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Wormer ■ „Adem langzaam in”,
zegt therapeut Marlies aan de
Stegge-Langenberg op kalme toon
en ze houdt haar ogen gesloten. Ze
staat in een weiland onder de blau-
we lucht, met op de achtergrond
niets anders dan een paar schapen
en de rookpluimen van de Zaanse
industrie. Ze is niet alleen. Om
haar heen staat een groep artsen
die haar aanwijzingen en die van
collega-therapeut Niels Tinga
trouw opvolgt. Het is koud deze
ochtend, maar niemand lijkt daar
iets van te merken. Zelfs als het
vriest gaat de groep het weiland
op. „Voel de wind langs je wangen
glijden”, vervolgt Aan de Stegge.
„En adem weer rustig uit.”

Eén van de artsen die in het
weiland staat is Janneke. Ze heeft
haar gezicht richting de zon ge-
draaid en lijkt de mindfulness-
oefeningen inmiddels te kunnen
dromen. Ze doet nu ruim een jaar
mee met de groepssessies van de
therapeuten. Hiervoor was ze arts
in de gehandicaptenzorg, maar
door de hoge werkdruk en lange
dagen kwam ze een jaar geleden in
een ernstige depressie terecht. De
zorginstelling waar ze werkte was
zwaar onderbezet. Toen de corona-
crisis daar nog eens overheen
kwam, werd het te veel.

Psychisch stortte Janneke volle-
dig in. Ze ging van de huisarts via
de crisisdienst naar de psychiatri-
sche afdeling van het ziekenhuis.
„Ik schrok er heel erg van. Lang
dacht ik dat er niets mis was met
mij. Ik bleef maar doorwerken en

vergat mezelf. Tot ik op een dag
volledig instortte. Toen was het
eigenlijk te laat.”

Groene polder
De boerderij waar Janneke wordt
behandeld is niet zomaar een boer-
derij, maar het behandelcentrum
van Aerrea. Een zorginstelling
speciaal voor zorgverleners. Mid-
denin de groene polder worden
zorgverleners - voornamelijk art-
sen - door een groep van psychia-
ters, therapeuten en coaches be-
handeld om van hun psychische
klachten te genezen. Sommige
patiënten zijn binnen een jaar
uitbehandeld, anderen hebben na
een traject van acht jaar nog altijd
therapie nodig.

Janneke komt nu twee keer per
week langs voor behandeling. Ze
begint met mindfulness, dan
groepstherapie en af en toe volgt
daarna nog een individueel ge-
sprek. Wanneer ze weer aan het
werk kan weet ze niet. „Donderdag
begin ik met een uurtje vrijwilli-
gerswerk, bij een kinderopvang.
Dat is al een hele grote stap voor
mij. Of ik de stress en drukte van
een ziekenhuis ooit nog aankan,
durf ik niet te zeggen.”

Psychische klachten
Dat de problemen onder zorgme-
dewerkers groot zijn, zien ze bij
Aerrea iedere dag. Met een hele
lijst aan klachten kloppen artsen
aan bij de psychische hulpverle-
ning. Depressies, burn-outs en
overspanningsverschijnselen ko-
men bij zorgverleners steeds vaker
voor. Vooral onder jonge artsen

zijn de problemen groot. Waar
twee jaar geleden nog 14 procent
aangaf last te hebben van burn-
outklachten, is dat nu opgelopen
tot bijna een kwart. Hierdoor
groeit het verzuim en daarmee de
werkdruk.

Aerrea is de enige instelling in
Nederland die speciaal is gericht
op de behandeling van zorgverle-
ners met psychische klachten.
„Belachelijk”, zegt oprichter en
psychiater Antoinet Oostindiër.
„Voor de politie is dat goed gere-
geld, voor militairen is uitstekende
begeleiding, maar voor de zorg was
dat er heel lang niet. Terwijl zorg-
verleners werk doen dat een flinke
impact kan hebben op je psychi-
sche gezondheid.”

Oostindiër weet hoe lastig het is
om als arts psychische hulp te
krijgen. Lange tijd voelde ze zich
somber en futloos, maar ze kon bij
niemand aankloppen voor hulp.
Vanuit dit inzicht begon ze in 2017
haar eigen collega’s te behandelen.
Aan het begin deed ze dat in haar
eigen praktijk, maar al snel werd
die ruimte te klein.

Therapie in de Natuur
Ze verhuisde naar de boerderij in
Wormer, waar ze nu met 16 thera-
peuten een groep van 230 patiën-
ten behandelt. Ook de behandel-
methodes zijn drastisch veranderd.
De klassieke een-op-eengesprekken
zijn aangevuld met therapie in de
natuur. Wandelgroepen, tuinieren
in de moestuin, non-verbale thera-
pie en zelfs therapie met paarden
zijn nu een belangrijk onderdeel
van het genezingsproces. „Het is

essentieel om mensen op een ande-
re manier contact te laten maken
dan door alleen te praten. Het gaat
erom dat je zelf dingen gaat voe-
len. De natuur helpt daar enorm
bij”, zegt Oostindiër.

Werkdruk
In de moestuin is therapeut Aan de
Stegge samen met Nienke (echte
naam bekend bij de redactie) aan
het werk. De tuin ligt er na de
zomer wat troosteloos bij; daar
moet verandering in komen. Nien-
ke is nu twee maanden in behande-
ling bij Aerrea en iets als onkruid
wieden werkt voor haar goed om
makkelijker over haar problemen
te kunnen praten.

Als kind van zes wist Nienke al
dat ze arts wilde worden. Toen ze
ooit zelf in het ziekenhuis was,
vroeg de dokter of ze misschien
naar haar eigen hartslag wilde
luisteren. Omdat ze ziek was had
ze daar niet veel zin in, maar daar
kreeg ze spijt van. „Ik dacht toen:
als ik dokter word kan ik dat iedere
dag doen.”

Schakel
Haar droom kwam uit en ze werd
medisch specialist op de intensive
care. Het werk is altijd zwaar ge-
weest, maar juist de afwisseling
vond ze mooi aan haar baan. „Je
bent als arts op de ic een schakel
tussen allerlei afdelingen in het
ziekenhuis. Je spreekt met chirur-
gen, neurologen en andere specia-
listen over de beste behandelings-
methode en daarmee ga je dan aan
de slag.”

Maar tijdens de coronacrisis

werd het wel heel druk op de in-
tensive care. Sommige nachten
kwam Nienke niet eens thuis, maar
sliep ze in het ziekenhuis voor het
geval haar hulp nodig was. Zelf
zegt ze dat de drukte haar nog niet
eens heeft gebroken, maar de enor-
me verantwoordelijkheid die ze als
leidinggevende op haar schouders
droeg. „Constant moest ik mijn
collega’s overtuigen dat we extra
bedden nodig hadden, of onze
verpleegsters vertellen dat ze nog
harder moesten werken. Terwijl je
ook over mensenlevens moet be-
slissen. Dat wordt uiteindelijk te
veel.”

Nu begint Nienke te trillen als ze
lang over haar werk praat. Dan
helpt zelfs het werk in de tuin niet
meer om dat te stoppen. „Ik vind
het nog altijd de mooiste baan ter
wereld, maar ik kan het gewoon
niet meer”, zegt ze geëmotioneerd.

Voor Aan de Stegge is het verhaal
van Nienke tekenend voor de pro-
blemen in de zorg. Zelf stopte ze

door een depressie als oncoloog en
ze probeert nu als ervaringsdes-
kundige artsen te helpen. „Die
herkenbaarheid is zo belangrijk.
Als je met mensen praat die het-
zelfde meemaken, dan voel je je
veel beter op je gemak. Dat Nienke
nog altijd ic-arts wil zijn, vind ik
zo bijzonder. Dat zegt veel over de
toewijding die artsen hebben voor
hun vak.”

Administratie
Zelf ziet Aan de Stegge het niet
meer zitten om ooit nog als onco-
loog aan de slag te gaan. 

„Het mooiste aan het vak was
altijd dat je door een proces gaat
met patiënten en nabestaanden.
Maar door al het administratieve
werk dat erbij is gekomen is dat
onmogelijk geworden. Als onco-
loog breng je vaak slecht nieuws,
maar uiteindelijk had ik daar nog
maar vijf minuten de tijd voor. Dat
kan niet en dat deed ik ook niet.
Alleen: zo stapelt het werk zich

steeds verder op, tot je op een
gegeven moment breekt.”

Toch is er meer aan de hand dan
alleen de werkdruk, want nog
altijd heerst er onder artsen een
taboe als gaat over psychische
problemen. Bij zorginstelling
Aerrea komen artsen pas met hun
klachten als het leed al geschied is.
Ze werken te lang door en denken
niet aan zichzelf, waardoor een
snelle behandeling moeilijker
wordt. 

Volgens Oostindiër is daarom
een cultuurverandering nodig
binnen de beroepsgroep. 

„Iedereen heeft een natuurlijke
drive om zijn of haar doel te berei-
ken in het leven. Maar als artsen
zijn we daarin doorgeslagen en
hebben we een cultuur gecreëerd
waarin we elkaar gek maken. We
zijn opgeleid met het principe: niet
zeuren maar doorgaan. Dat is hoe
zorgverleners naar elkaar kijken en
dat is ook wat je vanuit de oplei-
ding leert. In de zorg durft nie-

mand meer om te vallen, omdat
het dan weer verder uit de hand
loopt. Daar moeten we vanaf.”

Geen wachtlijsten
Aerrea probeert nu op geneeskun-
deopleidingen met voorlichting de
nieuwe generatie bewuster te ma-
ken van de psychische problemen
waarmee artsen kampen. Zo hopen
ze dat zorgverleners in de toe-
komst beter voor zichzelf zorgen.

Op dit moment zijn er geen
wachtlijsten bij de hulpinstantie, al
maakt Oostindiër zich daar wel
zorgen over. De therapeuten kun-
nen de toestroom van patiënten
net aan bijbenen. En daar komt
nog bij dat zorgverleners met pro-
blemen nu moeilijk ergens anders
geholpen kunnen worden. „Ik
hoop dat er meer van dit soort
gespecialiseerde instellingen bijko-
men in het land. Anders gaan wij
straks ook vastlopen. Hoe thera-
peutisch die wandelingen in de
natuur voor mij ook zijn.”
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Zorgverleners kunnen 
nu ook zelf in therapie

Bas Beekman

❜❜Of ik de stress
en drukte van

een ziekenhuis
ooit nog

aankan, durf ik
niet te zeggen

Niels Tinga en Marlies aan de Stegge-Langenberg tijdens de mindfulness therapie. FOTO’S MARCEL MOLLE

Psychiaters Antoinet Oostindiër met groepstherapeuten Niels Tinga en Marlies
aan de Stegge-Langenberg.

In de ochtend beginnen de zorgmedewerkers in het weiland met mindfulness. Ianthe Leeuw-Tjiong verzorgt paardentherapie voor zorgverleners. Psychiaters Antoinet Oostindiër met groepstherapeuten Niels Tinga en Marlies
aan de Stegge-Langenberg.

Mensen helpen die psychisch in de problemen zijn geraakt, en dan zelf vergelijkbare klachten krijgen. An-
toinet Oostindiër richtte Aerrea op, die hulp biedt speciaal aan zorgverleners. Door middel van de natuur
en therapie probeert ze met haar team zorgmedewerkers van hun psychische klachten af te helpen. De
behandelingsmethodes slaan goed aan, maar Oostindiër heeft liever dat er iets gebeurt om de aanwas van
nieuwe patiënten te stoppen. „Onder artsen heerst een cultuur waarin we elkaar gek maken.”

❜❜Ik vind het nog
altijd de mooiste
baan ter wereld,
maar ik kan het

gewoon niet
meer

Niels Tinga en Marlies aan de Stegge     tijdens de mindfulness therapie.


