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Amsterdam Hebben angst en
paniek je leven overgenomen? ,,Je
bent de enige niet’’, geeft Marjolijn
van Kooten aan. Naast cabaretière
is ze sinds een dikke maand ook
directeur van de Angst Dwang
Fobie stichting. De telefonische
hulplijn van deze organisatie
wordt sinds de laatste lockdown
vaker gebeld dan in april vorig jaar.
,,Twintig procent meer telefoon-
tjes. Daarom openen we een digita-
le hangplek waar je lotgenoten
kunt ontmoeten: de BibberBar.’’

Niet alleen de patiënten die al
eerder kampten met een paniek-
stoornis bellen de hulplijn, ook
mensen die eerder nooit last had-
den van angsten nemen contact op.

,,De onzekerheid over het ver-
loop van deze pandemie, het ge-
brek aan sociale contacten en soms
grote eenzaamheid zijn krachtvoer
voor psychische problemen’’, aldus
Marjolijn van Kooten. Naast corona
waait er nog een virus rond, bena-
drukt ze: ,,Een angstvirus.’’ 

Cabaret
Zelf leed ze jarenlang aan een
zware angststoornis en depressie.
Dankzij haar psychiater ontdekte
ze haar passie: cabaret. Met haar
psychiatrisch cabaret toert ze nu al
weer tien jaar met succes langs de
Nederlandse theaters. ,,Op dit
moment zijn er uiteraard geen
optredens, maar mijn impresariaat
zorgt ervoor dat ik straks maxi-
maal twee keer per week speel en
dat is goed te combineren met
mijn nieuwe job. Ik sta voor volle
kleine zalen maar voel nu niet de
behoefte op grotere podia te spe-
len. Wel was ik toe aan een nieuwe

uitdaging. Nu valt alles samen. In
het theater probeerde ik al het
taboe op psychische aandoeningen
te doorbreken, als directeur van de
ADF stichting kan ik hierin nog
meer betekenen. Ik kan de druk
ook aan, ik ben al vijf jaar prak-
tisch klachtenvrij. Nou ja, ik durf
nog niet in een vliegtuig, maar dat
is een luxeprobleem.’’

Ziekteverzuim
,,Weet je wat ik zojuist in een on-
derzoeksrapport las: 40 procent
van het ziekteverzuim bij bedrij-
ven wordt veroorzaakt door werk-
nemers met psychische problemen.
Als we nu eens allemaal eindelijk
wat normaler omgaan met geeste-
lijke nood, valt er veel te winnen.
Misschien dat mensen dan ook
sneller hulp zoeken. Ter vergelij-
king: van de patiënten met diabe-
tes laat zo’n 95 procent zich des-
kundig behandelen. Van de men-
sen die kampen met psychische
problemen is dat slechts 38 pro-
cent.’’ 

,,In mijn nieuwe functie heb ik
genoeg om voor te strijden. Gevoed
door mijn eigen ervaringen wil ik
angstige mensen hoop geven. En
zorgen dat zij worden gehoord.
Angst verlamt en zonder juiste
hulp blijft de paniek je enorm in
de weg zitten. Zo heb ik zelf een
periode gekend dat ik mijn huis
echt niet uit durfde. Dat horen
onze vrijwilligers van de hulplijn
nu ook. Zulke trieste verhalen.’’

Hazenhart
Mensen die geen last hebben van
angsten, kunnen zich dikwijls
moeilijk verplaatsen in zo’n schijt-
lijster of hazenhart. ,,Hoe vaak ik
vroeger niet heb gehoord dat ik
gewoon die knop om moest zetten.
Of je krijgt van die goedbedoelde
adviezen als: ’Je moet ook zorgen
dat je op tijd naar bed gaat’ en
’Mijn buurman is gaan hardlopen,
daar is hij zo enorm van opge-
knapt’. De zogenaamd normale
wereld begrijpt het niet. En nog
iets: Als je thuiszit met een long-
ontsteking krijg je een fruitmand
met de woorden ’knap maar snel
op’. Heb je psychische klachten dan
wordt er niet snel medelijden ge-
toond. Alsof je de geestelijke nood
bewust hebt opgezocht, alsof het je
eigen schuld en verantwoordelijk-
heid is.’’ 

Dankzij lotgenotencontact kun
je wel de juiste erkenning en steun
vinden, stelt Marjolijn van Kooten.
Voor haar komst bij de stichting,
leidde zij op maandagavond voor
het goede doel zelf een digitaal
angstcafé. ,,Die opzet gaan we ook
gebruiken bij de BibberBar. We
beginnen centraal met een vraag
waarop iedereen om beurten ant-
woord geeft. Je mag alleen naar
elkaar luisteren dus niet reageren
op wat de spreker zegt. Uit onder-

zoek blijkt dat mensen beter luiste-
ren als ze zelf even niets mogen
zeggen. Zo wordt een spreker ook
niet afgerekend op zijn verhaal.
Daarna gaan we in kleine groepjes
uiteen en kan iedereen wel met
elkaar praten. Het laatste kwartier-
tje zijn we weer met z'n allen bij
elkaar.’’

De Angst Dwang Fobie stichting
had voor de uitbraak van de pande-
mie al lotgenotengroepen die uit-

stekend draaiden. 
,,Men kwam hiervoor fysiek bij

elkaar. Een goed virtueel alterna-
tief was er nog niet. Terwijl het zo
fijn is om met gelijkgestemden te
kunnen praten. Je kunt je optrek-
ken aan mensen die al gepokt en
gemazeld zijn. Hun adviezen snij-
den wél hout. Contact onderhou-
den met mensen die heel goed
begrijpen wat jij doormaakt, helpt
je ook bij het overwinnen van je

angst. Door te praten met lotgeno-
ten kom je er al snel achter dat je
echt niet de enige bent. Maar liefst
1 op de 5 Nederlanders heeft last
van angstklachten. Als dat er niet
meer zijn.’’

Scenario
Terwijl de stichting het aantal
hulplijnen dringend moet uitbrei-
den, vanwege de toenemende pa-
niekklachten, speelt zich bij een
kleine groep een tegenovergesteld
scenario af. 

,,Er zijn mensen die gelukkiger
zijn geworden in deze coronacrisis.
Die kampen bijvoorbeeld met
sociale angst. Dus zijn ze blij dat ze
even niet meer hoeven. We horen
ook dat mensen met dwangstoor-
nissen minder last hebben dan
voorheen. Er zijn minder prikkels
te verwerken. Vergelijk het met die
verplichte verjaardagsfeestjes met
de stoelen in een kring waar je diep
ongelukkig van wordt. Eindelijk
hoef je niet’’, aldus Marjolijn van
Kooten.

INTERVI EW Cabaretière Marjolijn van Kooten is ook directeur van stichting Angst Dwang Fobie

Met je angstvirus op
weg naar de BibberBar
Belalve corona waart er nog een virus rond. Steeds
meer mensen krijgen last van angsten. Het angstvi-
rus rukt op, merken ze ook bij de telefonische hulp-
lijn van de Angst Dwang Fobie stichting. 
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Hulp nodig?
De BibberBar wordt begeleid door ervaringsdeskundigen. Op
maandagavond 8 maart wordt het virtuele café om 20.00 uur
geopend. Deelname is gratis. Inschrijven kan met een e-mail naar
lotgenotencontact@adfstichting.nl. De telefonische hulplijn van de
ADF stichting is iedere werkdag van 9.00 tot 13.30 bereikbaar via
0343-753009. Op de website van de organisatie staan tips over hoe je
kunt omgaan met de coronapandemie als je een angst- en/of
dwangstoornis hebt. www.adfstichting.nl


