Update 4 DIS is me - Zoveel mensen, zoveel
ervaringen

Bekijk de webversie

Lancering: What's DIS?
Beste belangstellende,
Wat is jouw favoriete smaak schepijs? Er zijn zoveel
smaken, kleuren en toppings! Laat de eerste warmte van
de lente maar komen. En op dezelfde manier komt DIS is
me naar je toe, met een grote verscheidenheid aan
ervaringen van allemaal verschillende mensen.
Dit zeggen we met gepaste trots en een dankbaar hart.
Meer dan 65 mensen met DIS en naasten en een grote
groep andere belangstellenden en vrijwillige professionals
maken het met elkaar mogelijk.
Een speciaal welkom in deze nieuwsbrief aan alle
meelezende Vlaamse mensen met DIS, therapeuten en
docenten.

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

Wat is DIS?
De dissociatieve
identiteitsstoornis (DIS) is
een psychische stoornis die
ontstaat door vroegkinderlijk
trauma, die je leven flink
overhoop kan halen en
waarvoor je vaak therapie
nodig hebt. Kijk hieronder
het filmpje DIS in een
notendop.

Verder in deze update:
Thema 1 - What's DIS?
DIS can be anyone
DIS is me in Vlaanderen
Nieuwe inputronde online
Hartelijke groeten,

Over DIS is
me

Het projectteam van DIS is me

DIS is me gaat over de
ervaringen van mensen met
een dissociatieve
identiteitsstoornis (DIS).
Website

Facebook

Instagram

LinkedIn

YouTube

Thema 1 - What’s DIS?
Over de dissociatieve identiteitsstoornis

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.
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 meer
gezien, gehoord, erkend
en/of minder alleen zullen
voelen.

"'Ik heb DIS….' Deze zin uitspreken is heel spannend. Als ik
dat toch doe, moet ik iets erkennen wat een enorme
worsteling is. Hoe geef je woorden aan iets wat zo
woordeloos voelt?" - Iemand met DIS
Vanaf nu kun je op de website bladeren door de ervaringen
van mensen met DIS en naasten. Zij geven antwoord op
de vraag: hoe is het om te leven met DIS? Maar ook: hoe
ga je ermee om als je naaste DIS heeft?
Bekijk Thema 1 What's DIS? - over de dissociatieve
identiteitsstoornis.

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.

Vooruitblik
Half mei lanceren het tweede
thema, DIS is my puzzle Over dissociatieve delen. De
derde inputronde voor
mensen met DIS (over
thema 5 & 6) en naasten
staat open tot 27 mei 2022.

Professionals

DIS can be anyone
"Over het algemeen merkt mijn omgeving het niet. Een
enkeling voelt wel 'dat er iets is'." - Iemand met DIS

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.

Wij vroegen aan mensen met DIS: merkt je omgeving het,
dat je DIS hebt? Verreweg de meeste mensen met DIS
zeiden: niet of nauwelijks (bijna de helft), of: soms (ruim
eenderde).
Hoewel het in films soms lijkt alsof DIS wel zichtbaar is
voor anderen, is dat in de praktijk lang niet altijd het geval.
Om begrijpelijke redenen vertellen mensen met DIS
meestal niet aan hun omgeving dat ze DIS hebben.
Bekijk daarom de rubriek DIS can be anyone, waarin twee
mensen met DIS het toch aandurven iets van zichzelf te
laten zien of over zichzelf te vertellen.

Download de flyer van DIS is
me op de website.
Door donaties zijn er nu ook
gedrukte flyers beschikbaar!
Heb je geen (kleuren)printer,
maar wel prikborden in een
of meer wachtkamers waar
je deze flyer zou willen
ophangen? Stuur een mailtje
naar info@dis-is-me.nl, dan
sturen we je een setje toe.

DIS is me in Vlaanderen

Contact

Samen komen we verder
Een paar weken geleden werden we benaderd door
Bethina Junggeburt, een psychotherapeute uit Vlaanderen,
gespecialiseerd in complex trauma en dissociatieve
stoornissen. Ze is daarnaast verbonden aan de postacademische opleiding Psychotrauma in Brussel.
We raakten met haar in gesprek over waarom het leven
met DIS in Vlaanderen anders ervaren kan worden dan in
Nederland. Om ruimte te maken voor mensen met DIS in
Vlaanderen, maakten we samen met Bethina en de inzet
van Vlaamse mensen met DIS een Vlaams projectfilmpje
(zie hierboven).
Lees meer over de verschillen tussen het leven met DIS in
Vlaanderen en Nederland op de pagina Vlaanderen.

>> Ken jij collega’s, cliënten of lotgenoten in Vlaanderen?
Stuur deze nieuwsbrief door: klik hier voor de PDF. <<

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
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

Derde inputronde gestart
De nieuwe inputronde voor mensen met DIS gaat over
herstel en behandeling. De naastenvragen gaan dit keer
onder andere over (of en) hoe je met elkaar in gesprek
kunt zijn over wat DIS voor je naaste/jullie betekent.

www.socialrun.nl

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 27 mei 2022.

Meer info en 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.
Klik hier voor de PDF van deze nieuwsbrief.
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.

