Als een spin in het web
Tina Hannemann (42 jaar) werkt als behandelcoördinator in de Mesdag: ‘Het
werken met deze doelgroep is uitdagend, er is altijd dynamiek en leven in de
brouwerij. Je weet van te voren nooit hoe een dag zal verlopen. Het is niet
gemakkelijk, het is voortdurend puzzelen om de complexe problematiek van een
patiënt in kaart te brengen en ermee om te gaan.’

Levensgebieden invullen
‘Ik werk op de unit Resocialisatie vooral met tbspatiënten met persoonlijkheidsstoornissen: met
name antisociale, borderline- en narcistische
problematiek. Wij begeleiden deze patiënten
bij hun terugkeer in de maatschappij vanaf het
moment dat ze onbegeleid op verlof mogen
totdat ze de Mesdag verlaten. Uiteraard bouwen
we voort op de behandeling die ze op andere
units binnen de kliniek hebben gehad. Wij
helpen hen te leren hun levensgebieden in te
vullen: als wij onze patiënten overdragen aan
de reclassering, hebben ze een dagbesteding,
woonruimte, een begin van een sociaal
netwerk, vrijetijdsbesteding en hun financiën
op orde. Het mooie van mijn werk is dat ik
fungeer als een spin in het web tussen allerlei
interne medewerkers (van medische dienst
via patiëntenadministratie tot sociotherapie)
en externe netwerkpartners (reclassering,
rechtbank, ministerie).
Als behandelcoördinator zet ik voor patiënten
de behandeling uit en controleer ik of die goed
verloopt. Zo stel ik een behandelplan op en
stuur de verschillende medewerkers aan in het

vormgeven van de behandeling. Net als bijna
elke behandelcoördinator werk ik daarnaast ook
als therapeut voor patiënten van andere units.’
Tevreden met kleine successen
‘Het is niet altijd dankbaar werk. Patiënten
zitten hier meestal tegen hun zin en denken dat
behandeling helemaal niet nodig is. Daarom
ben ik tevreden met kleine successen. Zo was
er een patiënt met een wat lager IQ en een
persoonlijkheidsstoornis met antisociaal gedrag,
die in de kliniek moest leren om zich sociaal te
gedragen. Op het moment dat hij een woning
had, nodigde hij me uit om te komen kijken. Het
was prachtig om te zien hoe trots hij was op zijn
stekkie.
Minder leuk in mijn werk is de verantwoordingswaanzin, de administratieve druk. Ook de
reacties van patiënten zijn weleens moeilijk te
verwerken. Een van mijn collega’s zei ooit: ‘Je
moet een tefallaagje hebben’. Je moet in staat
zijn je niet alle opmerkingen en verwijten van de
patiënten persoonlijk aan te trekken. Vrienden
vragen me wel eens of het werken in een tbskliniek niet eng is. Ik moet zeggen dat dat heel

erg meevalt: ik voel me zelden onveilig, er zijn
bijna nooit incidenten.
Als mensen doorvragen, dan vertel ik hoe
goed tbs werkt. Al jaren zijn de recidivecijfers beduidend lager dan die van het
gevangeniswezen. Dat komt mede doordat
we mensen hier de juiste behandeling en
begeleiding geven om ze goed neer te zetten
in de maatschappij. Je zorgt dat mensen op
verschillende levensgebieden (wonen, netwerk,
vrije tijd, et cetera) succeservaringen opdoen en
dat je dat goed inbedt in hun leven. We moeten
onze patiënten meestal wel overtuigen van
het belang van een goede daginvulling of van
het lidmaatschap van een vereniging, zodat ze
nieuwe mensen leren kennen en hun (vrije) tijd
zinvol benutten. Ik heb er vertrouwen in dat
iemand echt ander gedrag kan aanleren en vind
dat iedereen een tweede kans verdient.’
Verantwoordelijkheid en afwisseling
‘Positieve aspecten van mijn werk zijn de
verantwoordelijkheid en de afwisseling. Ik hou
van het regelwerk en van al de verschillende
contacten. Voor het bijwonen van tbs-zittingen
ga ik het hele land door. Het werken als
leidinggevende in een behandelteam bij de
Mesdag geeft me voldoening. Er heerst een
informele sfeer, het is een mooi bedrijf, er zijn
veel mogelijkheden voor opleidingen. Ook
hecht ik aan mijn eigen werkplek en voel ik
me gewaardeerd. Ondanks dat ik een grote
verantwoordelijkheid draag, heb ik veel vrijheid
om mijn werk in te richten zoals ik dat wil. Fijn
aan werken bij de Mesdag is de multidisciplinaire
setting en het werken in teamverband. Ik vind
het heel belangrijk dat je nauw met elkaar

samenwerkt en als teamleden zorg voor elkaar
hebt. Ik heb ook in de reguliere psychiatrie
gewerkt als psychotherapeut. Dan heb je zeven
gesprekken met cliënten op een dag en een
uur voor verslaglegging. Je hebt dan erg weinig
contacten met collega’s, in tegenstelling tot hier.
Teamleden helpen elkaar om te relativeren en
we kunnen met elkaar soms ook enorm lachen
om gekke voorvallen. We moeten het met elkaar
doen.’
Stevig in je schoenen
‘Hoe moeilijk een gesprek met een patiënt soms
ook is, het zijn vaak juist de leuke momenten.
Je moet wel een helicopterview hebben tijdens
zo’n gesprek: steeds moet je je bewust zijn
van wat er gebeurt in de interactie en in de
dynamiek. Persoonlijkheidsstoornissen uiten
zich in de relatie met de ander. Daar moet je
voortdurend op bedacht zijn. Natuurlijk kan
werken met deze categorie patiënten ook zwaar
zijn. Je moet stevig in je schoenen staan en
goed op jezelf kunnen reflecteren. Loopt het in
een gesprek met een patiënt anders dan ik zou
willen, waar komt dat dan door? Is het iets dat ik
zelf uitstraal of zeg of ligt het bij de patiënt?
Eigenlijk ben ik heel trots op het team waarmee
ik werk en op het werk dat wij elke dag doen
met onze ‘moeilijke’ doelgroep.’

