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Het Henny Verhagen Centrum, centrum voor 

vrouwenhulpverlening in Haarlem, is sinds kort 

ondergebracht in ggz-instelling Velserpoort.

Deviant in gesprek met psychiater en 

initiatiefneemster Ilonka Boomsma en klinisch 

psychologe Brenda Kouwenhoven. In de therapieën 

hebben ze steeds aandacht voor verschillen tussen 

mannen en vrouwen. 

‘A
ls kinderen in de puberteit komen, komt er op-
eens twee keer zoveel depressie bij meisjes voor 
dan bij jongens. Je kunt zeggen: dat is biologisch, 

het lichaam verandert, het ligt aan de hormonen. Maar in 
andere culturen zie je dat verschil niet. In samenlevingen 
waarin de waarde van de vrouw hoog is, matriarchale cul-
turen, worden niet twee keer zoveel meisjes depressief.’ Aan 
het woord is Psychiater Ilonka Boomsma (53), oprichtster 
van het Henny Verhagen Centrum voor vrouwenhulpverle-
ning in Haarlem, genoemd naar de eerste vrouwelijke hoofd-
inspecteur van Geestelijke Gezondheidszorg. Sinds kort is 
dit centrum ondergebracht in ‘Velserpoort’, een vriendelijk 
ogend laag gebouw vlak naast het grote Kennemer Gasthuis 
in Haarlem- Noord. Het is nu onderdeel van ggz-instelling 
De Geestgronden, maar heeft door alle fusies heen zijn her-
kenbaarheid gehouden.

‘In alles wat wij doen, proberen wij aandacht te hebben 
voor verschillen tussen mannen en vrouwen’ zegt Boomsma. 
Wat vijftien zij jaar geleden vanuit haar eigen praktijk als vrij 
gevestigd psychiater begon als ‘vrouwenhulpverlening’, ging 
later ‘seksespecifieke hulpverlening’ heten en recent ‘gender-
specifieke hulpverlening.’ 

Die laatste naamsverandering kan verwarring geven. Men 
zou kunnen denken aan hulpverlening aan mensen die zich 
verward voelen doordat ze problemen hebben met hun sekse.  

Boomsma: ‘Ik gebruik zelf het woord genderspecifiek liever 
niet, het is door beleidsmakers bedacht. Transseksuelen be-
handelen wij niet. Het merendeel van onze cliënten is nog 
altijd vrouw, maar vanuit onze expertise kunnen wij ook 

mannen helpen. We hebben nu ook enkele mannengroepen, 
geleid door een mannelijke therapeut. Met de methodes die 
ontwikkeld zijn in de vrouwenhulpverlening, werken wij nu 
ook met mannen. Net zo goed als vrouwen kunnen mannen 
in een groep elkaars problemen herkennen en daar steun in 
vinden. ‘Seksespecifiek’ is dus een duidelijk woord voor wat 
wij doen.’ 

Is er een essentieel verschil in de oorzaken van psychische pro-
blemen bij vrouwen en mannen?

‘Vrouwen hebben problemen met autonoom zijn, mannen 
met intimiteit, met afhankelijk durven zijn. Mannen moeten 
presteren, dat kan als een probleem worden ervaren’

Brenda Kouwenhoven (59), klinisch psycholoog, vult aan: 
‘De man denkt: ik presteer niks, ik ben een watje. De vrouw 
denkt: ik ben niks waard, ik ben niet mooi, ze vinden me 
niet aardig. In tienerbladen  zie je al meisjes van tien en elf 
jaar die zichzelf te dik vinden. Jongens worden lastig, con-
curreren in stoer doen, ageren naar buiten toe. Maar jon-
gens zijn niet alléén jagers. Daar doe je ze ook mee tekort. 
Mannen hebben soms schijn-autonomie, zijn kwetsbaar als 
het er op aan komt.’

Zijn deze noties over vrouwen en mannen tegenwoordig niet 
in de hele geestelijke gezondheidszorg doorgedrongen?

Boomsma: ‘Voor een deel wel, maar het heeft zin om er spe-
ciaal op te blijven letten. Wij hebben deze benadering niet 
alleen op het gebied van depressie. We doen ook heel veel 
aan geweld, seksueel en/of fysiek geweld, in het verleden en 
in het heden. Geweld herhaalt zich vaak. Vrouwen die onder 
incest geleden hebben, komen vaak later in ongelijkwaardige 
relaties terecht. Dat is nu wel algemeen bekend in de hulp-
verlening, maar collega’s verwijzen graag naar ons, omdat ze 
blij zijn dat wij dit doen want het is zwaar en intensief werk.

Wij behandelen stepped care. Van onnadrukkelijke advie-
zen als ‘Je moet dit boek eens lezen’, tegenwoordig heet dat 
bibliotherapie, tot intensieve behandeling. Twee dagen per 
week dagbehandeling in een groep. Of zelfs opname, als dat 
nodig is. We hebben tweeëntwintig bedden. 

Aandacht voor depressie vanuit de seksespecifieke visie en 
hoe je dat aanpakt, gebeurt inmiddels ook elders. Wij heb-
ben daar ook aan meegewerkt door vele jaren trainingen te 
geven en supervisie.’

Moeten jullie er op letten dat die aandacht elders niet 
wegzakt?

Boomsma: ‘Je moet zorgen dat deze visie blijft meespe-
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burn out kunnen worden opgenomen. Bijvoorbeeld een man 
die heel lang alles in zijn werk stak en dat niet meer aankan. 
Geen gezin meer, geen vrienden, een leeg leven.’

Boomsma: Wij hebben groepen voor ‘Vermoeide helden’ 
en ‘Vermoeide heldinnen.’  Dat zijn ze, dus zo noemen we 
hen.’

Jullie zijn gespecialiseerd in trauma’s die voortkomen uit hui-
selijk geweld. Dat komt in alle lagen van de bevolking voor, 
maar het meest onder de laagst opgeleiden, bij wie ook ar-
moede een rol speelt. Hebben jullie al ervaring met getrauma-
tiseerde mensen van niet-Nederlandse afkomst?

Boomsma:’ Wij zijn daar niet echt voor toegerust, we hebben 
geen allochtone hulpverleners in dienst. De Geestgronden 
heeft wel groepen voor allochtonen, maar Turkse en 
Marokkaanse vrouwen komen soms liever bij ons omdat hun 
omgeving niet mag weten dat ze problemen hebben. De so-
ciale controle is groot, het spreekt zich snel rond. Daarom 
komen ze dus bij ons, in een neutrale groep. Ik denk dat 
de problematiek niet wezenlijk verschilt. Je moet rekening 
houden met de eigen culturele achtergrond, maar er komen 

len bij alle nieuwe ontwikkelingen. De seksespecifieke be-
nadering moet bijvoorbeeld deel uitmaken van de opleiding 
van psychiaters. Daar ijveren we voor met het platform VIP 
(Vrouwen in de psychiatrie) in onze beroepsvereniging, de 
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Ik ben voorzitter 
van dat platform. Het is ook een netwerkorganisatie, het is 
belangrijk dat je elkaar ontmoet, als vrouwen in het vak.’ 

Noem eens een voorbeeld van zo’n nieuwe ontwikkeling?
Kouwenhoven:‘Burnout wordt meestal aan werk gerelateerd 
en bij vrouwen wordt dan meteen gedacht aan de dubbele 
belasting. Maar er zijn ook vrouwen die geen betaalde baan 
hebben en toch burnout raken. Het ziet er anders uit dan bij 
managers en dergelijke, maar het is hetzelfde. Vrouwen zijn 
helemaal op omdat ze zich in alle mogelijke zorgtaken heb-
ben uitgeput. Je kunt dat goed behandelen in een groep. Bij 
vrouwen begin je met: ‘Hoe zit je er nu bij, hoe voel je je?’  
Bij mannen moet je niet meteen naar gevoel vragen, daar 
heb je een agenda voor het groepsgesprek en thema’s. Een 
mannelijke collega leidt hier deze groepen. 

We hebben ook een kliniekje waar mensen met totale 
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tot psychiater had afgerond, heb ik een aantal jaren een ei-
gen praktijk gehad waarin ik de methoden van de vrouwen-
hulpverlening toepaste. Er was grote vraag naar, ik kon het 
werk al snel niet meer aan en kon collega’s in dienst nemen. 
Henny Verhagen was inmiddels overleden, ik heb van haar 
broer toestemming gekregen ons centrum naar haar te noe-
men. In 1995 zijn we gefuseerd met Vogelenzang, op voor-
waarde dat we een zelfstandige entiteit binnen de organisatie 
zouden blijven. Sinds kort zijn we dat dus binnen Stichting 
Buitenamstel Geestgronden.’

          
Welke methode heeft in dit centrum het meeste succes? 

Boomsma: ‘ We doen in groepen veel met cognitieve thera-
pie, maar we nemen de methode niet klakkeloos over. We 
houden onze eigen invalshoek. Ook cognitieve gedragsthe-
rapie werkt het beste als je de maatschappelijke positie van 
mannen en vrouwen er bij betrekt.’ 

Welke problemen zijn het meest complex?
Kouwenhoven: ‘Posttraumatische stress uit zich op heel veel 
manieren. We hebben hier vooral met mensen te maken die 
complexe problemen hebben. Nooit eens iets eenvoudigs als 
een spinfobie. Dat zou best leuk zijn, een korte therapie en 
dankbaar. Nee, dat krijgen wij nooit. Bij de intake denk ik 
vaak: wat is er vreselijk veel gebeurd in dit leven en waarom 
is deze patiënt nooit eerder verwezen? De drempel naar de 
geestelijke gezondheidszorg is héél hoog.’  

 Petra Jorissen en Ineke Jungschleger

mensen uit zoveel verschillende landen, ook asielzoekers. Je 
kunt niet van al die achtergronden verstand hebben. Daarom 
is het het beste om te vragen naar wat het voor hen betekent. 
Het feit dat een vrouw abortus gehad heeft, is in islamitische 
landen niet bespreekbaar. Dat was het hier vijftig jaar gele-
den ook niet, dus dat is niet zo moeilijk te begrijpen. In aan-
tallen lopen de allochtone cliënten die hier komen achter bij 
het percentage van de bevolking uit de regio. Misschien ver-
wijzen de huisartsen hen toch minder. We willen daarin meer 
actief worden, bijvoorbeeld richting buurthuizen en scholen.

Wat de leeftijd betreft: wij nemen zelf niemand onder de 
achttien jaar op, maar we hebben wel intensieve samenwer-
king met de jeugd-Riagg, die ook in dit gebouw zit. Dat is 
belangrijk voor bijvoorbeeld de behandeling van eetproble-
men. Die beginnen in de puberteit, maar kunnen daarna 
lang doorgaan.’ 

 Wie waren jullie leermeesters/meesteressen? En waarom juist 
zij? 

Verraste gezichten. ‘Leuke vraag’, zeggen ze tegelijk. 
Na een paar seconden reageert Boomsma: ‘Nelleke 

Nicolaï. Zij heeft zich als eerste geprofileerd als psychiater 
die de problemen van vrouwen in de psychiatrie in verband 
bracht met opvoeding en maatschappelijke positie.’ 

Kouwenhoven: ‘Er waren in de jaren zeventig  wel meer 
hulpverleensters op de vrouwentoer, maar Nelleke Nicolaï 
was psychiater en had daardoor gezag. Zij werkte vanuit de 
medische discipline, dat werd serieus genomen.’ 

Boomsma: ’Het netwerk is heel belangrijk geweest. 
Nelleke Nicolaï schreef een boek, trad naar buiten en werd 
toonaangevend. Vrouwen omringen zich met netwerken, zo 
doen vrouwen dat nou eenmaal, en op die manier verbreidde 
de ervaring met vrouwenhulpverlening zich snel. Via inter-
visie en trainingen. Wij hebben later ook veel trainingen ge-
daan, door het hele land. Maar toen Nelleke Nicolaï daarmee 
begon, was er nog geen adres waar je informatie kon vra-
gen, er was in de officiële hulpverlening nog helemaal niks. 
Vrouwenhulpverlening is ontstaan in het zogenaamde alter-
natieve circuit. Er ontwikkelden zich vrouwengroepen die 
aan zelfhulp deden door bijvoorbeeld over incest te spreken. 
Onderlinge herkenning en erkenning speelden een grote rol 
in die groepen.’

 Hoe is het Henny Verhagen Centrum ontstaan?
‘Toen in de psychiatrie belangstelling kwam voor de metho-
dieken die in de zelfhulpgroepen waren ontwikkeld, wer-
den binnen psychiatrische ziekenhuizen op verschillende 
plaatsen experimentele vrouwengroepen gestart. Henny 
Verhagen, psychiater en de eerste vrouwelijke hoofdinspec-
teur voor de Geestelijke Gezondheidszorg, deed als voorzit-
ter van een landelijke commissie veel voor de integratie van 
de Vrouwenhulpverlening in de ggz. Ik werkte als arts-assi-
stent in opleiding, op een opnameafdeling van het psychi-
atrisch ziekenhuis Sancta Maria in Noordwijkerhout toen 
Henny Verhagen in 1982 het rapport over vrouwenhulpver-
lening uitbracht: Vrouwenhulpverlening en ambulante gees-
telijke gezondheidszorg. Toen ik dat gelezen had, heb ik bij 
de directie aangedrongen op het starten van een vrouwen-
groep op de opnameafdeling. Het effect was indrukwek-
kend. Het doorbrak iets in hun gevoel van eenzaamheid en 
het gevoel dat alles aan henzelf lag. Toen ik mijn opleiding 

Het centrum biedt:

Time-out

Herstellingsoord

Deeltijdbehandeling

Poliklinische behandeling

Kenniscentrum genderspecifieke hulpverlening (speci-

fieke vrouwen- en mannenhulpverlening)

Informatie en aanmelding

Op de website www.geestgronden.nl is uitgebreide infor-

matie over het hulpaanbod vinden

Voor informatie over de aanmelding neem contact op met:

Velserpoort, centrum voor seksespecifieke hulpverlening

Vondelweg 997

2026 BW Haarlem


