
De	grootste	DIS-gerelateerde
uitdagingen	die	werden	genoemd	in
dit	thema	waren	onder	meer	sociale
contacten	en	voldoende	functioneren
in	het	dagelijks	leven.	Wat	daarnaast

herhaaldelijk	genoemd	werd	was	het	herkennen	en
erkennen	van	de	eigen	grenzen:

''Werk	is	een	hele	grote	uitdaging.	Ik	heb	een	goed
functionerend	werkdeel,	maar	als	geheel	ga	ik	over	mijn
grenzen,	zowel	lichamelijk	(waardoor	ik	blessures	oploop)
als	psychisch	(waardoor	ik	uitgeput	en	leeg	raak).''

We	vroegen	ook	wat	er	kan	helpen	bij	het	omgaan	met
grootste	uitdagingen	die	DIS	met	zich	meebrengt.	Op	deze
vraag	kregen	we	onder	andere	dit	mooie	antwoord:	

"Ik	probeer	mild	te	zijn	naar	mijzelf.	Niet	veroordelen:	‘Wat
stom	dat	je	dat	niet	kan,	of	wat	stom	dat	je	je	volwassen
brein	verliest,	of	je	lichaam	niet	meer	herkent.’.	Maar
zeggen:	‘Kennelijk	heb	ik	zoveel	onveiligheid	en	angst
opgeslagen	dat	dit	nu	heel	lastig	voor	mij	is.	Het	is	oké…
ook	hier	kom	ik	weer	doorheen....’"

Lees	verder	op	de	website...

Om	te	meten	hoeveel	mensen	met
DIS	en	naasten	zich	gesteund	voelen
door	DIS	is	me,	hebben	we	een
doorlopende	poll	gemaakt.	Zou	jij
deze	eenmalig	in	willen	vullen?	

We	stellen	1	(meerkeuze)vraag:
Op	welke	manier	voel	jij	je	gesteund	door	DIS	is	me?
Je	kunt	meerdere	antwoorden	geven.

>>	Klik	hier	en	vul	anoniem	de	poll	in.	<<

Er	worden	behalve	je	antwoord	geen	gegevens	verzameld.

‘In	de	zomer	rusten	we	even	uit…’
schreven	we	begin	augustus	op	social
media.	Dat	heeft	ons	goed	gedaan:
rust	geeft	ruimte.	

Daarom	zullen	we	vanaf	nu	geen	4	weken,	maar	8	weken
aan	elk	thema	besteden.	We	gaan	stap	voor	stap	verder	in
een	tempo	dat	bij	ons	past.

Project	DIS	is	me	zal	in	juni	2023	na	Thema	9	(DIS	is	my
power	-	Over	je	eigen	kracht	vinden)	worden	afgesloten
met	het	presenteren	van	de	digitale	publicatie	waarin	al	het
projectmateriaal	wordt	gebundeld.
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Herstel	is	groter	dan
therapie
Beste	belangstellende,	

Vandaag	lanceren	we	thema	5	DIS	is	how	I	do	it	-
Over	herstel.	Uit	de	antwoorden	op	de	vragen	bleek
dat	er	zoveel	meer	bijdraagt	aan	herstel	dan	alleen
behandeling.	Ook	contact	met	anderen,	in	de
natuur	zijn,	plezierige	activiteiten	en	rust	doen	ons
goed.

Dat	geldt	natuurlijk	niet	alleen	voor	ons	als	'mensen
met	DIS',	maar	ook	voor	ons	'als	mens'	in	het
algemeen,	in	ons	privéleven	en	in	ons	werk.	De	rust
van	deze	zomer	heeft	ons	geïnspireerd	om	het
project	meer	ruimte	te	geven	de	komende	tijd.	We
gaan	daarom	in	een	rustiger	tempo	verder.

Tot	slot	nog	een	nieuwtje	van	vóór	deze	zomer:	De
metafoor	van	de	Vuist	is	gepubliceerd,	een	offline
hulpmiddel	om	meer	te	ontdekken	over	je
binnenwereld.	Inmiddels	hebben	de	eerste	GGZ-
organisaties	de	boekjes	al	in	gebruik	genomen.

Verder	in	deze	update:
Terugblik	op	Thema	4	-	DIS	is	my	challenge
Voel	jij	je	gesteund?
Vijfde	inputronde	gestart
Rust	geeft	ruimte
Vertaler	gezocht

Hartelijke	groeten,

Het	projectteam	van	DIS	is	me	

Thema	5	-	DIS	is	how	I	do
it
Over	herstel

"De	weg	naar	herstel	heb	ik	op	vele	manieren	
afgelegd:	ik	heb	gezwommen,	gerend,	stilgestaan,	
ik	ben	gevallen	en	opgestaan,	maar	ik	heb	vooral	
gedanst."	Lees	verder.

Binnen	dit	thema	viel	het	op	hoeveel	verschillende	
activiteiten	bij	kunnen	dragen	aan	je	herstel	op	
verschillende	manieren.	Soms	is	een	activiteit	
herstelbevorderend	omdat	je	zinvol	bezig	kunt	zijn,	
soms	juist	om	dat	je	alles	even	los	kunt	laten	en	
soms	omdat	je	jezelf	ermee	kunt	uitdrukken.

Er	werd	ook	een	aantal	keren	benoemd	hoe	helpend
het	kan	zijn	om	activiteiten	te	ondernemen	die
waarbij	je	omgeving	helemaal	niet	merkt	dat	je	DIS
hebt:

Voor	mij	is	het	belangrijk	om	te	werken.	Op	mijn
werk	val	ik	niet	op	en	doe	ik	gewoon	mijn	ding,	net
als	ieder	ander.	In	mijn	rol	als	werknemer	wordt
mijn	gezonde	stukje	aangesproken.	Mijn	werk	gaat
me	goed	af	en	zo	besteed	ik	mijn	dag	op	een
zinvolle	manier.	Soms	heb	ik	een	hectische	nacht,
maar	als	ik	dag	erna	toch	ga	werken	blijf	ik	in	mijn
ritme.	Bovendien	ervaar	ik	op	die	manier	ook	weer
wat	fijne,	positieve	of	neutrale	momenten.

Lees	meer	hierover	in	Thema	5	DIS	is	how	I	do	it	-
Over	Herstel.	

Terugblik	op	Thema	4
DIS	is	my	challenge	-	Over	dagelijkse
uitdagingen

Verken	je	binnenwereld
Aan	de	hand	van	een	metafoor
	
De	metafoor	van	de	Vuist	kan	een	leidraad	zijn	voor
mensen	met	vroegkinderlijke	traumatische
ervaringen	en	hun	therapeuten	om	te	onderzoeken
hoe	hun	binnenwereld	zich	heeft	gevormd.
	
De	uitleg	neemt	je	stap	voor	stap	mee	langs
verschillende	delen	die	er	van	binnen	kunnen	zijn.
De	tekst	en	tekeningen	zijn	gebaseerd	op	de	eigen
ervaringen	van	mensen	met	DIS	en	op	de	theorie
van	structurele	dissociatie	zoals	onder	andere
beschreven	door	Janinia	Fisher	in	het	boek	Innerlijke
zelfvervreemding	overwinnen	na	trauma.
	
Als	je	DIS	is	me	steunt	met	een	donatie	vanaf
€12,50	(België:	€16,50)	ontvang	je	dit	A4-
ringbandboekje	cadeau.	Het	is	gedrukt	op	stevig
papier	zodat	het	lang	mee	gaat.

Je	kunt	De	metafoor	van	de	Vuist	aanvragen	via	de
donatiepagina	van	DIS	is	me:	www.dis-is-
me.nl/doneren

Voel	jij	je	gesteund?

Vijfde	inputronde	gestart
	
De	ervaringen	van	mensen	met	DIS	lopen	sterk
uiteen.	De	één	functioneert	op	bepaalde
levensgebieden	(zeer)	goed,	bijvoorbeeld	als	ouder
of	als	werknemer.	Voor	de	ander	staat	het	dagelijks
leven	in	het	teken	van	overleven.

We	hopen	met	DIS	is	me	een	breed	spectrum	aan
ervaringen	te	laten	zien.	Schroom	dus	niet	om	mee
te	doen	met	de	inputrondes	-	of	je	nu	goed
functioneert	of	het	vaak	zwaar	hebt.	We	willen	je
ervaringen	graag	meenemen	in	het	project.

Mensen	met	DIS
De	vragen	gaan	dit	keer	over	het	vinden	van	je
eigen	kracht.	We	stellen	ook	een	extra	vraag,	over
het	ervaren	van	meervoudigheid.	Klik	hier	om	de
vragen	in	te	vullen.

Naasten
Er	staan	ook	nieuwe	naastenvragen	open,	een
daarvan	gaat	bijvoorbeeld	over	welke	gedachte	jou
als	naaste	moed	of	kracht	geeft.	Klik	hier	om	de
naastenvragen	in	te	vullen.

Je	kunt	anoniem	jouw	ervaringen	delen	als:
je	de	diagnose	DIS	hebt
een	naaste	van	jou	de	diagnose	DIS	heeft.

Deze	vijfde	inputronde	staat	open	tot	20	oktober
2022.	Op	de	website	vind	je	meer	informatie	over
het	anoniem	delen	van	ervaringen.

Rust	geeft	ruimte
(mededeling)

Vertaler	gezocht
De	basis	voor	de	Engelse	vertaling	van	zowel	de
website	als	de	digitale	publicatie	van	DIS	is	me	is
gelegd.	Dat	maakt	ons	enthousiast!	Ook	dit
onderdeel	van	het	project	geven	we	de	tijd	en
ruimte	die	het	nodig	heeft	en	dat	brengt	ons	tot
deze	oproep.

Ken	jij	of	ben	jij	iemand	die:
NL-EN	vertaler	is	of	ruime	ervaring	heeft,
op	eigen	tempo	vrijwillig	bij	wil	dragen
en	zich	aan	wil	sluiten	bij	de	vertalers?

Neem	dan	contact	met	ons	op	via	info@dis-is-me.nl.

"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.

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

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.	

Vlaanderen

Kik	hier	voor	de
Vlaanderen-pagina.

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
Op	21	oktober	lanceren
we	thema	6	DIS	is	my
remedy	-	Over
behandeling.
Ondertussen	staat
de	vijfde	inputronde
open,	deze	sluit	op	20
oktober	2022.	De
volgende	inputronde	is	er
ruimte	voor	mensen	met
AGDS	die	verdeeldheid	in
zichzelf	ervaren.

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

Wil	je	het	materiaal	van
DIS	is	me	nu	alvast
gebruiken?	Dat	mag,
graag	zelfs.	Lees	hier	de
licentie.

Er	zijn	gedrukte	flyers
beschikbaar	voor
bijvoorbeeld	prikborden
in	wachtkamers:	stuur
een	mailtje	naar
info@dis-is-me.nl,	dan
sturen	we	je	een	setje
toe!
Of	download	de	digitale
flyer	van	DIS	is	me.

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

www.socialrun.nl

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.

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.
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