respect.
Wat voor hobby's / bezigheden heeft u?
Een boek lezen in bad, het huis gezellig maken.
Welke sporten beoefent u?
Geen. Wandelen in het park.

Karakter
Hoe karakteriseert u uzelf?
Zorgzaam, liefdevol, mag er zijn, optimist.
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als prettig ervaren
Optimisme, betrokkenheid, zorgzaamheid.
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als onprettig ervaren
Onzekerheid, verlangen naar erkenning
Bewonderenswaardige karaktereigenschappen bij anderen
Aardigheid, eerlijkheid
Vervelende karaktereigenschappen bij anderen
Egoïsme, oneerlijkheid, neerbuigend gedrag
In te vullen door arts

Karakterstabiliteit: stabiel / stabiel afhankelijk van situaties / wisselend / extreem wisselend
Op schaal van 1 tot 5
Passief
3
Assertief 3
Agressief 1

Medische geschiedenis
Komen er bepaalde ziektes in uw familie voor? Zoja, welke?
Problemen aan de luchtwegen bij moeder.
Voelt u zich fit? Zo nee, sinds wanneer is dit zo?
Ja.
Bent u vaak moe? Zo ja, wanneer?
Mentaal moe de laatste tijd.
Heeft u operaties ondergaan? ja / nee
Wanneer en welke?
Keizersnede bij geboorte van Erwin.
Geef een cijfer voor uw huidige staat van gezondheid tussen 1 en 10.
8

Psychische geschiedenis
Wat is uw hoofdklacht?
Burnout, nachtmerries
Heeft u een gelukkige jeugd gehad? Zo nee, wat was daar de reden van?
Matig. Moeder was ziekelijk, vader koel en afstandelijk, verwachtte van alles van zijn dochter.
Komen er bij u in de familie psychische aandoeningen voor? Zo ja, welke en bij wie?
Autisme bij jongere broer.
Beschrijf eens een slecht moment uit uw leven (verdriet, verlies of angst)? Wanneer?
Angst toen de school belde dat Erwin na een val uit het klimrek naar het ziekenhuis was gebracht. Bleek
een lichte hersenschudding en een gebroken arm te zijn. Patiënt ervoer de korte onzekerheid als slopend.
Heeft u ooit periodes gekend van grote psychische nood? Zo ja, wat was er aan de hand?
In de puberteit groot gevoel van onzekerheid. Deuk in zelfvertrouwen na veel pesterijen op school.
Wisseling van school bracht uitkomst.
Voelt u zich regelmatig angstig of bent u extreem bang voor iets (fobie)?
Zo ja, waar bent u bang voor?
Muizen zijn verschrikkelijk.
Verder lichte bezorgdheid dat Erwin over een aantal jaren het huis uit zal gaan.
Wat betekent seksualiteit in uw leven?
Intimiteit met Roderick.
Heeft u last van stress? Zo ja, in welke situaties?
Niet meer dan gemiddeld.

Overig
Korte voorgeschiedenis:
Werkt op een kinderdagverblijf. Begonnen om dicht bij zoon, Erwin, te zijn. Voornamelijk ook voor een
gevoel van eigenwaarde. Kinderdagverblijf bestond uit 3 vaste medewerkers en een hoop part-time
moeders, waaronder Jose. Drie jaar terug vanwege nieuwe regelgeving een officiële directeur aangesteld.
Onlangs in het nieuws dat de directeur zich zou hebben vergrepen aan de kinderen van het dagverblijf. Na
periode van ontkenning bij patiënt ernstige aantasting zelfbeeld en eigenwaarde. Gevoel te falen als
beschermer.
Nachtmerries dat zoon ook slachtoffer is geweest, al was Erwin al van het dagverblijf af voor de directeur
kwam.
Terugkerende nachtmerries en burnout.

Personalia
Naam + voorletter(s): Brugman, F. [Fred]
Geb.datum: inferior: 21-01-1982
Burg.staat: Alleenstaand
Beroep: werkeloos, ex-officier
Zorgverzekeraar: Menzis
Medicijngebruik (nu & verleden): Halcion, calcium-supplement, Restoril
Datum van opname: 17-11- 2011
Reden van opname: Meervoudige verslaving, angstaanvallen.

Persoonlijke situatie
Wat is de samenstelling van uw gezin (leeftijden)?
Alleenstaand
Hoe ervaart u uw werk? Heeft u er plezier in of juist niet?
N.V.T. werkloos
Heeft u financiële problemen? Zo ja, waar bestaan deze uit?
WAO uitkering. Moeite de eindjes aan elkaar te knopen.
Heeft u bepaalde ambities? Zo ja, welke?
Nee.
Heeft u een bepaalde levensovertuiging of geloof?
God bestaat niet, anders was Dutchbat nooit gebeurd.
Wat is uw levensinstelling / filosofie?
Geen. Wil alleen maar vergeten.
Wat voor hobby's / bezigheden heeft u?
Engelse literatuur lezen.
Welke sporten beoefent u?
Geen.

Karakter
Hoe karakteriseert u uzelf?
Standvastig, intelligent, recht door zee
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als prettig ervaren
Standvastigheid, intelligentie
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als onprettig ervaren
Fysieke zwakheid, verlies van zelfcontrole
Bewonderenswaardige karaktereigenschappen bij anderen
Dapperheid, eerlijkheid, traditiebesef
Vervelende karaktereigenschappen bij anderen
Onbeschoftheid, geen respect voor stand hebben.
In te vullen door arts

Karakterstabiliteit: stabiel / stabiel afhankelijk van situaties / wisselend / extreem wisselend
Op schaal van 1 tot 5
Passief
2
Assertief 2
Agressief 3

Medische geschiedenis
Komen er bepaalde ziektes in uw familie voor? Zoja, welke?
Neiging tot overgewicht bij ouders en grootouders.
Voelt u zich fit? Zo nee, sinds wanneer is dit zo?
Nee. ongezonde levensstijl.
Bent u vaak moe? Zo ja, wanneer?
Nee.
Heeft u operaties ondergaan? ja / nee
Wanneer en welke?
Amandelen verwijderd rond 8e levensjaar.
Granaatscherven uit been verwijderd 1993.
Geef een cijfer voor uw huidige staat van gezondheid tussen 1 en 10.
7

Psychische geschiedenis
Wat is uw hoofdklacht?
Angstaanvallen. Verslaving.
Heeft u een gelukkige jeugd gehad? Zo nee, wat was daar de reden van?
Veel gepest op school. Anderszins normale jeugd.
Komen er bij u in de familie psychische aandoeningen voor? Zo ja, welke en bij wie?\
Onbekend.
Beschrijf eens een slecht moment uit uw leven (verdriet, verlies of angst)? Wanneer?
Afwijzing van een meisje op een klasseavond van de middelbare school.
Heeft u ooit periodes gekend van grote psychische nood? Zo ja, wat was er aan de hand?
Nee.
Voelt u zich regelmatig angstig of bent u extreem bang voor iets (fobie)?
Zo ja, waar bent u bang voor?
Angstaanvallen; flashbacks naar Dutchbat. Visioenen van dode mensen.
Wat betekent seksualiteit in uw leven?
Niets.
Heeft u last van stress? Zo ja, in welke situaties?
Tijdens de angstaanvallen

Overig
Korte voorgeschiedenis:
Gymnasium, officiersopleiding aan de KMA. Goede carriere kansen.
Getraumatiseerd door Dutchbat. Mede-verantwoordelijk voor de gegeven orders.
Lang traject van drinken, hulpverlening en drugs.

Personalia
Naam + voorletter(s): Neefs, J. [Johan]
Geb.datum: superior: 30-08-1963
Burg.staat: Getrouwd
Beroep: Verkoper bij Polak Groenten en Fruit
Zorgverzekeraar: Ohra
Medicijngebruik (nu & verleden): Eerst Halcion & Diazepam, nu alleen nog
Normison & Lipitor
Datum van opname: 3-11-2011
Reden van opname: Epilepsie zonder enige voorgeschiedenis, geheugenverlies.

Persoonlijke situatie
Wat is de samenstelling van uw gezin (leeftijden)?
Vrouw, Shelly, 42.
Zoon Johan Jr, 5
Dochter Petra, 8
Hoe ervaart u uw werk? Heeft u er plezier in of juist niet?
Het is een goede baan die brood op de plank brengt.
Heeft u financiële problemen? Zo ja, waar bestaan deze uit?
Nee.
Heeft u bepaalde ambities? Zo ja, welke?
Een goed leven leiden volgens het woord van de Heer.
Heeft u een bepaalde levensovertuiging of geloof?
Katholiek.
Wat is uw levensinstelling / filosofie?
Leeft volgens het woord God s en je bent een goed mens.
Wat voor hobby's / bezigheden heeft u?
Orgel spelen voor de kerk, vrijwilligerswerk voor de kerk.
Welke sporten beoefent u?
Geen.

Karakter
Hoe karakteriseert u uzelf?
Vroom, standvastig, oprecht, begaan met de medemens
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als prettig ervaren
Vastberadenheid
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als onprettig ervaren
Onzekerheid
Bewonderenswaardige karaktereigenschappen bij anderen
Onbaatzuchtigheid
Vervelende karaktereigenschappen bij anderen
Jaloezie
In te vullen door arts

Karakterstabiliteit: stabiel / stabiel afhankelijk van situaties / wisselend / extreem wisselend
Op schaal van 1 tot 5
Passief
4
Assertief
3
Agressief 1

Medische geschiedenis
Komen er bepaalde ziektes in uw familie voor? Zoja, welke?
Diabetes bij zijn opa en vader.
Voelt u zich fit? Zo nee, sinds wanneer is dit zo?
Minder fit dan vroeger, sinds het voorval.
Bent u vaak moe? Zo ja, wanneer?
Vaker moe dan vroeger, sinds het voorval.
Heeft u operaties ondergaan? ja / nee
Wanneer en welke?

Geef een cijfer voor uw huidige staat van gezondheid tussen 1 en 10.
6

Psychische geschiedenis
Wat is uw hoofdklacht?
epileptische aanvallen, geheugenverlies en rusteloosheid
Heeft u een gelukkige jeugd gehad? Zo nee, wat was daar de reden van?
Prima jeugd gehad.
Komen er bij u in de familie psychische aandoeningen voor? Zo ja, welke en bij wie?
Ja, moeder was manisch depressief.
Beschrijf eens een slecht moment uit uw leven (verdriet, verlies of angst)? Wanneer?
De aftakeling van zijn moeder en de verdriet van zijn vader waren slopend voor hem en zijn gezin.
Heeft u ooit periodes gekend van grote psychische nood? Zo ja, wat was er aan de hand?
nee
Voelt u zich regelmatig angstig of bent u extreem bang voor iets (fobie)?
Zo ja, waar bent u bang voor?
Voor het voorval helemaal geen last van angst, nu vooral angst voor herhaling.
Wat betekent seksualiteit in uw leven?
Intimiteit met zijn vrouw Shelly.
Heeft u last van stress? Zo ja, in welke situaties?
Voor het voorval helemaal geen last van stress, nu vooral angst voor herhaling.

Overig
Korte voorgeschiedenis:
De patiënt is werkzaam als verkoper bij Polak Groente & Fruit, en hij verdient daarmee een goede
boterham voor vrouw Shelly en kinderen Petra & Johan Junior. Hij is enthousiast kerkeling (samen met
het hele gezin) en speelt als vrijwilliger de orgel tijdens de zondagse kerkdiensten. Hij is twee weken
geleden tijdens de borrel na de kerkdienst met schuim in de mondhoeken onderuit gezakt, en hier direct
onder behandeling gebracht voor epileptische aanvallen, geheugenverlies en rusteloosheid.

Personalia
Naam + voorletter(s): Vries, M. de [Mark]
Geb.datum: inferior: 06-04-1977
Burg.staat: alleenstaand
Beroep: Forensisch onderzoeker (CSI)
Zorgverzekeraar: Menzis
Medicijngebruik (nu & verleden): Xanax
Datum van opname: 7 - 11- 2011
Reden van opname: Extreme fobie, paniekaanvallen.

Persoonlijke situatie
Wat is de samenstelling van uw gezin (leeftijden)?
alleenstaand, net relatie achter de rug.
Hoe ervaart u uw werk? Heeft u er plezier in of juist niet?
plezier in het werk ondanks drukke periode
Heeft u financiële problemen? Zo ja, waar bestaan deze uit?
geen problemen.
Heeft u bepaalde ambities? Zo ja, welke?
Op werkniveau erg tervreden met hoe het nu gaat.
Heeft u een bepaalde levensovertuiging of geloof?
nee
Wat is uw levensinstelling / filosofie?
Geniet van het leven, het kan zo kort zijn.
Wat voor hobby's / bezigheden heeft u?
uitgaan, uit eten gaan
Welke sporten beoefent u?
hardlopen

Karakter
Hoe karakteriseert u uzelf?
bescheiden en eerlijk, genietend van het leven.
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als prettig ervaren
eerlijkheid en oprechtheid.
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als onprettig ervaren
overhaaste beslissingen nemen, ongeduld
Bewonderenswaardige karaktereigenschappen bij anderen
oprechtheid, eerlijkheid en moed
Vervelende karaktereigenschappen bij anderen
oneerlijkheid, valsheid, misbruik van anderen maken.
In te vullen door arts

Karakterstabiliteit: stabiel / stabiel afhankelijk van situaties / wisselend / extreem wisselend
Op schaal van 1 tot 5
Passief
2
Assertief
4
Agressief
4

Medische geschiedenis
Komen er bepaalde ziektes in uw familie voor? Zoja, welke?
niet bekend.
Voelt u zich fit? Zo nee, sinds wanneer is dit zo?
wel na een goede nachtrust.
Bent u vaak moe? Zo ja, wanneer?
na een paniekaanval erg moe.
Heeft u operaties ondergaan? ja / nee
Wanneer en welke?
Meniscus operatie in 2005
Geef een cijfer voor uw huidige staat van gezondheid tussen 1 en 10.
7

Psychische geschiedenis
Wat is uw hoofdklacht?
extreme fobie voor water, ernstige paniekaanvallen
Heeft u een gelukkige jeugd gehad? Zo nee, wat was daar de reden van?
Prima jeugd gehad, erg sociaal en vrij opgevoed.
Komen er bij u in de familie psychische aandoeningen voor? Zo ja, welke en bij wie?
nee
Beschrijf eens een slecht moment uit uw leven (verdriet, verlies of angst)? Wanneer?
Na het afronden van een forensische klus in een slechte buurt, heeft hij een man een kind dood zien
steken. De man was er van overtuigd dat dit een buitenechtelijk kind van zijn vrouw was. De
onderhandelingen waren slecht afgelopen en de man is nadat hij het kind heeft aangevallen
doodgeschoten. De machteloosheid was verschrikkelijk.
Heeft u ooit periodes gekend van grote psychische nood? Zo ja, wat was er aan de hand?
eenmaal, na bovenbeschreven momen heeft hij opvang gehad en heeft dit redelijk goed kunnen
verwerken.
Voelt u zich regelmatig angstig of bent u extreem bang voor iets (fobie)?
Zo ja, waar bent u bang voor?
ja, na het vooral met de auto is de patiënt extreem bang voor (koud) water.
Wat betekent seksualiteit in uw leven?
vooral genieten, heeft meerdere seksuele partners gehad.
Heeft u last van stress? Zo ja, in welke situaties?
enige stress tijdens het werk, maar patiënt ervaart dit als prettige stress. Verder af en toe stress momenten
wanneer er een nare situatie op het werk voorkomt. Daarnaast mbt de fobie veel stress.

Overig
Korte voorgeschiedenis:
Patiënt heeft plezier in werk (sporenonderzoek & dna) en actief sociaal leven
Echter kortgeleden bij een auto ongeluk is de patiënt van de weg geraakt en in een rivier belandt. Hij wist
precies wat hij moest doen ( riem los, raam open, wacht tot de druk gelijk is en dan rustig uit de auto en
naar boven ), maar bevroor. Hij schreeuwde het uit in angst. Het is dat een toevallige passant de patiënt
uit de auto trok, anders had patiënt het waarschijnlijk niet overleefd..
De angst blijft terugkeren en wordt erger. GGD kan hem niet verder helpen en patiënt is door een brief
van ons hier gekomen.

Personalia
Naam + voorletter(s): Heuvel-Hurst, J. [Jeanine]
Geb.datum: superior: 07-04-1981
Burg.staat: getrouwd
Beroep: huisvrouw
Zorgverzekeraar: CZ
Medicijngebruik (nu & verleden): Xanax, Restoril, Lipitor
Datum van opname: 1-11-2011
Reden van opname: Burnout, Depressie

Persoonlijke situatie
Wat is de samenstelling van uw gezin (leeftijden)?
Man, Derk, 38.
Dochter, Julia, 6
Zoon, Ben, 5
Zoon, Bruce, 4
Dochter, Lisette, 2
Hoe ervaart u uw werk? Heeft u er plezier in of juist niet?
Geen werk, huisvrouw. Valt soms wel zwaar. Vooral als man pas laat thuis komt.
Heeft u financiële problemen? Zo ja, waar bestaan deze uit?
Nee, man heeft goed betaalde baan.
Heeft u bepaalde ambities? Zo ja, welke?
Wilde ooit succesvolle advocaat worden, is toen met een getrouwd. Nu met 4 kinderen geen ambities
meer.
Heeft u een bepaalde levensovertuiging of geloof?
Nee.
Wat is uw levensinstelling / filosofie?
Nooit over nagedacht.
Wat voor hobby's / bezigheden heeft u?
Lezen en wandelen, wanneer er eindelijk tijd voor is.
Welke sporten beoefent u?
Geen. Wandelt af en toe.

Karakter
Hoe karakteriseert u uzelf?
Harde werker, zorgzaam, betrokken, ordelijk
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als prettig ervaren
Intelligent, gestructureerdheid
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als onprettig ervaren
Jaloers
Bewonderenswaardige karaktereigenschappen bij anderen
Charisma, ordelijkheid
Vervelende karaktereigenschappen bij anderen
Kuddegedrag, seksisme, onderdanigheid
In te vullen door arts

Karakterstabiliteit: stabiel / stabiel afhankelijk van situaties / wisselend / extreem wisselend
Op schaal van 1 tot 5
Passief
3
Assertief
2
Agressief
1

Medische geschiedenis
Komen er bepaalde ziektes in uw familie voor? Zoja, welke?
Diabetes type 2 bij beide grootmoeders.
Voelt u zich fit? Zo nee, sinds wanneer is dit zo?
Redelijk.
Bent u vaak moe? Zo ja, wanneer?
Na elke doordeweekse dag.
Heeft u operaties ondergaan? ja / nee
Wanneer en welke?
Bekken-osteotomie: Correctie van heupdysplasie in 17e levensjaar.
Geef een cijfer voor uw huidige staat van gezondheid tussen 1 en 10.
7

Psychische geschiedenis
Wat is uw hoofdklacht?
Burnout, depressie
Heeft u een gelukkige jeugd gehad? Zo nee, wat was daar de reden van?
Normale jeugd, op langdurige ziekenhuisopname op haar zeventiende na.
Komen er bij u in de familie psychische aandoeningen voor? Zo ja, welke en bij wie?
Depressie bij tante van moeders kant. Zelfmoord gepleegd op leeftijd van 49 jaar.
Beschrijf eens een slecht moment uit uw leven (verdriet, verlies of angst)? Wanneer?
Toen een paar maanden na de geboorte van Ben bleek dat hij een ontwikkelingsachterstand had.
Onzekerheid leidde tot angst. Bleek een gehoor probleem te zijn dat verholpen kon worden.
Heeft u ooit periodes gekend van grote psychische nood? Zo ja, wat was er aan de hand?
Post natale depressie na geboorte Bruce.
Voelt u zich regelmatig angstig of bent u extreem bang voor iets (fobie)?
Zo ja, waar bent u bang voor?
Af en toe een paniekerig is dit alles gevoel.
Wat betekent seksualiteit in uw leven?
Niet zo veel meer na 4 bevallingen en een overspelige man.
Heeft u last van stress? Zo ja, in welke situaties?
s Ochtends en s middags wanneer de kinderen naar/van school moeten en alles tegelijk mis lijkt te gaan.

Overig
Korte voorgeschiedenis:
Patiënt had ambitie om advocate te worden maar werd verliefd op stagebegeleider. Getrouwd met deze
man, Derk, en 4 kinderen gekregen. In huisvrouw rol terecht gekomen.
Vermoedt een affaire bij Derk, sinds een paar maanden. Hierdoor in burnout/depressie geraakt.
Zilverpoort werd aangeraden via een vriend van een vriend van Derk.

Personalia
Naam + voorletter(s): Noordegraaf, J. [John]
Geb.datum: superior: 07-04-1981
Burg.staat: Alleenstaand
Beroep: stuntman
Zorgverzekeraar: CZ
Medicijngebruik (nu & verleden): Lipitor, Xanax
Datum van opname: 5-11-2011
Reden van opname: Zenuwstuipen, attacques.

Persoonlijke situatie
Wat is de samenstelling van uw gezin (leeftijden)?
Alleenstaand. Meerdere tijdelijke partners.
Hoe ervaart u uw werk? Heeft u er plezier in of juist niet?
Stuntwerk is echt fantastisch. Veel nieuws om te leren, adrenaline kicks.
Heeft u financiële problemen? Zo ja, waar bestaan deze uit?
Nee.
Heeft u bepaalde ambities? Zo ja, welke?
Als stunt stand-in werken voor Tom Cruise. Een vrouw, in een gezellig huis met een leuk tuintje.
Heeft u een bepaalde levensovertuiging of geloof?
Het leven is opwindend!
Wat is uw levensinstelling / filosofie?
Je leeft maar een keer, probeer zo veel mogelijk!
Wat voor hobby's / bezigheden heeft u?
Schrijven, fictie.
Welke sporten beoefent u?
Hardlopen, karate, gymnastiek, fitness krachttraining. Wat het werk vraagt.

Karakter
Hoe karakteriseert u uzelf?
Avontuurlijk, heldhaftig, onderzoekend.
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als prettig ervaren
Moed.
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als onprettig ervaren
Faalangst, hoewel positief.
Bewonderenswaardige karaktereigenschappen bij anderen
Moed, durf.
Vervelende karaktereigenschappen bij anderen
Arrogantie/zelfvoldaanheid
In te vullen door arts

Karakterstabiliteit: stabiel / stabiel afhankelijk van situaties / wisselend / extreem wisselend
Op schaal van 1 tot 5
Passief
2
Assertief 3
Agressief 4

Medische geschiedenis
Komen er bepaalde ziektes in uw familie voor? Zoja, welke?
Parkinson bij grootvader van moeders kant.
Voelt u zich fit? Zo nee, sinds wanneer is dit zo?
Op de klachten na wel.
Bent u vaak moe? Zo ja, wanneer?
Lichamelijk zeer moe na zenuwstuipen. Verder normaal.
Heeft u operaties ondergaan? ja / nee
Wanneer en welke?
Voornamelijk recht zetten van gebroken botten. Bijna om de twee jaar.
Geef een cijfer voor uw huidige staat van gezondheid tussen 1 en 10.
8

Psychische geschiedenis
Wat is uw hoofdklacht?
Aanvallen van trillerigheid. Zenuwstuipen.
Heeft u een gelukkige jeugd gehad? Zo nee, wat was daar de reden van?
Normale jeugd.
Komen er bij u in de familie psychische aandoeningen voor? Zo ja, welke en bij wie?
Theatrale persoonlijkheidsstoornis bij tante van moeders kant.
Beschrijf eens een slecht moment uit uw leven (verdriet, verlies of angst)? Wanneer?
Verdriet toen hij op de middelbare de klas uit werd gezet omdat hij te veel vragen stelde . Patiënt voelde
zich hier lange tijd beschaamd en verdrietig over, zelfs na excuses van de docent.
Heeft u ooit periodes gekend van grote psychische nood? Zo ja, wat was er aan de hand?
Nee.
Voelt u zich regelmatig angstig of bent u extreem bang voor iets (fobie)?
Zo ja, waar bent u bang voor?
Voor elke stunt een zekere spanning. Angst om te falen, om het niet te halen, om als looser te worden
gezien.
Wat betekent seksualiteit in uw leven?
Lekker doen waar je zin in hebt.
Heeft u last van stress? Zo ja, in welke situaties?
Niet anders dan andere mensen met een drukke baan.

Overig
Korte voorgeschiedenis:
De patiënt vertelt dat hij het goed voor elkaar heeft. Adrenaline, succes, mooi appartement, elk weekend
een ander meisje of jongen (want hij blijkt niet kieskeurig) en twee auto s. Hij werkt in Nederland en
Europa aan speelfilms en is kort geleden in Praag geweest om als stuntman te fungeren in een speelfilm
over vampieren. Maar bij terugkomst in Nederland ging het mis.
Hij heeft geen idee wat er aan de hand is. De ene dag was hij nog aan het solliciteren naar een baan bij een
bekende Nederlandse filmfranchise over zombies, en de andere dag trilde hij ruim een uur als een rietje.
De huisarts kan het niet verklaren en heeft hem doorverwezen naar de psychiatrie.

Personalia
Naam + voorletter(s): Zegers, S. [Sven]
Geb.datum: inferior: 27-08-1975
Burg.staat: Alleenstaand.
Beroep: proffesioneel motorracer
Zorgverzekeraar: Zilveren Kruis Achmea
Medicijngebruik (nu & verleden): Cimetidine, Restoril
Datum van opname: 15-11-2011
Reden van opname: Fantoompijn, slaapstoornis

Persoonlijke situatie
Wat is de samenstelling van uw gezin (leeftijden)?
Geen gezin.
Hoe ervaart u uw werk? Heeft u er plezier in of juist niet?
Werk is fantastisch, vooral de adrenaline kicks.
Heeft u financiële problemen? Zo ja, waar bestaan deze uit?
Nee.
Heeft u bepaalde ambities? Zo ja, welke?
TT in Assen winnen.
Heeft u een bepaalde levensovertuiging of geloof?
Nee
Wat is uw levensinstelling / filosofie?
Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.
Wat voor hobby's / bezigheden heeft u?
Motor/auto-bladen lezen, kaarten met vrienden.
Welke sporten beoefent u?
Motorracen, professioneel. Joggen in het park.

Karakter
Hoe karakteriseert u uzelf?
Bescheiden (patiënt moet hier om lachen), nuchter, beleefd, introvert behalve op het circuit.
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als prettig ervaren
Nuchterheid
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als onprettig ervaren
Afstandelijkheid
Bewonderenswaardige karaktereigenschappen bij anderen
Bescheidenheid, hoffelijkheid
Vervelende karaktereigenschappen bij anderen
Decadentie, eigendunk
In te vullen door arts

Karakterstabiliteit: stabiel / stabiel afhankelijk van situaties / wisselend / extreem wisselend
Op schaal van 1 tot 5
Passief
4
Assertief
2
Agressief
2

Medische geschiedenis
Komen er bepaalde ziektes in uw familie voor? Zoja, welke?
Leukemie bij nichtje aan moeders kant
Voelt u zich fit? Zo nee, sinds wanneer is dit zo?
Ja.
Bent u vaak moe? Zo ja, wanneer?
Na veel onder de mensen te zijn geweest. Laatste tijd ook na onrustige nachten.
Heeft u operaties ondergaan? ja / nee
Wanneer en welke?
Opvallend genoeg geen. Slechts wat hechtingen in jeugd na valpartij uit boomhut.
Geef een cijfer voor uw huidige staat van gezondheid tussen 1 en 10.
8

Psychische geschiedenis
Wat is uw hoofdklacht?
Fantoompijn, slaapstoornis
Heeft u een gelukkige jeugd gehad? Zo nee, wat was daar de reden van?
Ja, prima jeugd.
Komen er bij u in de familie psychische aandoeningen voor? Zo ja, welke en bij wie?
Onbekend.
Beschrijf eens een slecht moment uit uw leven (verdriet, verlies of angst)? Wanneer?
De reden waarvoor de patiënt hier nu is. Hij zag een zuster het racecircuit oversteken en raakte in paniek.
Probeerde te ontwijken en kwam ter val.
Heeft u ooit periodes gekend van grote psychische nood? Zo ja, wat was er aan de hand?
Nee.
Voelt u zich regelmatig angstig of bent u extreem bang voor iets (fobie)?
Zo ja, waar bent u bang voor?
Nee.
Wat betekent seksualiteit in uw leven?
Patiënt komt niet goed uit zijn woorden. Indruk: nog niet veel ervaring met de daad zelf.
Heeft u last van stress? Zo ja, in welke situaties?
Niet opvallend.

Overig
Korte voorgeschiedenis:
Opkomend motorcoureur. Meerdere jeugdraces op zijn naam. Overgestapt van dirtraces naar circuit racen.
Veel aandacht van mooie meiden maar geen echte interesse of relatie. Goede reclame deals gehad en
wordt gezien als een goede kanshebber in de TT in Assen.
Onlangs over de kop gevlogen tijdens een race. Patiënt geeft aan een zuster het circuit te hebben zien
oversteken. Sindsdien fantoompijn in linkerbeen, kortademigheid en slechte nachtrust. Naar Zilverpoort
gestuurd door trainer in de hoop patiënt voor het volgende seizoen weer op de been te hebben.

Personalia
Naam + voorletter(s): Ree, D. van [Dennis]
Geb.datum: inferior: 03-04-1985
Burg.staat: Alleenstaand
Beroep: Fairtrade investeerder
Zorgverzekeraar: Agis
Medicijngebruik (nu & verleden): Diazepam
Datum van opname: 28-11-2011
Reden van opname: Burnout

Persoonlijke situatie
Wat is de samenstelling van uw gezin (leeftijden)?
Alleenstaand. Te druk met werk en teveel van huis voor een gezin.
Hoe ervaart u uw werk? Heeft u er plezier in of juist niet?
Het geeft voldoening en uitdagingen.
Heeft u financiële problemen? Zo ja, waar bestaan deze uit?
Nee.
Heeft u bepaalde ambities? Zo ja, welke?
De wereld verbeteren, te beginnen bij betere arbeidsomstandigheden voor boeren in Derde Wereld landen.
Heeft u een bepaalde levensovertuiging of geloof?
Nee.
Wat is uw levensinstelling / filosofie?
Help anderen die het minder hebben.
Wat voor hobby's / bezigheden heeft u?
Werken met metaal. Abstracte beelden maken.
Welke sporten beoefent u?
Geen.

Karakter
Hoe karakteriseert u uzelf?
Betrokken, menslievend, begaan met de wereld, onderzoekend, optimistisch.
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als prettig ervaren
Betrokken, eerlijk
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als onprettig ervaren
Zichzelf wegcijferen
Bewonderenswaardige karaktereigenschappen bij anderen
Compassie
Vervelende karaktereigenschappen bij anderen
Egoisme
In te vullen door arts

Karakterstabiliteit: stabiel / stabiel afhankelijk van situaties / wisselend / extreem wisselend
Op schaal van 1 tot 5
Passief
3
Assertief
3
Agressief 2

Medische geschiedenis
Komen er bepaalde ziektes in uw familie voor? Zoja, welke?
Geen
Voelt u zich fit? Zo nee, sinds wanneer is dit zo?
Niet sinds een oproer over zogenaamde Fair Trade boeren die dit niet bleken te zijn. Dit doet de patiënt
erg veel.
Bent u vaak moe? Zo ja, wanneer?
Ja. Zie fitheid.
Heeft u operaties ondergaan? ja / nee
Wanneer en welke?
Nee.
Geef een cijfer voor uw huidige staat van gezondheid tussen 1 en 10.
5

Psychische geschiedenis
Wat is uw hoofdklacht?
Burnout
Heeft u een gelukkige jeugd gehad? Zo nee, wat was daar de reden van?
Normale jeugd.
Komen er bij u in de familie psychische aandoeningen voor? Zo ja, welke en bij wie?
Geen.
Beschrijf eens een slecht moment uit uw leven (verdriet, verlies of angst)? Wanneer?
Angst tijdens het bijna neerstorten van een prive vliegtuigje boven de jungle van Afrika.
Heeft u ooit periodes gekend van grote psychische nood? Zo ja, wat was er aan de hand?
Nee.
Voelt u zich regelmatig angstig of bent u extreem bang voor iets (fobie)?
Zo ja, waar bent u bang voor?
Nee.
Wat betekent seksualiteit in uw leven?
Speelt geen grote rol.
Heeft u last van stress? Zo ja, in welke situaties?
Fair Trade merk rellen gaven veel stress wat leidde tot deze burnout.

Overig
Zijn er nog meer dingen, die van belang zouden kunnen zijn?
Patiënt geeft aan een onverklaarbaar schuldgevoel te hebben dat hem aanspoort zich in te zetten voor de
wereld.
Korte voorgeschiedenis:
Opleiding aan Nijenrode Business Universiteit. In tegenstelling tot studiegenoten gekozen voor kleine
verkopers in de Derde Wereld, in plaats van het grote geld. Fair Trade wereldje in gegaan vanwege
onverklaarbaar schuldgevoel.
Onlangs ophef over het Fair Trade merk omdat bepaalde boeren die wel het merk hadden gekregen zich
niet aan afspraken hielden. Merk is zelfs in gevaar geweest. Leverde veel stress op bij patiënt en zit hem
nog steeds dwars.

Personalia
Naam + voorletter(s): Vorens, L. [Lia]
Geb.datum: inferior: 03-04-1985
Burg.staat: vrijgezel
Beroep: Scheidingsbemiddelaar
Zorgverzekeraar: Delta Loyd
Medicijngebruik (nu & verleden): Xanax
Datum van opname: 12-11-2011
Reden van opname: Waanideeën.

Persoonlijke situatie
Wat is de samenstelling van uw gezin (leeftijden)?
Bewust vrijgezel.
Hoe ervaart u uw werk? Heeft u er plezier in of juist niet?
Het beste maken van een nare situatie is soms zwaar, maar geeft veel voldoening als het lukt.
Heeft u financiële problemen? Zo ja, waar bestaan deze uit?
Nee.
Heeft u bepaalde ambities? Zo ja, welke?
Niet over na gedacht. Eigen bedrijfje beginnen zou misschien leuk zijn, maar patiënt weet nog niet op
welk gebied dan.
Heeft u een bepaalde levensovertuiging of geloof?
Atheist.
Wat is uw levensinstelling / filosofie?
Geen.
Wat voor hobby's / bezigheden heeft u?
Knuffelen met de kat, lezen
Welke sporten beoefent u?
Dans, modern.

Karakter
Hoe karakteriseert u uzelf?
Betrokken, doorzetter, optimist
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als prettig ervaren
Positief ingesteld
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als onprettig ervaren
Hypocriet
Bewonderenswaardige karaktereigenschappen bij anderen
Eerlijkheid, oprechtheid, zelfkritisch, optimisme
Vervelende karaktereigenschappen bij anderen
Hypocrisie, arrogantie
In te vullen door arts

Karakterstabiliteit: stabiel / stabiel afhankelijk van situaties / wisselend / extreem wisselend
Op schaal van 1 tot 5
Passief
4
Assertief 3
Agressief 1

Medische geschiedenis
Komen er bepaalde ziektes in uw familie voor? Zoja, welke?
Hartritme stoornis bij opa van vaders kant.
Voelt u zich fit? Zo nee, sinds wanneer is dit zo?
Ja.
Bent u vaak moe? Zo ja, wanneer?
Nee.
Heeft u operaties ondergaan? ja / nee
Wanneer en welke?
Nee.
Geef een cijfer voor uw huidige staat van gezondheid tussen 1 en 10.
8

Psychische geschiedenis
Wat is uw hoofdklacht?
Waanideeën, hallucinaties.
Heeft u een gelukkige jeugd gehad? Zo nee, wat was daar de reden van?
Ja.
Komen er bij u in de familie psychische aandoeningen voor? Zo ja, welke en bij wie?
Nee.
Beschrijf eens een slecht moment uit uw leven (verdriet, verlies of angst)? Wanneer?
Verdriet toen vader om kwam in auto ongeluk. Patiënt was toen 18.
Heeft u ooit periodes gekend van grote psychische nood? Zo ja, wat was er aan de hand?
Nee.
Voelt u zich regelmatig angstig of bent u extreem bang voor iets (fobie)?
Zo ja, waar bent u bang voor?
Nee. Wel ongemakkelijk bij beseffen van wanen.
Wat betekent seksualiteit in uw leven?
Geen vaste relaties, gaan alleen maar stuk met alle problemen van dien.
Heeft u last van stress? Zo ja, in welke situaties?
Normaal.

Overig
Korte voorgeschiedenis:
Patiënt werkt als scheidingsbemiddelaar. Maakt het beste van rottige situaties. Door confrontatie met nare
ruzies geen verlangen naar eigen vaste relatie. Heeft echter wel wanen over het hebben van een relatie.
Koopt soms in voor gezin, ziet man in spiegelende oppervlakken en riep zelfs eens een naam: Henry.

Personalia
Naam + voorletter(s): Besseling, I. [Isabel]
Geb.datum: inferior: 18-01-1990
Burg.staat: Alleenstaand
Beroep: geen, zit al jaren in het gesticht
Zorgverzekeraar: FBTO
Medicijngebruik (nu & verleden): Diazepam, Cimetidine, Halcion,
Ditropan, meerdere vitamine-, voedings- en calciumsupplementen
Datum van opname: 10-11-2009
Reden van opname: Dissociatieve identiteitsstoornis vanaf vroege jeugd.
Niet in staat tot zelfstandig wonen. Langdurige psychiatrische zorg nodig.

Persoonlijke situatie
Wat is de samenstelling van uw gezin (leeftijden)?
n.v.t.
Hoe ervaart u uw werk? Heeft u er plezier in of juist niet?
n.v.t.
Heeft u financiële problemen? Zo ja, waar bestaan deze uit?
n.v.t. Familie en overheid betalen opname.
Heeft u bepaalde ambities? Zo ja, welke?
n.v.t.
Heeft u een bepaalde levensovertuiging of geloof?
Nee.
Wat is uw levensinstelling / filosofie?
Geen.
Wat voor hobby's / bezigheden heeft u?
Knutselen; knippen en plakken
Welke sporten beoefent u?
Geen. Gaat soms mee met de wandelgroep.

Karakter
Hoe karakteriseert u uzelf?
Anders dan anderen, creatief, gestructureerd, alles ziend
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als prettig ervaren
Patiënt verstilt en kan niet antwoorden op de vraag. Na half uur is verstilling over. Herinnert zich de vraag
niet meer. Herhaling bij opnieuw stellen van vraag.
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als onprettig ervaren
Chaotisch
Bewonderenswaardige karaktereigenschappen bij anderen
Zorgzaamheid
Vervelende karaktereigenschappen bij anderen
Eigendunk, arrogantie
In te vullen door arts

Karakterstabiliteit: stabiel / stabiel afhankelijk van situaties / wisselend / extreem wisselend
Op schaal van 1 tot 5
Passief
2
Assertief
3
Agressief 3

Medische geschiedenis
Komen er bepaalde ziektes in uw familie voor? Zoja, welke?
Onbekend voor patiënt. Volgens dossiers van vorige instellingen darmkanker bij grootvader van moeders
kant. Leverfalen bij oom aan vaders kant.
Voelt u zich fit? Zo nee, sinds wanneer is dit zo?
Ja.
Bent u vaak moe? Zo ja, wanneer?
Patiënt kan niet kiezen en wisselt tussen ja, soms en nooit.
Heeft u operaties ondergaan? ja / nee
Wanneer en welke?
Patiënt heeft hier geen herinneringen aan. Volgens dossier een keer bloedtransfusie na poging tot
zelfdoding in zwaar depressieve episode.
Geef een cijfer voor uw huidige staat van gezondheid tussen 1 en 10.
12!

Psychische geschiedenis
Wat is uw hoofdklacht?
Patiënt kan vraag niet beantwoorden Dossiers vermelden wisselende persoonlijheidstoestanden (stil en
teruggetrokken, driftig expressief en actief) vanaf vroege jeugd.
Heeft u een gelukkige jeugd gehad? Zo nee, wat was daar de reden van?
Patiënt heeft hier geen herinneringen aan. Zie korte geschiedenis .
Komen er bij u in de familie psychische aandoeningen voor? Zo ja, welke en bij wie?
Onbekend.
Beschrijf eens een slecht moment uit uw leven (verdriet, verlies of angst)? Wanneer?
Toen een zuster alle netjes geordende potloden terug stopte in een bak. Patiënt werd agressief en moest in
bedwang gehouden worden door twee broeders.
Heeft u ooit periodes gekend van grote psychische nood? Zo ja, wat was er aan de hand?
Patiënt is zich niet bewust van eigen geestes toestand.
Voelt u zich regelmatig angstig of bent u extreem bang voor iets (fobie)?
Zo ja, waar bent u bang voor?
Patiënt heeft soms het idee dat de wereld tegen haar is en het op haar gemunt heeft .
Wat betekent seksualiteit in uw leven?
n.v.t.
Heeft u last van stress? Zo ja, in welke situaties?
Nee.

Overig
Korte voorgeschiedenis:
Al op jonge leeftijd wisseling in persoonlijkheidstoestanden. Lief kind, COD trekjes, driftige perioden en
tijden van teruggetrokkenheid en stilzwijgen.
Speciale basisschool en prive onderwijs gevolgd. Patiënt was overtuigd dat docenten en andere
machthebbers haar moesten hebben . Kwam aan met verwarde flarden tekst als bewijs. Sindsdien
opgenomen in instelling. Veel gewisseld van instelling.
Patiënt heeft goede en slechte periodes. Lijkt soms klaar te zijn voor begeleid wonen traject maar vervalt
in catatonische staat wanneer dat ter sprake komt. Is dan niet in staat tot zelf verzorging. Zegt zelf uit vrije
wil opgenomen te zijn. Alle beweringen van het tegendeel leiden tot driftbuien of teruggetrokkenheid.
Patiënt lijkt vooral te wisselen tussen deze twee uitersten. Zegt soms ook zichzelf vanaf buiten haar eigen
lichaam te kunnen zien. Vaak grote gaten in het geheugen.

Personalia
Naam + voorletter(s): Brenk, J. [Jim]
Geb.datum: inferior: 25-08-1983
Burg.staat: Alleenstaand
Beroep: tandarts
Zorgverzekeraar: De Amersfoortse
Medicijngebruik (nu & verleden): Diazepam. Heeft toestemming om
Restoril te slikken als hij niet kan slapen.
Datum van opname: 7-9-2011
Reden van opname: Verslaving, narcotica

Persoonlijke situatie
Wat is de samenstelling van uw gezin (leeftijden)?
Alleenstaand.
Hoe ervaart u uw werk? Heeft u er plezier in of juist niet?
Werk zelf is leuk. Leuke collega. (Patiënt lijkt weg te dromen bij noemen van de naam Lucy, assistente).
Gedoe met zorgverzekeraars en administratie begint op te breken.
Heeft u financiële problemen? Zo ja, waar bestaan deze uit?
Nee.
Heeft u bepaalde ambities? Zo ja, welke?
Mensen zo goed mogelijk van dienst zijn.
Heeft u een bepaalde levensovertuiging of geloof?
Nee.
Wat is uw levensinstelling / filosofie?
Geen specifieke levensinstelling.
Wat voor hobby's / bezigheden heeft u?
Brandweerauto s sparen
Welke sporten beoefent u?
Geen.

Karakter
Hoe karakteriseert u uzelf?
Vriendelijk, zorgzaam, zorgvuldig
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als prettig ervaren
Compassie
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als onprettig ervaren
Twijfel
Bewonderenswaardige karaktereigenschappen bij anderen
Compassie, oprechtheid
Vervelende karaktereigenschappen bij anderen
Onverschilligheid
In te vullen door arts

Karakterstabiliteit: stabiel / stabiel afhankelijk van situaties / wisselend / extreem wisselend
Op schaal van 1 tot 5
Passief
4
Assertief
3
Agressief 1

Medische geschiedenis
Komen er bepaalde ziektes in uw familie voor? Zoja, welke?
Maagkanker bij moeder. Moeder overleed toen patiënt 20 was.
Voelt u zich fit? Zo nee, sinds wanneer is dit zo?
Matig. Geen sport.
Bent u vaak moe? Zo ja, wanneer?
Nee.
Heeft u operaties ondergaan? ja / nee
Wanneer en welke?
Navelbreuk herstel operatie toen patiënt 1 jaar oud was.
Geef een cijfer voor uw huidige staat van gezondheid tussen 1 en 10.
7

Psychische geschiedenis
Wat is uw hoofdklacht?
Narcotica verslaving. NOOT: patiënt verzwijgt heroïne gebruik.
Heeft u een gelukkige jeugd gehad? Zo nee, wat was daar de reden van?
Normale jeugd. Wel gepest vanwege postuur en gym was een kwelling.
Komen er bij u in de familie psychische aandoeningen voor? Zo ja, welke en bij wie?
Geen.
Beschrijf eens een slecht moment uit uw leven (verdriet, verlies of angst)? Wanneer?
Elke gymles als laatste gekozen worden voor teams en altijd als laatste eindigen bij elke competitie.
Verdriet.
Heeft u ooit periodes gekend van grote psychische nood? Zo ja, wat was er aan de hand?
Nee.
Voelt u zich regelmatig angstig of bent u extreem bang voor iets (fobie)?
Zo ja, waar bent u bang voor?
Arachnafobie. Patiënt geeft aan hier aan te werken. Heeft een grote nepspin in zijn praktijk hangen.
Wat betekent seksualiteit in uw leven?
Patiënt spreekt hier liever niet over.
Heeft u last van stress? Zo ja, in welke situaties?
Steeds meer vanwege nieuwe regelgeving en gedoe met zorgverzekeraars op werk gebied. Is reden van
verslaving.

Overig
Korte voorgeschiedenis:
Een jaar extra kleuterklas gedaan. Verder normale basisschool, middelbare en voortgezet onderwijs
gedaan. Opleiding tot tandarts. Eigen praktijk opgericht met een administratieve medewerker en assistent
Lucy. Werk ging goed tot er nieuwe regelgeving kwam betreffende administratie en afspraken met
zorgverzekeraars. Leverde veel stress. Patiënt begon narcotica in te nemen en later ook heroine.
Anonieme tip bracht verslaving aan het licht. Rechter drong aan op afkick traject.

Personalia
Naam + voorletter(s): Burghout, C. [Corinne]
Geb.datum: superior: 04-11-1982
Burg.staat: Alleenstaand
Beroep: luchtvaartwaarnemer
Zorgverzekeraar: Azivo
Medicijngebruik (nu & verleden): Xanax
Datum van opname: 7 - 10 - 2011
Reden van opname: Depressie, zenuwtik

Persoonlijke situatie
Wat is de samenstelling van uw gezin (leeftijden)?
Getrouwd met werk .
Hoe ervaart u uw werk? Heeft u er plezier in of juist niet?
Werk bevalt goed.
Heeft u financiële problemen? Zo ja, waar bestaan deze uit?
Nee
Heeft u bepaalde ambities? Zo ja, welke?
Nee, werk is goed zoals het is.
Heeft u een bepaalde levensovertuiging of geloof?
Atheist.
Wat is uw levensinstelling / filosofie?
Plannen, plannen, plannen.
Wat voor hobby's / bezigheden heeft u?
Lezen, soms tot diep in de nacht.
Welke sporten beoefent u?
Geen.

Karakter
Hoe karakteriseert u uzelf?
Introvert, intelligent, behoudend, soms wat passief, zorgvuldig, gestructureerd
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als prettig ervaren
Zorgvuldigheid
Karaktereigenschappen door anderen of zelf als onprettig ervaren
Schuwheid
Bewonderenswaardige karaktereigenschappen bij anderen
Moed, doortastend zijn
Vervelende karaktereigenschappen bij anderen
Impulsiviteit, opdringerigheid
In te vullen door arts

Karakterstabiliteit: stabiel / stabiel afhankelijk van situaties / wisselend / extreem wisselend
Op schaal van 1 tot 5
Passief
5
Assertief
2
Agressief
1

Medische geschiedenis
Komen er bepaalde ziektes in uw familie voor? Zoja, welke?
Artrose bij vader en grootvader.
Voelt u zich fit? Zo nee, sinds wanneer is dit zo?
Minder sinds het vliegtuig ongeval.
Bent u vaak moe? Zo ja, wanneer?
De laatste tijd, sinds vliegtuig ongeval, hele dagen.
Heeft u operaties ondergaan? ja / nee
Wanneer en welke?
Nee.
Geef een cijfer voor uw huidige staat van gezondheid tussen 1 en 10.
6

Psychische geschiedenis
Wat is uw hoofdklacht?
Depressie, zenuwtik (patiënt stopt compulsief haar achter oor weg, ook al het er al zat)
Heeft u een gelukkige jeugd gehad? Zo nee, wat was daar de reden van?
Normale jeugd, op overlijden van moeder na toen patiënt 12 was. Moeder omgekomen bij gasexplosie op
werk.
Komen er bij u in de familie psychische aandoeningen voor? Zo ja, welke en bij wie?
Onbekend.
Beschrijf eens een slecht moment uit uw leven (verdriet, verlies of angst)? Wanneer?
Sterk gevoel van verdriet en verlies na overlijden moeder.
Heeft u ooit periodes gekend van grote psychische nood? Zo ja, wat was er aan de hand?
Depressie van half jaar na overlijden moeder. Patiënt was toen 12. Hersteld na therapie.
Voelt u zich regelmatig angstig of bent u extreem bang voor iets (fobie)?
Zo ja, waar bent u bang voor?
Zeer bang voor spinnen, arachnafobie.
Wat betekent seksualiteit in uw leven?
Weinig.
Heeft u last van stress? Zo ja, in welke situaties?
Bij contact met grote groepen (extraverte) mensen.

Overig
Korte voorgeschiedenis:
Wilde van kinds af aan al in de luchtvaart werken. Stewardess en piloot vielen af. Patiënt was gefascineerd
door het weer. Opleiding genoten in Delft. Werk voor Meteo Consult. Opgeklommen tot positie in tweede
verkeerstoren van Schiphol. Taak om piloten van naderende en vertrekkende vliegtuigen te informeren
over de weersomstandigheden.
In depressie geraakt na vliegtuig crash. Patiënt had plotselinge mistbank niet aan zien komen en kon piloot
niet tijdig waarschuwen. Vijftal doden te betreuren. Patiënt wijt dit aan zichzelf. Baas heeft
doorverwijzing naar Zilverpoort geregeld.

