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“Het zijn geen
Smarties”
Een joint en een bierontbijt 
tegen de impulsiviteit, een hal#e 
Rivotril voor het zelfvertrouwen, 
wat methadon om van de hero-
ine af te blijven – zo komen deze 
gebruikers de dag wel door. Voor 
sommigen blij! het een leerpro-
ces. “Je moet niet alles tegelijk 
innemen als het er is.” 

'
Interview met 
psychiater 

Olav de Peuter is psychiater  
bij het Jellinek Outreachend 
Team (JOT). Hij komt vaak bij 
problematische gebruikers thuis, 
mensen uit allerlei rangen en 
standen. Samen met hen kijkt  
hij waaróm ze gebruiken.  
“We proberen bij die behoe!e 
aan te sluiten.” 

$(!!
Druggebruik van 
borderliners
 
Grijpen borderliners eerder naar 
drugs? Psychiater en schrijver Erik 
Rozing denkt van wel. Borderline-
patiënt Lot ook. “Als ik eenmaal 
begin kan ik geen maat houden”, 
zegt ze. Rozing: “Borderliners heb-
ben vaak meer last van stemmings-
wisselingen, woedeaanvallen, 
instabiele relaties, automutilatie 
en suïcidaliteit.”

PSYCHIATRIE

$)
Pil met therapeut 
erin
Goed nieuws: paddo’s, ketamine 
en ayahuasca helpen een depres-
sie te verlichten. Tenminste, dat 
zijn de voorlopige conclusies uit 
beginnend onderzoek. Gebruik 
wel onder begeleiding en in com-
binatie met therapie. Thuis met 
je vrienden keihard aan de keta 
gaan is niet hetzelfde. 

DRUGS 
TEGEN

DEPRESSIE

 De magazines die we maken over psychiatrie gaan 
altijd als warme broodjes over de toonbank. Van 
elke editie hebben we op ons kantoor een voor-
raadje achter de hand, maar de psychiatrie-special 
is alweer een tijdje op. Tijd voor een nieuwe dus. 
Blijkbaar hebben druggies bovenmatige interesse 
in de psyche. Niet zo vreemd natuurlijk, gezien 
drugs bij uitstek je bewustzijn veranderen. De een 
gebruikt om zijn geest te verruimen, de ander juist 
om zijn overprikkelde geest te dempen. 
 Op pagina 10 vertellen gebruikers over de drugs 
en medicijnen die ze nemen. Voorgeschreven 
medicijnen worden afgewisseld met uitgekiende 
zelfmedicatie-strategieën, voor velen een weg  
van trial-and-error. 

Dat op eigen houtje niet voor iedereen goed uit-
pakt, blijkt uit het he!ige verhaal van Emanuel 
op pagina 4. De ene psychose volgde de andere
 op, maar de politieagenten die plots in zijn huis 
stonden, bleken geen hallucinatie. 
 Dat drugs een krachtige werking kunnen 
hebben blijkt ook op pagina 14. Steeds meer 
onderzoek toont aan dat bepaalde drugs in 
therapeutische se$ing psychiatrische klachten 
kunnen verhelpen of verminderen. Tenminste: 
als die verholpen moeten worden. Want zoals 
woonbegeleider Bonita zegt op pagina 13: 
Wie is er nu eigenlijk gek?

Guido van Diepen  


