


GETALLEN.
 
Uit onderzoek blijkt dat ongeveer één op 
de honderd mensen, ongeveer 160.000 in 
Nederland, lijdt aan schizofrenie.
De ziekte heerst wereldwijd en komt voor 
in alle lagen van de bevolking. De tragiek 
en het lijden vindt door de eeuwen heen 
zijn neerslag in de literatuur,’
Grof geschat heeft tien procent er zo wei-
nig last van dat een “normaal” leven 
mogelijk is, vijftien procent gaat vaak op 
jonge leeftijd over tot zelfdoding.
Waar jonge patiënten vroegtijdig worden 
opgevangen en behandeld in een voor hen 
passende, veilige omgeving, zoals o.a. 
in de adolescentenkliniek van het AMC 
(Amsterdams Medisch Centrum), mag 
worden aangenomen dat het risico van 
suicide aanzienlijk beperkt kan worden.
Waarschijnlijk is de overweldigende 
desoriëntatie een onoverkomelijk obstakel 

om het leven aan te kunnen óf misschien 
het gebrek aan woorden voor de situatie 
óf de onmogelijkheid tot communicatie 
over gevoelens, de oorzaak dat zo velen 
van hen zelfmoord plegen. De gevolgen 
van deze zelfdodingen zijn traumatisch 
voor hun omgeving. De behoefte om 
deel te nemen aan bijeenkomsten voor 
nabestaanden is dan ook opvallend groot.
 
Van de overige vijfenzeventig procent zal 
ongeveer een derde, (25 procent) zo zwaar 
lijden onder een kwetsbaarheid voor psy-
choses, dat zij hun levenslang afhankelijk 
zijn van continuë zorg, nog een derde,
(25 procent) zal zich waarschijnlijk 
bewust zijn van de beperkingen waar zij 
mee moet leren leven en kan met onze 
hulp in de maatschappij mee draaien.
Maatschappelijk vallen zij in de categorie 
“mensen met een chronische ziekte”
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Schizofrenie en de metafoor
van het kompas

Inzichten tot het begrijpen van het gedrag van medemensen 
die moeten leven met chronische psychose.

 
   Grietje Santing

 
Chronische psychose of schizofrenie is een ziekte, waarvan men nu aanneemt dat er een 
stoornis in het functioneren van de hersenen aan ten grondslag ligt.
Het woord schizofrenie heeft een heel beladen klank en wordt daarom in dit artikel 
afgewisseld met chronische psychose.
Sinds 1953 weet men dat medicijnen vreemd, gestoord gedrag kunnen beinvloeden en dat 
heeft de visie op de oorzaken van dat gedrag grondig veranderd.
Daarvóór werden oorzaken van buitenaf gezocht.
Hoewel de kennis over het functioneren van onze hersenen dagelijks toeneemt, er is nog 
zoveel ontoegankelijks, dat schizofrenie  één van de meest intrigerende ziekte’s van deze 
tijd genoemd kan worden.



De laatste 25 procent heeft geen 
ziektebesef, behoeft veel zorg en veroor-
zaakt veel en vaak extra problemen.
Een chronische psychose is niet alleen 
een tragisch lot voor hen die er aan lijden, 
maar ook een levenslange zorg voor de 
directbetrokkenen, tevens een probleem 
voor de omgeving en voor de bevolking 
als geheel.
Voor de directbetrokkenen wordt door de 
onvoorspelbaarheid van het gedrag van de 
patiënt het dagelijks leven vaak ernstig 
ontregeld.
De maatschappelijke omgeving reageert 
door onbegrip voor het bizarre gedrag 
vaak afwijzend en soms vijandig. Voor de 
patiënt is dit een tragische verergering van 
zijn situatie.
Door de patiënt niet als een ziek mens, 
maar als een ordeverstoorder te zien, 
wordt er een groot beroep gedaan op de 
beschikbaarheid van het politie-apparaat .
Angst voor dit onbekende ziektebeeld kan 
burgers (blijkbaar) een gevoel van 
onveiligheid geven.
 
 
VISIE OP SCHIZOFRENIE OF CHRONISCHE 
PSYCHOSE.
 
De inzichten betreffende de mogelijk-
heden van mensen, die meestal in de 
periode tussen 16 en 26 jaar, gecon-
fronteerd worden met hun levenslange 
handicap; schizofrenie, veranderen voort-
durend.
In de Middeleeuwen werden mensen die 
aan deze ziekte leden in narrenschepen de 
zee opgestuurd. Later dacht men dat deze 
mensen van de duivel bezeten waren en 
werden ze op de brandstapel gezet.
In de tweede helft van onze eeuw zag men 

schizofrenie als een gezonde reactie op 
een zieke maatschappij of zocht men de 
oorzaak bij de moeder. In de psycho-ana-
lytische litteratuur ging men nogal eens uit 
van de gestoorde moeder-kind relatie.
De moeder zou de ziekmakende factor 
zijn o.a. door het geven van dubbele 
boodschappen.
In de anti-psychiatrie wees men ook 
beschuldigend naar de moeder. Deze mis-
vattingen smeulen nog altijd onder ons.
Een bijvoorbeeld: John Cleese schrijft in 
zijn boek “Hoe overleef ik mijn familie” 
dat moeders die warrige grenzen stellen 
verantwoordelijk kunnen zijn voor de 
latere schizofrenie van hun kind. 
De tweede druk verscheen in 1994.
Onbekendheid met de oorzaak van de 
stoornis is mede de reden van deze 
schadelijke opvattingen.
De “moderne maatschappij” kent nog al-
tijd uitstotingsmanieren die vergelijkbaar 
zijn met die uit het verleden.Wij tol-
ereren dat wij een deel van de mensen met 
schizofrenie, zogenaamd uitbehandeld, 
tegenkomen als dak en thuislozen, 
zwervers, paria’s van de sociale-zeker-
heids-maatschappij, die structureel en 
effectief geen soelaas weet te bieden.
Het huidige narrenschip is afgemeerd aan 
de kaden van de steden van West-Europa 
en de narren verblijven in de metro
stations, de winkelcentra, de kraakpanden 
,Huizen van Bewaring, de gevangenissen. 
Er zijn goedwillende initiatieven, maar 
een werkelijke voorziening om in hun 
noden te voorzien, zal geld en profes-
sionaliteit eisen.
 
VOORLICHTING IS NODIG.
 
Voorlichting moet leiden tot de politieke 
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wil er iets aan te doen en politieke wil 
moet leiden tot een democratisch 
gedragen bereidheid om de kosten van 
de gezondheidszorg (die lang de duurste 
van Europa nog niet is) aanmerkelijk te 
verhogen.
Bijscholing en voorlichting aan hulpver-
leners, rechters, juristen, politie, etc, om 
daardoor mensen die lijden aan de ziekte 
schizofrenie zo snel mogelijk, passend te 
kunnen bijstaan zodat voor hen het hoogst 
haalbare in hun kwetsbare positie bereikt 
wordt.
 
SYMPTOMEN VAN DE ZIEKTE.
 
Het specifieke kenmerk van de ziekte 
schizofrenie is dat men de aanleg heeft 
om in een psychose te raken en daarna 
levenslang deze kwetsbaarheid behoudt. 
Als men het gebruik van medicijnen 
afwijst kan men chronisch psychotisch 
zijn.
Soms is de psychose zo ernstig dat 
medicijnen niet baten.
Door verschillende oorzaken kan men een 
éénmalige psychose doormaken. 
Dan spreekt men niet echter van 
schizofrenie.
Tijdens een psychose is het contact met de 
werkelijkheid verbroken of vervormd.
Er kunnen hallucinaties optreden,waarbij 
dingen worden gezien,gevoeld of gehoord 
die anderen niet opmerken,of wanen, 
waarbij men een idee heeft dat niet klopt, 
maar dat ook niet ter discussie staat.
Vaak kan dat de vorm aannemen van een 
grootheidswaan en er kunnen ook sterke 
gevoelens van achterdocht optreden.
Men hoort soms stemmen in het hoofd, 
die dwingend opdrachten geven of 
verwijten maken.

Voor mensen die lijden aan 
psychosen,hallucinaties of wanen krijgt de 
werkelijkheid een totaal andere betekenis 
dan voor mensen die deze niet hebben.
Er komt dan zoveel verwarde en 
tegenstrijdige informatie binnen dat men 
kan spreken van een situatie, die vergelijk-
baar is met het varen met een dolgedraaid 
kompas. Er is geen koers uit te zetten.
 
HET DOLGEDRAAIDE KOMPAS.
 
Je zou dus met de metafoor van het 
kompas kunnen stellen dat tijdens een 
psychose het kompas van een mens met 
schizofrenie dolgedraaid is.
Deze metafoor vindt zijn wortels in de  
ervaringen van jaren omgaan met mensen 
met een chronische psychose en hun 
familie.
Het is dan ook bedoeld om de problema-
tiek te verhelderen.
Als we het leven vergelijken met het 
maken van een zeereis, bijvoorbeeld het 
oversteken van een oceaan, dan hebben 
wij daarvoor een kompas nodig.
Met dat kompas kunnen wij de juiste koers 
bepalen. In het leven is het niet anders en 
de meeste mensen komen er langzamer-
hand achter dat hun kompas wérkt, ze 
kunnen er op vertrouwen en arriveren 
meestal daar waar zij naar toe willen. 
Als het niet lukt sturen ze bij, verkeerde 
keuzes worden herzien, een andere koers 
wordt uitgezet en het doel wordt bereikt.
Ik herken de functie bij Foucault als hij 
stelt: “bestuurlijkheid” impliceert een  
verhouding van zichzelf tot zichzelf.
Met de notie “bestuurlijkheid” doel ik 
(Foucault) op het geheel van praktijken 
waarin de strategieën die individuen in 
vrijheid ten opzichte van elkaar hanteren 
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worden gevormd, bepaald, georganiseerd 
en als instrument ingezet.”
Tijdens een psychose is het instrument, 
waarmee je richting en dus een doel kunt 
geven aan je leven, uitgevallen.
Er is nog wel een wil, een roer op het 
schip, maar die wil kan zich niet richten. 
In de zeereis van het leven is het alsof het 
stuurrad in eigen handen tolt.  
Daardoor is het leven vol verwarring bij 
alle keuzemogelijkheden, hoe klein ook; 
zal ik opstaan,zal ik mij aankleden, zal ik 
naar school gaan, zal ik.....
Er is zoveel irrelevante informatie vanuit 
de hallucinatie’s, de stemmen en de 
wanen. Het is een chaos!
 
OVERLEVINGSTECHNIEKEN.
 
Wat zijn de overlevingstechnieken die 
iemand met een (chronische) psychose 
kan aanwenden? Hoe kan deze mens zijn 
levensreis maken?
Er zijn verschillende mogelijkheden.
Ten eerste kan hij aanhaken bij een schip 
met een goed kompas.
Ten tweede kan hij ronddobberen, waarbij 
de wal het schip letterlijk keert.
Ten derde kan hij in de haven blijven 
wachten.
Ten vierde kan hij van de reis afzien.

AANHAKEN.
 
Bij de eerste keuze, die van het aanhaken, 
is er in de praktijk van alle dag niet 
zomaar iemand beschikbaar die bereid is 
een medemens aan boord te nemen.
En zeker niet als diegene verward of 
angstig is. Laat staan als diegene soms 
agressief of in meerdere of mindere mate 
psychotisch is.

Wie is daar dan wél beschikbaar voor?
Soms blijkt de partner beschikbaar, vaak 
de ouders, en in het laatste geval vooral 
de moeder.
Mannen, vaders blijken vaak vertrokken.
Uit een onderzoek bleek dat meer dan 
de helft van de leden van Ypsilon, een 
vereniging van familieleden en partners 
van mensen die lijden aan schizofrenie, 
alleenstaande, vaak in steek gelaten, 
moeders zijn.
Zo’n moeder zit dan als het ware ver-
strengeld in de armen van een octopus.
Zij heeft een jonge reisgenoot gekregen 
die weliswaar een wil heeft, maar 
afwijkende wensen en geen richting-
biedend eigen kompas. 
Het moge duidelijk zijn dat er “aan boord” 
geen sprake is van harmonie.
Veel mensen (patiënten) met een chro-
nische- psychose zijn vanuit hun machte-
loosheid veeleisend, wantrouwend, soms 
agressief, opstandig, verwijtend, passief, 
ze zoeken isolement of maken amok.
In hun aanwezigheid is sprake van crisis-
achtig of crisis-verwekkend gedrag, er is 
onvermogen en dus afwezigheid van 
positieve gedragingen.
Het inzicht en de kennis, het beschikken 
over de methoden en vaardigheden om 
met deze specifieke problemen van elke 
specifieke patient om te gaan, ontbreken 
bij veel hulpverleners, artsen en verpleeg-
kundigen.
Er wordt onnodig veel extra leed veroor-
zaakt door dit gebrek.
De gevolgen daarvan voor patiënt, familie 
en ook de samenleving zijn niet gering.
Veel moeders zijn door die jarenlange 
sleeptocht met een continue strijd over de 
koers tot aan de bodem uitgehold.
Hulpverlenersadviezen zoals: op straat 
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zetten, loslaten, navelstreng door-
knippen; over boord gooien dus, zijn in 
deze fase onmenselijk en niet alleen op 
grond daarvan te veroordelen. 
Zij weerspiegelen de gevoelens van 
machteloosheid bij de hulpverleners en 
hun onkunde over symptomen van de 
ziekte schizofrenie.
 
Voor mensen met een dolgedraaid kompas 
zijn een snelle diagnose en continuïteit 
van zorg eerste vereisten.
Willen hulpverleners zich tot juiste be-
geleiders bekwamen, met andere woorden: 
willen zij een snelle diagnose kunnen stel-
len en continuiteit van zorg bieden, dan is 
blijvend contact met 
familieleden of een netwerk noodzakelijk. 
Een deskundig vakmens in de hulp-
verlening (aan mensen met schizofrenie) 
kun je worden door de familie en het 
netwerk als bron van informatie te accep-
teren.
Tijdens de reis aan boord van een schip 
met slechts een goed functionerend kom-
pas geldt de uitputtingsslag ook voor 
de partners van mensen die lijden aan 
schizofrenie.
De hulpverleners willen beide partners 
gelijke kansen geven. Als de zieke partner 
al zijn survivaltechnieken inzet om aan 
boord te blijven, komt de gezonde 
partner in de verdedigende positie terecht 
en verzwakt veelal zienderogen.
Hoe dan ook het aangehaakt blijven is 
voor de patiënt van levensbelang.
Er worden soms partners,vaders,moeders 
om het leven gebracht. Het kan zijn dat de 
ónmogelijke positie van twee kapiteins op 
een schip, daar een rol in heeft gespeeld.
 

Daarbij is het wisselen van de wacht 
levensbedreigend.
Het wisselen van psychiater of begeleider 
kan leiden tot een nieuwe psychose, met 
alle gevolgen van dien.
VEILIGHEID in de vorm van een vaste 
hulpverlener of team en een eigen 
beschermde woonvorm, géén doorstroom-
systemen, zouden tot de algemeen toe-
gepaste hulpvorm moeten behoren.
 
De situatie van kinderen die meevaren met 
een ouder met een dolgedraaid kompas is 
levensbedreigend en wordt nog veel te 
weinig onderkend.
 
RONDDOBBEREN OP ZEE.
 
De tweede overlevingsstrategie van 
mensen met chronische psychosen kan 
worden verduidelijkt aan de hand van het 
beeld van de ronddobberende positie. 
Dit beeld kom je tegen in het zwervers
circuit, in het niemandsland, de zelfkant 
van de samenleving, in de gevangenissen.
In deze voorbeelden gaat het om de 
dolende mensen, de zwartrijders, de 
zieke mensen die vanuit het buitenland op 
Schiphol terecht komen.
Het zijn de mensen die op straat bij de 
meest weerloze groepen behoren en 
beroofd worden, wanneer zij ook maar 
iets van waarde bij zich dragen. 
Gemakkelijke prooien van drugsdealers.
Soms werken drugs als zelfmedicatie, 
later worden dit patiënten met een dub-
bele diagnose, ziek én verslaafd en 
daarmee zijn ze soms gedoemd tot kleine 
criminaliteit.
Zwervenden, die lijden aan schizofrenie, 
dé aanklacht die mede aanleiding gaf tot 
het uitroepen van “1996 tot het jaar van 
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de schizofrenie”.
Elke keer weer keert de wal het schip. In 
een beschaafde wereld is dit een bescha-
mende situatie.
 
WACHTEN IN DE HAVEN.
 
De derde manier waarop mensen met 
schizofrenie proberen te overleven laat 
een andere groep zien,de patiënten “in de 
haven”. Dit zijn de zorgwekkende zorg-
mijders.
Zij zijn - terecht - te bang om de zee op 
te gaan.
Inderdaad, schepen zijn het veiligst in 
de haven, maar daar zijn ze niet voor 
gebouwd.
De patienten zeggen  NEEN tegen alles: 
zij doen de deur niet open, zij openen hun 
brieven niet, houden zich niet aan af-
spraken en dat alles niet omdat zij zo’n 
prachtig onwrikbaar karakter zouden 
hebben. Hierop verkijkt menig jaloers 
hulpverlener zich veelal die dan zijn 
machteloosheid opheft door met het recht 
van de patient op privacy aan te komen.
Het is het” neen” van het onvermogen, 
het” neen” van de angst.
Het” neen” tegen te veel prikkels, daarom 
het liefst overdag slapen en ‘s nachts leven 
en ook soms een “ja” tegen de isoleercel, 
dat laatste prikkelarme toevluchtsoord.
Voor de oudere patiënt is het NEEN te 
vaak een reactie van angst. Angst als 
gevolg van alle onaangename ervaringen 
in hun leven.
Vele oudere patienten die al lang ziek zijn, 
werden ééns geboeid weggevoerd, hebben 
in een politiecel op een psychiater moeten 
wachten. Zonder uitleg zijn zij in een 
isoleercel gestopt, voelden zich door hun 
weggestuurde familie in de steek gelaten. 

Ook hebben zij onverantwoord hoge doses 
medicijnen toegediend gekregen , onder 
andere veel te veel Haldol.
Onder de zorgmijders bevinden zich  zeer 
verbitterde mensen die agressief zijn 
naar de hulpverlening. Verbitterd omdat 
de hulpverlening wel macht over hen 
uitoefende maar, maar geen veiligheid 
bood.
Veiligheid, in welke vorm dan ook, is een 
noodzaak voor iedereen.
En zo besluiten veel patienten in de 
haven te blijven. Want ook al lig je er 
stuurloos,het is er toch veilig.
Deze derde groep van mensen met schizo-
frenie zou alsnog met liefde moeten 
worden benaderd: ze zouden door de 
maatschappij extra moeten worden 
verwend.
Men vergeet immers vaak dat het ge-
heugen van deze mensen  niet is aangetast 
en dat hun intelligentie maar betrekkelijk 
heeft geleden. Hun ontvankelijkheid voor 
respect is minstens even groot als dat van 
ons.
 
AFZIEN VAN DE REIS.
 
Ten laatste kunnen mensen met schizof-
renie besluiten van de reis af te zien.
Het aantal mensen dat de beslissing neemt 
tot zelfdoding ligt dicht bij de vijftien 
procent.
Te vaak is er geen gelegenheid tot af-
scheid nemen.
Het is mogelijk dat de onbespreekbaar-
heid van het genomen besluit de wanhoop 
versterkt en juist daardoor het risico is 
vergroot.
Als mensen besluiten om van hun reis af 
te zien, kon men misschien geen passende 
woorden vinden om de ongewone ervarin-
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gen te beschrijven. Of werden de woorden 
die werden gesproken niet echt gehoord 
en begrepen.
Ongevraagd het onderwerp aan de orde 
stellen zou een optie kunnen zijn.
Uit de vorm die deze, meest jonge, 
mensen kiezen blijkt dat het schip radicaal 
vernietigd moest worden om het snel en 
definitief te kunnen laten zinken.
 
TOT BESLUIT.

Vanzelfsprekend is deze metafoor van het 
dolgedraaide kompas te eenvoudig om 
alle complicaties te verklaren.
Veel misverstanden over het gedrag van 
mensen die lijden aan een chronische psy-
chose kunnen door deze benadering echter 
verhelderd worden.
 
Sinds 1953 bestaan er medicijnen die de 
psychose kunnen onderdrukken of ver-
minderen.
Dat betekent dat het kompas kunstmatig 
functioneert.
Het is een noodoplossing en uit ervaring 
blijkt dat het functioneren in zo’n situatie 
zeker niet wil zeggen dat men stress-
bestendig is.
Voor de buitenwereld lijkt het alsof deze 
kwetsbare mensen de reis weer op eigen 
kracht aankunnen als ze medicijnen 
gebruiken.
Daarna worden er vaak te grote eisen aan 
hen gesteld, die  de kans op een nieuwe 
psychose sterk vergroten.
Bovendien hebben de medicijnen tot nu 
toe vervelende bijwerkingen.  Voor een 
juiste inschatting van de situatie is voor-
lichting daarover dan ook een vereiste.
Te meer omdat hier een heel bekend 
spanningsveld zichtbaar wordt: terwijl 

de medicijnen hun storende bijwerkingen 
hebben op de patient, merkt de directe 
omgeving,  onwetend als zij meestal is, 
daar niets van, sterker nog: zij is heel 
gelukkig met het herstelde geestelijke 
contact.
 
Wetenschappelijk onderzoek heeft 
bewezen dat hoe korter de psychose duurt 
en hoe eerder onderkend, des te gunstiger 
is de prognose voor het omgaan met deze, 
tot nu toe, ongeneeslijke ziekte.
Tijdens de psychoses verliest de patiënt 
niet alleen het contact met de werkelijk-
heid, maar ook met zijn partner, vrienden, 
familie, collega’s.
Hoe langer deze periode duurt des te 
moeilijker is het om de relaties weer te 
herstellen.
En juist voor mensen met een kwetsbaar 
kompas kan de liefdevolle steun van 
vrienden en familie van onschatbare 
waarde zijn.
 
Grietje Santing                
Amsterdam oktober 2003
 
Oud humanistisch geestelijk raads-
vrouw, van 1974 tot 1994 werkzaam in 
resp.ziekenhuis, verzorgingshuis, 
verpleeghuis en de Forensische 
Behandelafdeling (FOBA) van de 
Penitentiaire Inrichting Over-Amstel en 
moeder van een mens, lijdend aan de 
ziekte chronische psychose of schizo-
frenie.
Oud-voorzitter van de vereniging 
Ypsilon.
 
Dit artikel is eerder verschenen in 
Praktische Humanistiek nr. 4, 8e jaargang 
juli 1999
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TIEN voorwaarden voor goede medische 
en maatschappelijke zorg aan mensen 
met schizofrenie of psychoses.

1. Het betrekken van ouders, familieleden 
en naastbetrokkenen bij de  
behandeling en begeleiding; in principe in 
overleg met de patiënt.       

2. Gecontinueerde ambulante zorg die 
reeds voor ontslag uit de kliniek 
geregeld is; geen ontslag zonder een sig-
naleringsplan en afspraken op schrift. 
Aandacht voor dubbele diagnose.

3. Goede voorlichting over de medicatie, 
het gebruik ervan en mogelijke alterna-
tieven; begeleiding in goed overleg. De 
voorgeschreven medicatie aanbieden in 
de door de patiënt gewenste vorm; tablet-
ten of depôt.  Realiseren van gastvrije en 
gezellige (brunch)poli’s binnen de eigen 
locatie - eventueel met ervaringsdeskun-
dige vrijwilligers - om medicatietrouw te 
bevorderen.

4. Goede aandacht voor de lichamelijke 
gezondheid: jaarlijkse medische
screening op hart- en vaataandoeningen 
en suikerziekte, halfjaarlijkse tandarts-
behandeling en bevorderen van fitness 
activiteiten. 

5. Het recht op een individueel passende 
woonvorm met moderne voorzieningen 
in een omgeving waar veiligheid en men-
swaardigheid gewaarborgd zijn.

6. Ondersteuning in zelfzorg, huishoud-
ing en inkomensbeheer via behandel- en 
begeleidingsplan (inclusief W.A.- en ziek-
tekostenverzekering).

7. In het kader van rehabilitatie aanbieden 
van -  en het begeleiden naar -  gestruc-
tureerde dagbesteding, werk of studie; 
eventueel inclusief vervoer als dit voor 
deelname noodzakelijk blijkt. De open-
stelling van de DAC’s zodanig verruimen 
dat ‘de keten van lege zondagen’ doorbro-
ken wordt. 

8. Aanbieden van psycho-educatie, 
Libermanmodules en cognitieve 
gedragstherapie ter ondersteuning van het 
maatschappelijk functioneren. 

9. Aandacht voor levensvragen, depres-
sie, suïcidale gedachten en het gemis aan 
zingeving; eventueel door een geestelijk 
verzorger.

10. Aandacht voor het ontwikkelen en 
onderhouden van sociale contacten en
relaties, en voor vakantie mogelijkheden.
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