Update DIS is me - De eerste resultaten

Bekijk de webversie

De rode loper wordt
uitgerold

"I know that there's a
place for us, for we
are glorious." Citaat
uit This is me

Beste belangstellende,
Parels zijn het, de ervaringen van mensen met DIS en
naasten die tijdens de eerste inputronde zijn ingebracht.
We kunnen niet wachten om ze aan jullie te presenteren
op onze gloednieuwe website. Deze fase ervaren we als
het uitrollen van de rode loper - in deze update lees je
alvast de allereerste citaten.
Thema 1 - What's DIS? over de dissociatieve
identiteitsstoornis wordt half april gelanceerd. Je kunt ons
nu alvast toevoegen op social media, zodat je niets mist
(check de links hieronder).
Verder in deze update:
DIScussie over DIS
Over ons logo
Inputronde 2
Flyers beschikbaar
Hartelijke groeten,

Facebook

DIS is me gaat over de
ervaringen van mensen met
een dissociatieve
identiteitsstoornis (DIS).
Wat is DIS?
DIS is een afkorting voor
dissociatieve
identiteitsstoornis. Het is een
psychische stoornis die
ontstaat door vroegkinderlijk
trauma, die je leven flink
overhoop kan halen en
waarvoor de meeste mensen
therapie nodig hebben.
Het doel van DIS is me
In de media wordt
regelmatig een stereotiep of
negatief beeld geschetst van
DIS, en voor veel mensen is
dat ook het enige wat ze
erover weten.

Het projectteam van DIS is me

Website

Over DIS is
me

Instagram

LinkedIn

YouTube

De eerste resultaten
De eerste inputronde is afgerond. En
terwijl de tweede ronde openstaat,
staan we stil bij wat ons nu al is
toevertrouwd. De schat aan ervaring
die met ons gedeeld is raakt ons diep.
Wat een onzichtbare worsteling, maar
ook: wat een kracht.
Mensen met DIS en naasten vertellen over de worsteling
die het leven vaak is, maar ook over de lichtstralen die
ervoor zorgen dat ze de ene voet voor de andere blijven
zetten.
De worsteling

Met DIS is me willen we een
realistischer beeld schetsen
van het leven met DIS. We
hopen ook dat veel mensen
met DIS en hun naasten zich
door het project gezien,
gehoord, erkend of minder
alleen zullen voelen.

Over het
team
Samen met de projectleider
vormt het projectteam van
ervaringsdeskundigen de
drijvende kracht achter DIS
is me. Anne Lagemaat is
ervaringsdeskundig
projectleider.
Klik hier om kennis te maken
met de mensen achter DIS is
me.

"Ik vind het heel moeilijk om te leven met een ernstige
stoornis, die mijn leven dagelijks ernstig negatief
beïnvloedt en die voor anderen onzichtbaar en
onbegrijpelijk is." - iemand met DIS
"Als naaste moet ik zelf sterk in mijn schoenen staan.
Steun is er nauwelijks, en ik stuit in de omgeving op veel
onbegrip." - een naaste
De lichtstralen
"Sinds de diagnose is gesteld en ik naar mezelf en naar
mijn delen luister, is het alsof ik mijn echte zelf langzaam
terugvind." - iemand met DIS
"Een naaste hebben met DIS heeft mijn leven verrijkt" een naaste

[NB Uitspraken kunnen door DIS is me redactioneel
bewerkt zijn.]

Vooruitblik
Half april lanceren het eerste
thema, What's DIS? Over de
dissociatieve
identiteitsstoornis.
De tweede inputronde voor
mensen met DIS en naasten
staat open tot 13 april 2022.

Professionals
Behandelaars, docenten en
andere professionals kunnen
intekenen op de digitale
publicatie van het
projectmateriaal.
Deze kan gebruikt worden
als inkijkje in het
cliëntperspectief bij DIS
(educatie), aanvulling op
psycho-educatie
(behandeling) en in
voorlichting. Aan de
publicatie zijn geen kosten
verbonden. Klik hier om in te
tekenen.

DIScussie
Over de diagnose 'dissociatieve identiteitsstoornis' (DIS) en
de behandeling daarvan wordt veel gediscussieerd. Onder
andere over hoe DIS ontstaat, hoe je ernaar moet kijken
en hoe je het moet behandelen.
Deze discussie roept bij veel mensen met DIS spanning
op. Daarom stelden wij aan een aantal mensen met DIS de
volgende vraag: Wat helpt jou bij het omgaan met de
discussie over DIS?
Lees op de website de helpende gedachten en tips die met
ons gedeeld werden.

Download de flyer van DIS is
me op de website.

Contact
Heb je een vraag over DIS is
me? Kijk op www.dis-isme.nl/faq. Staat jouw vraag
er niet bij? Stuur ons dan
een e-mail: info@dis-isme.nl

Doneren

Over ons logo
Mensen met DIS hebben twee of meer
persoonlijkheidsdelen, maar meestal merkt de omgeving
daar weinig van.

We zijn blij dat het vanwege
de samenwerking met
Caleidoscoop mogelijk is om
aan DIS is me te doneren.
Caleidoscoop is de landelijke
vereniging voor mensen met
een dissociatieve stoornis en
heeft een ANBI-status. Kijk
voor meer informatie op
www.dis-is-me.nl/doneren

Veel mensen met DIS ervaren zelf wel dat er van binnen
delen zijn, voor de een is dit duidelijker dan voor de ander.
Dit kun je vergelijken met hoe je vogels kunt spotten in de
natuur. De ene keer herken je een vogel aan zijn lied. Een
andere keer hoor je bladeren ritselen en zie je een flits van
kleur. Of je vindt een veer, waardoor je weet: deze vogel
moet hier geweest zijn.

www.socialrun.nl

Lees verder op de website...

Tweede inputronde gestart
Je kunt anoniem jouw ervaringen delen als:
je de diagnose DIS hebt
een naaste van jou de diagnose DIS heeft
Elke 6-8 weken kun je ervaringen delen over nieuwe
thema's en onderwerpen. De tweede inputronde staat
open tot 13 april 2022.

Info over ervaringen delen - Klik hier

PS...
Ken jij iemand die geïnteresseerd is in mental health in het algemeen of DIS in het bijzonder?
Stuur deze nieuwsbrief dan gerust door! Deze verschijnt maximaal eens per maand.
Kreeg jij deze update doorgestuurd? Via onze website (onderaan de pagina) kun je je
inschrijven als je de updates van DIS is me voortaan zelf wilt ontvangen.

Website

LinkedIn

Facebook

Instagram

YouTube

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@dis-is-me.nl toe aan uw adresboek.

