
Mirte en haar vrouw Ingrid zijn ouders van Lotta (15). Mirte heeft door een erg traumatische jeugd

een dissociatieve identiteitsstoornis ontwikkeld. Ze heeft 22 persoonlijkheden.

Het is voor Mirte net alsof ze altijd in een heel druk restaurant zit, met huilende baby’s en

roepende mensen. Ze kan alleen nooit opstaan en de deur uitlopen als ze er genoeg van heeft.

“Ik heb nooit ervaren dat ze anders was dan andere ouders”, vertelt dochter Lotta. “Ik vind het

vooral lastig voor haar, wat zij allemaal heeft meegemaakt vroeger.” Lotta’s schoolgenoten doen

nooit vervelend. Van Lotta mag iedereen alles vragen. “Maar ik vind niet dat ik een coming out

voor mijn moeder moet houden.”

Lotta vindt het heel erg wanneer mensen oordelen over psychisch zieken met een gezin. “Alsof je

geen kinderen mag hebben dan, vreselijk! Het heeft me niks gekost, eerder dingen geleerd.”

Ingrid vertelt dat hun dochters daardoor niemand veroordelen. “Het is nooit te gek voor hen.”

Door haar vrouw en kinderen is Mirte gestopt met vechten tegen zichzelf. “Omdat zij mij

accepteren zoals ik ben, ben ik ook mezelf gaan accepteren. Maar mijn kinderen mogen nooit

voor mij gaan zorgen. Ik ben de moeder, hoe dan ook.”
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Chat met Awel

Ma-za:18-22u. Het kan zijn dat je
even in de wachtrij  terecht komt.

Door StampMedia 11-24 jaar

“IK HEB NOOIT ERVAREN DAT ZE ANDERS WAS DAN
ANDERE OUDERS” | LOTTA (15)

PRAAT EROVER

Mail met Awel

Antwoord binnen de 72u

Bel met Awel

Gratis en anoniem op 102. Ma-za:
16-22u. Woe: 14-22u. Het kan zijn
dat je even in de wachtrij  terecht
komt.

Ga langs bij JAC

Zoek een JAC in je buurt. Een
JAC-hulpverlener luistert graag
naar je verhaal.

Bezoek het forum van Awel

Deel je verhaal met
leeftijdsgenoten of reageer op
het verhaal van iemand anders.

Bekijk activiteiten van
Similes - KOPP/KOAP groep

KOPP/KOAP staat voor kinderen
van ouders met een psychische
en/of
afhankelijkheidsproblematiek. De
gespreksgroepen van Similes zijn
er voor 18+. Je leert mensen
kennen die in een gelijkaardige
situatie zitten als j i j : ze dragen
zorg voor een psychisch
kwetsbare ouder. Alleen in
Leuven, Antwerpen en Gent.

Het heeft me niks gekost, eerder dingen geleerd.

Lotta, 15 jaar
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