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Nicolaas Veul is programmamaker en presenta-

tor bij de VPRO. Hij is onder andere bekend van 

de documentaire Pisnicht: The Movie, het online 

experiment Super Stream Me en de documentai-

reserie 100 dagen voor de klas waarin hij samen 

met Tim den Besten voor honderd dagen leraar 

werd op een middelbare school. Nu lopen ze 

nog een keer ergens honderd dagen mee, in 

de geestelijke gezondheidszorg, om erachter te 

komen hoe het is om ziek te zijn in je hoofd. 

EEN GEZICHT GEVEN

“Voordat we aan de slag gingen met dit pro-

gramma, zagen we hoe in de maatschappij 

naar psychische aandoeningen en mentale 

gezondheid gekeken werd en dat het een 

bepaald stigma heeft”, zegt Nicolaas. “Daarom 

wilden we dat stigma verder bekijken en de 

In het televisieprogramma 100 dagen in je hoofd gaan presentatoren 

Tim den Besten en Nicolaas Veul op zoek naar een antwoord op de 

vraag: hoe is het om ziek te zijn in je hoofd? Hiervoor liepen zij stage 

bij GGzE in Eindhoven. Nicolaas mocht meelopen op afdeling De 

Dintel waar verpleegkundige Judith Berkers een van zijn begeleiders 

was. “We wilden de mensen in de kliniek een gezicht geven”, vertelt 

hij. Juist dat sprak Judith heel erg aan. “Het is tijd om het taboe 

rondom psychische aandoeningen weg te nemen en om te laten 

zien wat het verhaal achter ‘de verwarde man op straat’ is.”

een gezicht geven aan de psychische zorg:

100 dagen
in je hoofd

tekst Marel van Andel | foto's Diederick Bulstra en Ron Rutten

werkelijkheid in beeld brengen. Je hoort of zegt 

al snel over iemand ‘die is gek’, maar zo makke-

lijk is dat natuurlijk helemaal niet. Wij wilden in 

dit programma de mensen leren kennen en een 

gezicht geven.” 

Om dat te doen, liep Nicolaas stage op een 

afdeling met chronisch psychisch zieke mensen. 

“Ik mocht als stagiair cliënten begeleiden en voor 

ze zorgen. Bijvoorbeeld door ze te helpen met 

plannen, de was, boodschappen doen of door 

te koken. Ook kon ik helpen door te meten en 

wegen. Ik had een ondersteunende, zorgende rol. 

Terwijl je al die dingen doet, ben je voortdurend 

in gesprek met de mensen. Je maakt een praatje 

en drinkt af en toe een bakje koffie. Zo leer je de 

cliënten steeds beter kennen.”  →
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“Je hoort de hele dag verhalen over wat mensen 

hebben meegemaakt of nog steeds meemaken. 

Daar raakt je hoofd helemaal vol van en je 

wordt erdoor geraakt. Ik vond het moeilijk om 

die verhalen los te kunnen laten. Daardoor heb 

ik toch wel een aantal nachten slecht geslapen. 

Om beter om te kunnen gaan met de verhalen, 

kreeg hij de tip om zichzelf af en toe terug te 

trekken. “Soms moest ik uit de situatie gaan. 

Ik heb in die tijd regelmatig wandelingen van 

anderhalf uur gemaakt. Ik heb moeten leren hoe 

ik iets kon betekenen voor een ander zonder dat 

het ten koste zou gaan van mezelf.”

EIGEN MENTALE GEZONDHEID

Daarnaast kreeg hij extra begeleiding van een 

mentor uit de GGZ. “Daarmee gingen we in 

gesprek over alles wat het werk met onszelf 

deed. En hoe ons karakter past of juist niet 

past bij het werk dat we deden. Ook onze eigen 

mentale problemen kwamen daarbij aan bod. Bij 

die gesprekken hebben we veel gelachen, maar 

ook heel veel gehuild.”

Psychische klachten zijn voor Nicolaas niet 

nieuw. “Ik ben zelf vijftien jaar in therapie 

geweest voor depressie. Ik stoeide met mezelf. 

Ik heb toen niet in een kliniek gezeten, maar 

ik herkende me nu wel in de mensen die daar 

zitten. Ik zag daar een soort uitvergrote versies 

van mezelf, waardoor ik meer ontdekt heb over 

wie ik ben. Dat was heel confronterend.”

‘Ik zag daar een soort uitvergrote versies 
van mezelf, waardoor ik meer ontdekt heb  
over wie ik ben. Dat was heel confronterend’
Nicolaas Veul

Judith Berkers  werkt al 21 jaar bij de GGzE. De laatste 

jaren is ze te vinden op afdeling De Dintel. Haar werk 

is te zien in het tv-programma 100 dagen in je hoofd, 

waarbij ze Nicolaas Veul begeleidt met het werk op 

haar afdeling. 

BEGELEIDING

Bij het werk werd Nicolaas begeleid door 

verpleegkundige Judith en agoog Simone. 

“Judith heeft me aan de hand genomen en me 

alles laten zien. Er was bijvoorbeeld een cliënt 

die te veel water dronk. Judith heeft me laten 

zien hoe je kunt zorgen dat diegene daarmee 

stopt en hoe je respectvol blijft. Ze heeft me 

ook echt geleerd om dingen als gewoon te zien, 

zonder oordeel. Simone heeft me erg gesteund 

in het niet eigen willen maken van andermans 

verhalen. Dus niet de mensen willen redden en 

hoe je daarmee moet omgaan.” Nicolaas merkte 

namelijk dat het werk emotioneel heel zwaar kan 

zijn.
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Door zelf aan het werk te gaan, kwam Nico-

laas er meer en meer achter hoe psychische 

problemen werken, hoe de zorg eruitziet en wat 

werken in de zorg met hem doet. “Ik had van 

tevoren niet veel verwachtingen van hoe het zou 

zijn, omdat ik het werk in een kliniek eigenlijk 

helemaal niet kende. Ik had het wel eens gezien 

in films, maar ik dacht dat het zo in het echt 

niet zou zijn. Daardoor kon ik er met een open 

houding in.” Wel had Nicolaas het beeld in zijn 

hoofd dat er constant heel diepe gesprekken 

gevoerd zouden worden. “Ik heb nu gezien dat 

het in de werkelijkheid veel praktischer is. Ik 

merkte al snel dat het veel te zwaar is als je wel 

de hele dag diepe gesprekken voert. Je helpt de 

mensen veel meer door structuur te geven aan 

de dag en ze te helpen met de praktische dingen 

of een praatje.” 

NIEUWE INZICHTEN

Van de hele ervaring heeft de documentaire-

maker veel geleerd. “Ik weet nu veel meer over 

de psychologie en wat je daar zelf aan kunt 

bijdragen. Ook heb ik gezien met wat voor 

vraagstukken je als zorgverlener te maken hebt, 

zoals het dilemma tussen medicatie en auto-

nomie. Dan merk je wat er allemaal bij het werk 

komt kijken.” Daarnaast kwam Nicolaas erachter 

dat de cliënten in een dergelijke instelling veel 

meer op je lijken dan je denkt. “Als je op straat 

een ‘gekke’ man ziet lopen, loop je daar zelf 

toch al snel om heen. Door deze ervaring heb 

ik geleerd dat je niet zo met mensen om moet 

gaan. We verschillen heus niet zo veel van 

elkaar. We moeten met z’n allen anders omgaan 

met mentale gezondheid. Door de mensen een 

gezicht te geven, krijgen we een beeld bij hoe zij 

dingen beleven.” 

Zelf heeft Nicolaas de cliënten in GGzE in 

ieder geval goed leren kennen en hij heeft een 

band met ze opgebouwd. “De band die je in 

die honderd dagen krijgt, is heel intensief. Je 

hebt heel veel persoonlijk contact met elkaar. Ik 

spreek de mensen nu dan ook nog steeds. Af en 

toe videobel ik met ze of heb ik contact met de 

verpleegkundigen.”

OP TV

In het tv-programma kunnen de kijkers zelf 

kennis maken met de cliënten in de instelling. 

“We hebben voor de opnames heel duidelijke 

afspraken gemaakt over wat wel en niet in beeld 

zou komen. Alles is vooraf bekeken door de 

cliënten en begeleiders. De serie is uiteindelijk 

heel liefdevol geworden. We gaan zelf met de 

billen bloot en je krijgt een beeld van hoe het is 

om ziek te zijn in je hoofd. Je sluit de mensen 

echt in je hart. Het programma gaat niet óver de 

mensen, het is juist mét de mensen.” →

Nicolaas Veil (links) en Tim den Besten  FOTO: DIEDERICK BULSTRA
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AFWISSELEND WERK

“We hebben hier te maken met mensen met 

onder andere schizofrenie, langdurige psycho-

ses, autisme en verslaving”, zegt Judith. “Ook is 

er een aantal mensen met een licht verstande-

lijke beperking. Iedereen heeft daardoor andere 

behoeften en dus ook een andere aanpak 

nodig.” Hierdoor is het werk volgens Judith erg 

afwisselend.

‘Het is geen glamour, maar het is wel echt’
Judith Berkers

Judith
Het werk in de klinische psychiatrie 

is wat Judith Berkers (41) betreft 

hartstikke bijzonder. Van haar mag 

de buitenwereld wel een beter beeld 

krijgen van de mensen in de kliniek. 

Daarom is de verpleegkundige te 

zien in het tv-programma 100 dagen 

in je hoofd, waarbij Nicolaas Veul 

en Tim den Besten drie maanden 

stageliepen in de GGZ. Judith bege-

leidde Nicolaas daarbij.

“Elke ochtend begint met iedereen z’n bed uit 

proberen te krijgen.” Daarna zijn er dagelijks 

allerlei activiteiten te doen. “We hebben bijvoor-

beeld veel sport, zoals fitness. Maar er wordt 

ook houtbewerking gedaan of muziek gemaakt. 

Mensen spelen djembé of cello en kunnen zo 

muziektherapie krijgen. Daarnaast hebben we 

iedere zaterdag een kampvuur in de tuin. Daar 

gaan we omheen zitten en dan maken we het 

gezellig.” Dit soort activiteiten zijn hard nodig 

in de kliniek. “De kwaliteit van leven is vaak ver 

weg bij de mensen die hier terechtkomen. Het 

is voor mensen die lang psychotisch zijn vaak 

heel moeilijk om hun leven op te pakken en 

stappen richting zelfstandigheid te zetten. En 

de maatschappij kijkt er niet naar om. Wij willen 

heel graag laten zien dat ze ertoe doen. ” 

Judith heeft een gesprekje met Benno in zijn kamer.
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STAPJES NAAR DE MAATSCHAPPIJ

Judith ziet wat haar werk daarin kan betekenen. 

“We zeggen hier wel eens dat we eigenlijk de 

prothese van cliënten zijn. We hebben bijvoor-

beeld veel te maken met mensen die verslaafd 

zijn. Zij weten vaak niet meer hoe de maat-

schappij buiten werkt als je in contact komt met 

niet-verslaafden. Wij zijn dan het hulpmiddel 

waarmee ze weer meer kunnen deelnemen aan 

de maatschappij.” De verpleegkundige vindt dat 

ze dankbaar werk doet, maar ze krijgt niet altijd 

die waardering van de cliënten. “Ik word bijvoor-

beeld wel eens uitgescholden en heb soms ook 

te maken met agressie.” Toch vindt ze het werk 

wel mooi. “Ik haal mijn energie echt uit de kleine 

stapjes die de mensen zetten, als je bijvoorbeeld 

onverwachts een dansje met iemand doet, een 

glimlach krijgt of als er een grap met je wordt 

gemaakt. Met dat soort kleine dingen zie ik dat 

ik de energie die ik erin steek ook terugkrijg.”

NIET INWISSELBAAR

Ook als Judith terugkomt van vakantie is het 

altijd bijzonder. “Dan zeggen mensen dat ze me 

hebben gemist. Dat vind ik heel fijn. Dan merk ik 

dat ik in dit werk niet zomaar een verpleegkun-

dige, maar dat ik Judith ben. En dat ik ook niet 

zomaar in te wisselen ben. Daarnaast vind ik het 

gewoon super interessant en bijzonder dat ik zo 

erg word meegenomen in iemands psyche.”

Niet alleen Judith wordt meegenomen in de 

psyche van de cliënten. Door het tv-programma 

ontdekken ‘stagiaires’ Tim en Nicolaas ook drie 

maanden lang mee hoe het is om ziek te zijn in 

je hoofd. “Ons werd gevraagd of wij belangstel-

ling hadden om mee te doen aan dit programma. 

Een aantal collega’s en cliënten had dat wel, 

waaronder ik. Het sprak mij vooral aan dat we 

de ‘verwarde man op straat’ een keer in beeld 

konden brengen naar de werkelijkheid en die 

mensen een stem en gezicht te kunnen geven. 

Zodat mensen weten wat er daadwerkelijk aan 

de hand is.” →

Judith met Geertje in de moestuin van de Dintel.
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NICOLAAS

Tijdens de drie maanden was Judith de werk-

begeleider van Nicolaas. “Het is natuurlijk wel 

bijzonder om een cameraploeg over de vloer te 

krijgen. Toen Nicolaas hier net begon, was het 

allemaal best stressvol en we moesten even 

goed zoeken hoe alles het beste werkte. Daarna 

viel alles vrij snel op zijn plek. Nicolaas heeft erg 

veel gesprekken gevoerd met de cliënten en voor 

ze gezorgd.”

Judith en haar collega’s zijn enthousiast over 

zijn werk. “Hij deed dat ontzettend goed. Hij kan 

heel goed luisteren en is echt een fijn mens. 

Hij heeft heel hard gewerkt, zowel als tv-maker 

als met het zorgen voor de mensen. Hij heeft 

in drie maanden stage eigenlijk een jaar stage 

willen doen. We zeiden ook: ‘Als de VPRO hem 

niet meer wil, kan hij zo hier aan de slag.’ Toen 

iemand ziek was, hebben we hem ook gebeld of 

hij kon invallen. Hij kon toen niet, maar het geeft 

wel aan hoe we over hem denken.”

Op de afdeling waar Judith werkt, wordt het 

programma ook gekeken. De eerste aflevering 

was een feestje. “We hebben het gevierd met 

een echte première. We hadden een rode loper 

waar iedereen overheen kon als echte filmster-

ren en daarna hadden we lekkere hapjes en 

drankjes.” Over hoe de uiteindelijke afleveringen 

zijn geworden, is Judith aangenaam verrast. “De 

focus ligt in de serie niet op ons als verpleeg-

kundigen, maar op de cliënten. Alles wat in 

beeld komt, is natuurlijk geen glamour, maar het 

is wel hoe het echt gaat. We wilden meedoen 

om het taboe rond psychische problemen weg 

te nemen. Daarbij komen mooie en rotdingen 

kijken en dat is allemaal heel goed te zien in de 

uitzendingen.”

De zesdelige VPRO-serie  

100 dagen in je hoofd is nog  

terug te zien via NPO Start. 


