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Arjan werkt als programmaleider herstelondersteunende zorg en 

is coördinator van ervaringsmedewerkers bij een GGZ-instelling. 

Daarnaast geeft hij les bij een organisatie waar ervaringsdeskundigen worden opgeleid. Hij is 

zelf ervaringsdeskundige; in 2001 en 2005 heeft hij een depressie gehad. Omdat hij zelf met 

zijn verhaal naar buiten treedt om anderen te ondersteunen, gebruiken we op zijn expliciete 

verzoek geen pseudoniem in dit verhaal. Hij zegt daarover het volgende:  

 

‘Wat mij betreft hoef je helemaal geen pseudoniem te gebruiken. Ik heb van mijn ervaringen 

namelijk mijn werk gemaakt, dit verhaal is mijn gereedschapskist. Er staat niets in waar ik mij 

voor schaam of wat geheim is. Sterker nog, het verhaal moet juist verteld worden om voor 

anderen van waarde te kunnen zijn. (…) Eerlijk gezegd vind ik [het gebruik van een pseudoniem] 

in mijn geval zelfs nogal suf, zoals een heel slechte vermomming.’ 

 

Hieronder volgt zijn verhaal. 

 

‘In 1998 is mijn leven echt tot stilstand gekomen’ 

In 1998 kreeg Arjan, toen 32 jaar oud, een depressie. Daarnaast had hij ook periodes van 

hypomanie, waarbij hij verhoogd actief was. De depressie was volgens hem een combinatie 

van aanleg en vervolgens jezelf in een positie brengen waarin je getriggerd wordt: 

 

‘In 1998 is mijn leven echt tot stilstand gekomen. Ik was mijn baan kwijt, ik was van mijn gezin 

gescheiden. Eigenlijk alles was weer teruggebracht naar nul. In mijn zoektocht om daar weer uit 

te komen, kwam ik tot het besef dat de periode waarin ik hardliep, dus jaren daarvoor, dat dat 

eigenlijk de meest gelukkige periode van mijn leven was. Dat alles heel stabiel was en 

overzichtelijk. En toen heb ik helemaal aan het begin van [mijn] herstel eigenlijk het besluit 

genomen [om weer te gaan hardlopen]. En dat heeft mij zoveel opgeleverd dat dat uiteindelijk 
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invloed had op alle aspecten van mijn leven. Ik werd niet alleen fysiek gezonder, maar ook 

psychisch. Ik had een doel waar ik naar toe kon werken, ik had heel veel structuur in mijn leven.’ 

 

Arjan was tussen de 20 en 25 jaar toen hij – zoals hij zei – ‘het gelukkigste’ was. Hardlopen 

speelde voor hem op dat moment een belangrijke rol in zijn leven. Hij was destijds heel 

doelgericht en competitief en toen hij hardloopwedstrijden ging winnen, had hij zoiets van 

‘oké, dit vind ik leuk’. Het hele proces van trainen zorgde ervoor dat hij gezonder en mentaal 

fitter was. Op een gegeven moment is het hardlopen minder geworden vanwege blessures. 

Daardoor kon hij lange tijd niet lopen. Toen hij weer begon, had hij ‘wat 

motivatieproblemen’, omdat hij weer ‘helemaal van voren af aan’ moest beginnen. 

Daarnaast was hij actief als muzikant in een bandje en daarbij hoorden allerlei elementen die 

voor hem niet zo heel erg gezond waren: 

  

‘Ja, meer drinken en af en toe ook drugs gebruiken. Tot diep in de nacht doorhalen en de 

volgende ochtend weer gelijk naar je werk. Dat soort dingen allemaal. Ik ging eigenlijk van het 

ene uiterste naar het andere uiterste.’ 

 

Hardlopen als metafoor voor het herstelproces 

Arjan heeft twee jaar in een kliniek gezeten. Op een ochtend keek hij daar uit het raam en 

zag de marathon voorbij komen. Daardoor werd hij getriggerd om weer te gaan hardlopen: 

hij dacht terug aan de periode waarin hij zelf hardliep en had zoiets van ‘Oké, ik moet weer 

gaan hardlopen, is leuk joh’. Arjan heeft een verzoek ingediend bij de kliniek en dezelfde 

week kon hij al buiten op datzelfde parcours rennen: 

  

‘Tijdens het hardlopen heb ik altijd veel fantasieën. Het feit dat ik binnen een paar dagen al op 

hetzelfde parcours liep als waar die Kenianen tijdens de marathon hard over gelopen hadden, dat 

triggerde bij mij van alles. Ik kon me daardoor ook weer voorstellen dat ik dat zelf ook weer kon. 

Dat is dus uiteindelijk ook zo gebeurd. Want 10 jaar later liep ik de marathon in een vrij 

behoorlijke tijd, maar liep ik dus ook over dezelfde weg. Ik keek toen naar boven, zag die kliniek 

en dacht: “Hoe is het mogelijk?”. Dus voor mij was door dat hardlopen eigenlijk de hele cirkel van 

herstel rond: 10 jaar geleden zat ik helemaal aan de grond en toen had ik fantasieën over de 

hardlopers daar beneden en 10 jaar later had ik het tegenovergestelde perspectief van dat dat 

inmiddels allemaal mogelijk was geworden. Door dat hardlopen ook. Hardlopen werd eigenlijk 

een soort van metafoor voor mijn herstelproces.’ 
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Het hardlopen heeft veel voor hem opgeleverd en invloed gehad op alle aspecten van zijn 

leven. Hij werd fysiek en psychisch gezonder en had een doel waar hij naartoe kon werken. 

Een ander belangrijk aspect was structuur. Hij trainde 30 uur per week en er was weinig 

ruimte en tijd voor andere dingen dan werk of gezin. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat 

hij zelfs op hoge leeftijd nog aan een wereldkampioenschap mee kon doen. Volgens Arjan is 

de opbouw van zijn ervaringsverhaal duidelijk gelinkt aan zijn zwakke punten: hij maakte zijn 

zwakke punten tot een kwaliteit. Zo kwam zijn neiging tot perfectionisme in zijn 

sportcarrière heel goed van pas, want dat zorgde ervoor dat hij minutieus zijn programma 

afwerkte. ‘Ik wist tot op de kilocalorie wat ik at.’ Hij geeft aan dat een zwak punt een 

kwaliteit werd, omdat het dienstbaar was aan een eigenlijk onschuldig doel. Volgens hem 

schoot het zelfs door, de andere kant op, maar wel in positieve zin.  

 

Bouwstenen voor herstel 

Toen Arjan op ‘het nulpunt’ zat, moest hij ook weer een soort beeld gaan vormen van een 

nieuw leven. Hij had daarvoor ‘bouwsteentjes’ nodig, vertelt hij. Voor hem was de relatie 

met zijn kinderen heel belangrijk en tijdens zijn depressie veranderde de band die hij met 

zijn kinderen had: 

 

‘Kleine kinderen en een ex-vrouw die met kleine kinderen op bezoek komt in zo’n 

opnamesituatie, dat is een hele ongelijke situatie. Daar voel je je niet echt vader in. Je bent geen 

voorbeeld op dat moment.’  

 

Er was ook niets wat hij kon zeggen waardoor zij zich beter zouden voelen, dat was voor 

hem heel lastig. Een tweede bouwsteen waar hij voldoening uit kon halen was werk. Betaald 

werk hebben was voor Arjan erg belangrijk en daarom ging hij aan de slag als juridisch 

medewerker. Daardoor kreeg hij ook meer zelfvertrouwen: 

 

‘Wat een hele belangrijke rol speelde is dat, kijk als zoiets je overkomt en je raakt zo aan de 

grond, is je zelfvertrouwen natuurlijk ook tot een nulpunt gedaald. Je kunt je voorstellen dat als 

je als hardloper een wedstrijd wint, [dat dat] heel goed is voor je zelfvertrouwen. En een goed 

gevoel over je lichaam, dat is ook goed voor je zelfvertrouwen. En betaald werk is eigenlijk de 
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bevestiging dat je zo oké bent dat je voor jezelf kunt zorgen. Dat je zelf geld kunt verdienen om 

dingen te doen. Dus het draaide denk ik ook vooral om zelfvertrouwen.’ 

 

Goede woonruimte was ook een bouwsteen, net als dagbesteding of ontspanning. Met het 

verschil dat hardlopen op al die andere elementen af straalde. 

 

Terugval en op zoek naar balans in lichaam en geest 

Uiteindelijk heeft Arjan in 2005 nog een terugval gekregen. Hij belandde in een depressie die 

ook bijna twee jaar duurde. Tijdens zijn terugval had hij inmiddels weer een vaste relatie, 

maar die liep niet lekker. Daarnaast paste het werk als juridisch medeweker niet bij hem en 

werkte hij te hard:  

 

‘Daardoor had ik ook de neiging, als ik hard gewerkt had doordeweeks, om dat te 

overcompenseren in het weekend met, noem maar eens wat: rode wijn, laat opblijven. Dus ik 

ging ook steeds ongezonder leven, dus bijna een communicerend vat. Als je met veel ambitie 

serieus aan sport doet, dan komt het niet eens in je op. Op het moment dat al die ruimte 

ontstaat, dan heb ik daar kennelijk aanleg voor. Dan raak ik het spoor daarin een beetje bijster.’ 

 

Met hardlopen is hij weer uit deze terugval gekomen en dat is, zoals hij het noemt, ‘de beste 

periode in mijn hardloopleven geweest’. Zijn liefde ligt bij het lange-afstandslopen. Het zorgt 

er voor dat hij wordt aangesproken op allerlei eigenschappen waarvan hijzelf denkt dat hij 

die helemaal niet bezit, bijvoorbeeld geduld. Hij heeft zoals hij zegt ‘echt geen geduld’, maar 

in een wedstrijd kan hij heel langzaam starten en daarna bouwt hij het gewoon op. Het geeft 

hem een kik om in de laatste 10 kilometer ‘de gaskraan’ open te draaien en alsnog te 

winnen. ‘Dat soort dingen, dat vind ik er geweldig aan.’ Op een gegeven moment draait het 

tijdens het hardlopen ook om wilskracht en de balans tussen lichaam en geest: 

 

‘Je maakt ook een soort ontwikkeling mee tijdens een wedstrijd. Als je 100 kilometer gaat 

hardlopen, in het begin ben je heel erg aan het hardlopen en dat is een fysieke inspanning maar 

op een gegeven moment ben je gewoon moe, dan moet je uit een ander vaatje tappen. Dat 

andere vaatje zit hem in de overtuiging dat je het kunt: “Oké  ik ben wel moe, ik kan dit, dus ik 

ga door.”. Op een gegeven moment begin je te twijfelen: “O jee, kan ik dit wel?”. Dan kom je in 

een andere fase terecht. Eentje van “ja, maar ik wil!” en dan ga je op wilskracht. Op een gegeven 

moment wil je ook helemaal niet meer, dus je kan ook niet meer. Je bent er niet van overtuigd 



 

                          

5 

dat je het kan. Je benen zijn moe, alles doet zeer en je wilt ook eigenlijk niet meer. Dan geef je je 

eigenlijk over. Dan ben je niet meer aan het hardlopen, dan ben je hardloper. Die laatste fase is 

een flow die zo geweldig is. Dan heb je echt het gevoel dat je dagen achter elkaar kunt hardlopen 

en dat kan ik. En dat is waar ik naar op zoek ben. Eigenlijk volkomen balans in je lichaam en 

geest.’ 

 

Helaas moest Arjan met het lange-afstandslopen stoppen, aangezien hij in 2010 geblesseerd 

raakte. In dat jaar heeft hij meegedaan aan Franse kampioenschappen van 100 kilometer. Hij 

had twee zware trainingsperiodes achter elkaar en twee 100-kilometer-wedstrijden in één 

jaar tijd. Daarnaast heeft hij in het ‘oranje’ voor Nederland op het wereldkampioenschap 

meegedaan. Daarna is hij geblesseerd geraakt en ‘sindsdien is het nooit meer wat 

geworden’. Hij heeft namelijk zijn lies kapot gelopen. Er zit een slijtage-gat in zijn bot en dit 

zal nooit meer aangroeien. Arjan heeft daarna nog wel wedstrijden gelopen, alleen niet 

meer op zijn oude hoge niveau. Als hij niet kan hardlopen, ontstaat er volgens hem een 

ruimte. Met deze ruimte kan hij andere dingen doen en momenteel wordt die ruimte 

opgevuld met werk: 

 

‘Werk: omdat ik nu wel werk doe wat ik echt ongelofelijk leuk vindt. Dus het is niet zo dat ik aan 

het eind van de week echt helemaal kei kapot zit. Dan heb ik mijn dagen weer gevuld met 

allemaal dingen die leuk zijn.’ 

 

Arjan is zich wel bewust van het feit dat hij risico’s loopt op een eventuele terugval. Er zijn 

bijvoorbeeld periodes in zijn leven waarin hij veel alcohol drinkt en rookt. Hij geeft aan dat 

het beter is om zichzelf niet in een kwetsbare positie te brengen, maar dat hij die discipline 

niet heeft wanneer hij niet hardloopt. Hij weet nu wel beter dan 20 jaar geleden wat hij 

moet doen om ‘in balans’ te blijven. Op zich is hij nu niet meer op zoek naar balans, maar 

wel naar dynamiek. Hij weet nu beter waar zijn grenzen liggen:  

 

‘Als ik dan depressief werd, dan overkwam me dat als het ware. Terwijl ik nu precies weet hoe 

zich dat ontwikkeld, dat kan ik je zo uittekenen. In dat proces lukt het me ook wel om me daar 

beter in te sturen. Dus hardlopen is niet meer een noodzakelijkheid, wat ik overigens wel heel 

jammer vind. Het was ook wel een beetje wie ik was. Maar ik denk dat het zo ook goed gaat.’ 
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Werk 

In zijn werk is Arjan ‘het aanspreekpunt op het gebied van ervaringsdeskundigheid’. Hij krijgt 

veel vragen van mensen over persoonlijke ontwikkeling en over hoe zij na een behandeling 

meer zelf kunnen doen met hun ervaringen. Dit kunnen bijvoorbeeld opleidingsvragen of 

scholingsvragen zijn. Volgens Arjan is het belangrijk dat de cliënten en 

ervaringsmedewerkers goed hun eigen verhaal leren kennen, omdat het ervaringsverhaal 

‘de basis, de gereedschapskist van ervaringsmedewerkers’ is. Het ervaringswerk is ‘heel 

nieuw in de zorg’ en de invoering van ervaringsdeskundigheid in een bestaand team kan 

soms nog wel eens wrijving en problemen veroorzaken: 

 

‘Ik doe ook heel veel aan coaching van ervaringswerkers van: “Hoe kun je jezelf nou profileren 

binnen zo’n team? Hoe kun je je werk doen en laten zien wat je toevoegt aan de zorg?”’ 

 

In zijn werk gebruikt hij hardlopen als metafoor voor zijn herstelproces. Door hardlopen 

voelde Arjan zich gelukkiger. Ook zijn rol als vader en hoe die rol zich heeft geëvalueerd door 

de jaren heen, ziet hij als metafoor in dat proces. In zijn werk als ervaringsdeskundige 

probeert hij samen met de cliënten het herstelproces bloot te leggen, zodat iemand anders 

zich daarin herkent en diegene daar wat aan heeft. Dit hoeft niet altijd aan sport gerelateerd 

te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook op het gebied van muziek of kunst zijn. De kunst is volgens 

hem dat hij en zijn collega’s bij ieder individu op zoek gaan naar waar diegene van houdt: 

 

‘Goh, waar droom je nou van? Waar loop je nou warm voor? Wat voor ideeën  heb je over jezelf 

en over de wereld? Hoe kunnen we dat waar jij goed in bent, of waar jij veel van houdt, 

gebruiken in jouw herstel?’ 

 

Zijn doel was om mee te doen met het wereldkampioenschap. Hij denkt wel dat als hij 

destijds tegen zijn behandelaren had gezegd ‘dat is mijn doel, daar wil ik naartoe’, dat zij er 

vervolgens van alles aan hadden gedaan om dat uit zijn hoofd te praten. ‘Het feit dat het mij 

ook nog gelukt is om op 44-jarige leeftijd in Oranje te lopen, met mijn achtergrond, dat is 

absurd.’ In de zorg zou een irreëel doel kiezen, zoals het wereldkampioenschap willen 

rennen, een voorwaarde zijn voor een terugval. Dit komt omdat – volgens Arjan – in onze 

zorg is opgeslagen dat we mensen eerder onderschatten, dan dat we ze overschatten. De 

behandelaren zouden we daar ook op een andere manier mee om kunnen gaan: 
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‘Terwijl je ook kun zeggen: “Oké, wat is dan het eerste wat je moet doen? Ga eens trainen, ga 

gezond eten, gebruik geen alcohol, ga niet roken, zorg dat je op tijd in bed ligt.”. Dat hadden ze 

ook kunnen zeggen. […]. Ga dat proces in en leer tijdens dat proces waar je grenzen liggen. Ik 

bedoel, ik ben er ook achter gekomen dat ik in dit leven niet meer 2.30 op de marathon ga lopen. 

Die tijd heb ik gehad, dat gaat niet meer gebeuren. Maar is dat iets wat je aan het begin van de 

rit al moet zeggen? Of mag je daar zelf achter komen in een proces?’ 

 

Het doel moet wel uit iemand zelf komen, voegt hij daaraan toe. Het moet niet een idee zijn 

dat door een ander is ingegeven. Uiteindelijk is hij altijd op zoek naar de eigen kracht van 

een individu. Arjan geeft aan dat in zijn verhaal de kracht van succesvol zijn in hardlopen, 

een eigen kracht is die hem veel goeds heeft gebracht. Dat ligt per individu weer anders, 

maar als metafoor vindt hij het heel bruikbaar in zijn werk als ervaringsdeskundige.  

Een ander belangrijk aspect in zijn werk is de positieve en optimistische benadering. 

Een voorbeeld is het feit dat depressie in het handboek DSM-V staat. Depressie wordt een 

ziekte genoemd en een ziekte wordt behandeld door een dokter en een verpleegkundige. 

Die gaan volgens Arjan uit van datgene wat er mis is en vaak is diegene die de ziekte heeft,  

die ziekte zelf, zoals ‘een borderliner’ of ‘een schizofreen’. Arjan vindt het belangrijk om te 

beseffen dat dat maar een aspect van iemand is: 

  

‘Ik fiets om dat aspect heen, ik kijk naar: Wie ben je nou als mens? Waar droom je van? Waar zit 

nou je eigen kracht? En dat is een hele positieve aangelegenheid. Terwijl de dokter dus kijkt naar 

het negatieve, kijk ik naar het positieve. Met wie zouden ze liever willen praten, denk je? Ja, laten 

we het over leuke dingen hebben, kijken waar je eigen kracht ligt. Dat is hetgene wat je doet. Je 

wakkert dat vuurtje aan dat in iemand brandt in de hoop dat die daar zelf iets mee doet.’ 

 

Arjan geeft aan dat niet alle mensen die een depressie doormaken, moeten gaan hardlopen. 

Het gaat juist om het feit dat men iets moet vinden in zichzelf, waar je van droomt en waar 

je energie van krijgt. Dat moet vervolgens gebruikt worden. 

 

Tot slot 

In het verhaal van Arjan, waarin hij vertelt over twee periodes waarin hij een depressie heeft 

doorgemaakt, speelt sport een positieve rol. Het komt als middel voor herstel naar voren, 

sterker dan enkele andere belangrijke ‘bouwstenen’, zoals zijn kinderen en het hebben van 
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betaald werk. Het zorgde duidelijk voor een concreet doel in zijn leven op het moment dat 

hij dat hard nodig had. Hij geeft zelf aan dat hij sport ziet als metafoor voor zijn 

herstelproces. In het fragment waarin hij vertelt dat ‘de cirkel rond’ is als hij tijdens de 

marathon langs de kliniek komt waar hij tien jaar eerder van binnen de marathonlopers 

langs zag komen, lijkt een soort van acceptatie door te schemeren. 

 Het verhaal van Arjan past grotendeels binnen wat wetenschapper Arthur Frank het 

restitutieverhaal noemt: het type ziekteverhaal dat gericht is op herstel en het leiden van 

een normaal leven. Sport heeft daar in dit verhaal een positieve bijdrage aan geleverd. Ook 

zitten er duidelijk elementen van het zoektochtverhaal in – waarin het doormaken van een 

ontwikkeling centraal staat – zoals bijvoorbeeld in het eerder genoemde citaat ‘de cirkel is 

rond’ naar voren komt. Elementen van het chaosverhaal, het derde en laatste type 

ziekteverhaal dat Frank beschrijft, komen vooral naar voren als hij vertelt over de periode in 

1998 waarin ‘zijn leven tot stilstand is gekomen’.  

 Toch lijkt de rol van sport niet alleen positief; inmiddels kan hij niet meer deelnemen 

aan wat hij het liefste deed, het lange-afstandslopen. Enerzijds lijkt in het verhaal door te 

schemeren dat hij daarin is doorgeschoten: doordat hij in één jaar tijd heel veel heeft 

getraind en veel zware wedstrijden liep, heeft hij een blijvende blessure opgelopen en kan 

hij zijn oude hoge niveau nu niet meer halen. Anderzijds lijkt hij daar in te berusten – ‘ik denk 

dat het zo ook goed gaat’ – en is hij zich nu ook heel bewust van zijn grenzen: hij weet nu 

beter wanneer hij risico loopt op een depressie en heeft inmiddels geleerd te sturen in dat 

proces. Ook hierin komt het zoektochtverhaal naar voren.  

Arjan reflecteert sterk op zijn handelen. Daar komt waarschijnlijk zijn ervaring als 

ervaringswerker in naar voren. Hij ‘kent’ zijn verhaal goed, heeft daar duidelijk vaker over 

nagedacht en het vaker verteld. Dat komt bijvoorbeeld naar voren in het benoemen van 

belangrijke ‘bouwstenen’ voor herstel. Hij is zich er ook bewust van dat dit zijn verhaal is, dat 

van nut kan zijn voor anderen, maar dan niet per se met dezelfde ‘ingrediënten’. In dat 

opzicht nuanceert hij de rol die sport kan of moet spelen in het herstel: dat hoeft niet voor 

iedereen zo te zijn.  

 

 

~~~~~~~~~~~~ 
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De schriftelijke reactie van Arjan op dit verhaal:  

Het blijft iedere keer weer een bijzondere ervaring om terug te lezen hoe een ander mijn 

verhaal heeft gehoord en begrepen. Met als kers op de taart een analyse in de "Tot Slot".   

Ik kan me er helemaal in vinden. 


