PI{OENIX TPA'JECT

Meer dan een miljoen mensÊn
n Nederland heeft depÍÉssiêve
klachten en een groot dee
daarvan gebruikt antrd€presslva.
Ook zljn er veel mensen mei
angst en andere k achten dle
deze midde en gebruiken. Dit
be emmert meniseen ln het goed
ervaren van de werke ljkhêid
en zorgt voor vervreemding van

jezelt

Depressie
Een depressle ls een ernstige
aandoening die het leven van de
persoon zefen van z'n omgeving
totaal kan ontwrichten. Het aanta
mensen met depressieve kLachten
in Nedêrland neemt nog steeds
toe en de aandoening is hard op
weg in de top 4 van vo ksziekten
te komen. lets om hee serieus te
nemen. Tegen deze aandoening
worden antidepressivà
voorgeschreven. Antjdepressiva
zijn medicijnen dle aan een grote
en groeiende behoefte tegemoet
komen. ln sommige geval en
is het (tijdelijk) gebruik ervan

noodzakelijk, omdat anders de
situatie ondragelijk wordt. soms
dreigt hei gÊvaarvên suïcide
wanneer er geen antidepressiva

taljaren ge eden werden
er bil toeval middelen ontdekt
die ervoor bleken te zorgen
dat depressieve klêchten veeL
minderwerden. De regu lere
geneeskunde was in een
Een 50

juichstemming. Deze midde en,
psychofarmaca, (geneesmiddelen
voor de psyche) grijpen in
op de prikkeloverdracht van
de informatiestroom in het
zenuwste sel. n het hoofd, maar
ook in de resi van het lichaarnZe helpen de oorspronkelijke
problematjek {de oor?aken)
van de depressie op een
afstand te houden, waardoor

je weer maatschappelijk kunt
functioneren. Heel mooi, je kunt
weer gewoon meedoen in het
dagelljkse levenl Het'probleem'

wordt echterop de lange baan
geschovên maaÍje raakt in zekere
zin ook vervreêÍnd van
Er

jezell

wordt met deze middelen

als het ware een deken over de

onderliggende problematjek en
dê be evins van de werke ijkheid

gelegd.le zou kunnen zeggen
dat deze pillen slikken hetze fde
is als de prob emen wegslikken.
Overigens is het nog steeds
ond uide ijk hoe ze precles werken-

lnmidde s zijn er veel varianten
ontwikkeld. De middelen worden
breed voorgeschreven, ook bij
angst- en andêre klêchien zoals
hoofdpijn en fibromyalgie. Er
weÍd desnjds vaak blj verte dl
"je mist waarschijntil-k een stofje
in je hersenen en dit middel
zorgt ervoor dat djtfysiologische
probleem wordt opgelost".
Depressie leek plotseling een
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fvsiologisch probleem te zijn.
overigens is dit laatsie nooit
wetenschappelijk aangetoond,
Ínaar het verhaal doet nog
steeds hardnekkig de ronde.
over de dubieuze rol van de

farmaceutische industriÊ en de
onderzoeken die in dat kêder
gedaan worden, heeft Trudy
Dehue een zeer leesbaar boek

geschreven:'De depressie
epidemie'.
Bewustzijn
simpelweg kunnen
stellen dat ons zênuwstelsel
een prachtig sysieem is, dat
informatie onivangt en verwerkt.
nformatie uit de buitenwereld
(wat beiekent dit voor mij?) en
de binnenwereld (wat voel ik en
wat moet ik welof niet doen?).
Je zou

Door het zenuwste sel wordt
een gepaste reactie gegeven op
die informatiei "Hoe ga ik hier
mee om?". Het is ook een lerend
systeem dat zich steeds aanpast
aên nieuwe situaties. Dat moet
wel, anders hadd-"n wij ons als
mensen nooit zo ver kunnen
ontwikkeLen. Psychofarmaca zoals
antjdepressiva grijpen in op dit
proces. Het prob eem is dêt bij
hei stoppen met deze midde en
het bewustwordingsproces op
enig moment weer om aandêcht
vraagi- Hei zijn namelijk geen
geneesmiddelen. Werd hier
eerder geen of onvo doende
aandacht aên besteed middels
therapie, dan blijkt dat de
ondedlggende problematiek nog

volledig aanwezig is bij en na
het afbouwen en stoppen met
antidepressiva. Alleen er over
praten blijkt vaak onvoldoende.
Het alternatief is een levenslang
gebÍuik van antideprêssiva, met
andere woorden: er ontstaat
afhankeltkheid en dus verlies van
vrijheid.
Bijwêrkingên
De2e middelen hebben ook
vervelende bijwerkingen op
zeer uiteenlopende gebieden.
lnmiddels is hierover steeds
mÊer bekend en ook over de

aÍhankelijkheid die optreedt
bij dêze middelên. Als jê
met deze middeien weeÍ
wilt stoppen, dan treden de
ontwenningsverschijnselen, ook
wel onttrekkingsverschilnselen
genoemd, op. Ook oude klachten
kunnen w€er tevoorschtn komen
en zo wordje als gebru:ker
opnieuw bevestigd datjê niet
zonder kunt. Het middel schrijfl

zich als het wêre zelf voor-

De brochures van dê
wetenschapswin kel va n de

De Phoênix

Het Phoenix trajeci ontleent
zljn naam aan de rnyth sche
vog{rl Phoenix. D€ Phoenix
staàt voor eigen geestkíacht

en

wedêropÍanding.

Het

verhaal over deze vog€ komt

in velc culturen terug: in de
Egyptische, Griekse, Rome nse

en Chinêse cutuur. n

de
klassieke mythe is dê Phoênix

een voge met píachtige
kleuren die n de woestijn

woonten is geboÍen uit de zon.
De Phoenix draagt zowei hel
vro!welijke als hêt mannelijke
beginsel in zich. De kop is als
de haê n van de morgenzon, de

rus gêbogen als de wassende

mêan, de vleugels behoren
de wlnd toe, de st.artverên
vormen de bomen en de
poten de aarde. Om de paar
hondêrd jaar vat de Pho€n x
vlam en wordt wedergeboren
uit de eigen as De vogel
wordt in vcrband gebrácht
rnet d€ wedergeboorte vdn
de ze Lrit de chaos €n met
onsterfe ijkhêid. n de Chinese
mythenstaath€tsymboolvoor
schoonheid en

hê

rínon e.

univeísiteit UtÍecht met de titel
'Stoppen met antidepressiva?'
en Afbouwen en Stoppen met
antidepressiva?' van de Proeftuin
FarÍnacie Groningen zijn een
paar van de betrekkelijk weiniS
voorhanden zijnde aanbevelingen,
waërin aandacht wordt besteed
aan het afbouwen. Hierin wordt
aangegeven dat aÍbouwen
meestal in een mêand te doen
is. ln de praktijk blijkt dat ditveel
te snelis. ln andere brochures
wordt 4 tot 8 weken aangerêden.
Stjchtjng Pandorê geeft veel
informatie over dez€ thematiek,
ook kunnen mensen met vragen
terecht bij het Depressiecentrum

in Utrecht. AÍbouw- of
onttrekkingsveÍschijnselen
kunnen ervoor zorÊen dat het

aftouwen níet lukt, wat weer
een bevestiging kan gÊven

voor het eiSen Íalen. Mensen
hebben soms aldrle of meer
stoPpogingen gedaan en zijn
soms radeloos of hebben het
stoPPen oPgegeven. Verder blijkt
dat tijdens het afbouwen de

onderliggende problemetiek weer
tevoorschijn komt, wat het extra
moêilijk meakt om volt€ houden.
lnmiddels is het voorschrijÍbeleid
wat terughoudender en zijn er
ook weer nieuwe en andere
middelen ontwikkeld en op de
markt gebracht.
Omdat er zo weinig begêleiding is
voor mensen die willen áfbouwen
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hebben we het Phoenix-traject
opgezêt. Binnen het Phoenix
efbouw-traject adviseren wij,
aÍhankelijk van dosering en duur
vên gebruik, meerdere maanden
te doen over dittraject.
De zíel

Waar ons inziens aên voorbij
wordt gegaan biideze

fysiologische benadering is, dai
een mens eên b€wust levend en
lerend wezen is, die de problemen
(de struikelblokken)die hij of zil
tegenkomt in het leven kan {en
moet?) verwerke n, integreren €n
transformeren tot bouwstenen.
Het vormt de essentiê, de ziel
van ons mens-zijn. Dit is ooft
één van de fundamenten van

het kinesiologisch {be)handelen.
Gebruik vàn deze middelen draagt

ertoe dat dit belangrijke aspect
van mens ziin op non-actieÍwordt
gesteld. Hei lijkt êr soms welop
datj€ je ziel moet verkopen om
maar mee te kunnen blijven doen.
zo beschouwd grijpen
antidepressiva in op het
bewustzijn van mensen. Dit
fenomeen, ons bewustzijn, woÍdt
ook beschreven in de bestseller
van Pim van Lommel met als
titel: "Eindeloos bewustzÍn", een
wetenscha ppelijke visie op een
bijna-dood ervaring. Hierin toont
hijaan dat bewustziin veelverder
gaat dan alleen het dagelijks
f!nctioneren en veel complerer
is dan over het algêmeen wordt
aengenomen. l\,4aêr dat weten we
als kinesiologen ook êl lang.

problematiêk, hei opvangen van
de ontirekk ngsverschijnselen en
hêt he pt de c iëntweerbaarop

eigen benen te staan. Tenslotte
is er het PEP (Persoonlijk Energie
Plan) dat het sociale netwerk in
kaart brenst en duidelijk maakt
wat de cliènt ze f kên onderneÍnen
om zlchzêlf tê ondersteunen.

;1

Veêl informatie over de
oorzaken van depressie en

ansstaandoenlnsen {die hee
divers kunnen zijn) list in het
onderbewuste opgeslagen. Dat
komt omdat de emotione e adlng
zo groot is geworden, dat die
informatie niet meer eenvoudig
via het denken toesankeliik
is en zo'ondergronds' gaat.
verba e en mentê e vormen van
theraple blijken vaak Ínaar tot
op zekere hoosie bijte drasen
aan het opsporen, wegneÍnen
en verwerken van eÍfotioneel
beladen herinneringen en
prograÍnmeÍingen, Die benadering
kost ook veel tjjd en aandacht en
kan op vele manieren verkregen
worden. De diverse GGZ
instellingen hebben daarvoor h!n
eigen programrrla's,

Kinesiologie
Met kinesiologie kunnen we

de adins van deze belastende
herinnerinsen wesnemen (iernand
in ba ans brengen), waardoor de
onderbewuste informatie weer
beschikbaar komt. Daarmee wordt
het natuur ljke herste proces -"n
verwerklngsproces weer op gang
sebracht. ln mijn benaderins
worden lnner ijke beelden
waarmee het onderbewuste
werkt, zoals de steen op de
maas ên de brok in de keel, als
informatiebron zeer serieus
senomen. ze blijken een sne e
weg te zijn naa r zichi op oorzaak
en oplosslng van achterliggende
problematiek. Om a nderen te
leren daa r zelf ook mee te kunnen
werken heb ik ook een cursus
ontwikkeld. Vaak blijkt gebrek aan
ze fvertrouwen

en/of onverwerkt

verlies op wat voor gebied dan
ook, hler mede aan ien srondslag

te liggen. Het hierdoor ontstane
verminderde contact met onze
ziel of essêníê spêelt hierblj een
belangrijke rol. Zoals hierboven
algezegd, zorgt het gebruik van
antidepressiva voor een nog

verdeÍe verwijdering.
Kinesio ogle kan effectief ingezet
worden om gemotiveerde
mensen, die zelf besloten hebben
de oorzaken van hun depÍessieve
gevoelens aan te pakken en
eventueel hun antidepresslva
te wll en aÍbouwen, te

ondersieunen. Voorwaarde blijft
wel dat de voorschrijvende arts
van de wens van de sebrulker
om zêlÍte wj en afbouwen op de
hoogte wordt gebrachi en er mee
Phoenix-traject
Omdat er in Nederland weinig
of niets voorhanden b eek te
zijn oÍn gemotiveerde mensen
te bege eidên, hebben wij
{ervarlngsdeskundige, psycholoog
en ondêrgetekende) het Phoenix
traject opgezet. De Phoenlx ls de
veelkleurigê mythische vogeL uit
de oudheid, die op eigen krêcht
uit zijn as hêrrijst.

Omdat w j in het Noorden van
Nederland zitten en er zovee
vragen over dit project van e ders
komen, wordt in mei2010 eên
week in het midden van Frankrijk
Seorganiseerd, met als doel
gemotiveerde mensen een êerste
aanzet te bieden lot hÊt herstel
van de in ner ijkê krêcht midde s

bovêngenoemd programma.
Hierdoor komt het aíbouwen van'
en leven zonder antjdepressiva
weer binnen handbereik. Het blijft
daarna de ultdaging voor deze
mensen oÍn zé f het even verder
te eren leven, vênuit eigen krêcht
en op eigen kracht. Dit is niet
a tjjd een gemêkkelilke weg rnaar
het ls wel mogelijk.
NieÍnand za aan het einde van
de rit willen zeggenr "la, ik heb
geleefd, maar ik ben er eigenlijk

niet bijgeweesi."
Opmerking tot slot: bovenstaande
overwegingen zijn gebaseerd op
ervaringen van en met gewone'
mensen, met milde tot matjge
depressieve klachten, zonder
psychiatrische aandoenlng.
Zijzljn gemotiveerd oÍn voor,
tijdens of na hun antjdepressivagebruik naar de oorzaken vên
h!n klêchtên te kijken. ulteraêrd
horen mensen mêt ernstige
psychlatrischê k achten niet
thuis in onze p€ktijk maar in
het reguliere clrcuii. Wellicht
kunnen we op dit vlak naar een
samenwerkinssvorÍn zoeken.

ln dit trêject worden clièntên
mêt kinesio ogie ên met

uiigeteste voedingssupplementen
ondersteund. Verder zljn eÍ
de vaardigheidstrainingen,
de adviezen van de

ervaringsdeskundige en
desgewenst de gesprekken met
de psycho oog, Deze pellers

ondersteunen effectief het
verwerken van de onderliggende
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