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 Susan Konst 

Vandaag is het zover. Na jarenlang hard werken ga ik 

voor het eerst op kosten van de baas naar een inter-

nationale conferentie. Deze week geen intakes, 

gesprekken of praktijkopdrachten, geen cliëntencon-

tacten, supervisie of overleg met collega’s, maar samen 

met medestudenten van de GGZ VS opleiding voor 

een paar dagen naar Helsinki. 

International Conference Mental Health Nursing

Dinsdagochtend zes uur. Túttúttút…túttúttút… Duf en enigszins 

verbaasd schrik ik wakker. De hele nacht wachtend op het geluid 

van de wekker, moet ik toch in slaap zijn gevallen. Een gezonde 

spanning is de oorzaak van het wat onrustige gevoel. Ik sliep wel, 

maar niet lekker en het gevoel van spanning omdat er iets te gebeu-

ren staat, is niet verdwenen. Ik stap uit bed en pak mijn kleren die 

al keurig over de stoel klaarliggen. Stilletjes naar de douche en daar-

na op kousenvoeten naar beneden, waar de koffer bij de voordeur 

staat. De koker met de poster voor mijn presentatie staat ernaast. 

Voorbereiding
De A-opleider psychiatrie, die over de financiën van de opleidin-

gen gaat, heeft als voorwaarde gesteld dat studenten alleen dan 

toestemming tot congresdeelname krijgen als zij ook daadwerkelijk 

een bijdrage aan het congres leveren. Dan zijn er een aantal moge-

lijkheden. Je kunt reageren op de ‘call for abstracts’. Dit houdt in 

dat je een korte samenvatting van je onderzoek of een verbeterings-

project inlevert bij de congresorganisatie. Zo geef je aan als spreker 

op te willen treden en waar je het over wilt hebben. Andere moge-

lijkheden zijn het geven van een workshop of het presenteren van 

de resultaten van je onderzoek aan de hand van een poster. Ik kies 

voor de laatste optie om mijn onderzoek naar vraaggerichte zorg 

in de ouderenpsychiatrie onder de aandacht te brengen. 

Maar ik kom er een paar dagen voor vertrek naar Finland achter, 
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dat ook voor het ophangen van de poster het aanleveren van een abstract en toestem-

ming van de daaraan verbonden leescommissie nodig is. Via Facebook zoek ik contact 

met de IJslandse professor die baas van de leescommissie is, maar hij laat er geen twijfel 

over bestaan: het is echt te laat om nu nog iets aan te leveren. Balen!! Er is veel tijd in de 

voorbereiding gaan zitten, zowel voor mij als voor de PR-afdeling. Bovendien heeft het 

laten maken van de poster geld gekost. En dan heb ik het verder maar niet over de moeite 

die het heeft gekost om het stukje tekst in goed Engels op de poster te krijgen. 

Ik besluit dat ik het er maar op moet wagen. Om die reden staat de koker met poster naast 

mijn koffer bij de voordeur. Vlak voor ik het huis verlaat, aarzelt mijn hand….zal ik hem

toch maar niet thuis laten?

Onderweg
Op het station tref ik een groepsgenoot, die gewoon voor een lesdag naar Utrecht gaat.

Dat stuk reizen we meestal samen, maar vandaag stap ik in Zwolle uit om over te stappen 

in de trein naar Schiphol. Als ik op het perron sta, zie ik twee eerstejaars in de trein zit-

ten. Ze gebaren of ik soms in de war ben, maar ik strek mijn armen wijd naast mijn 

lichaam, beweeg langzaam van links naar rechts en doe een vliegtuig na. Ze lachen en

steken hun duim omhoog als hun trein het station verlaat. Het laatste stuk naar de lucht-

haven reis ik alleen. De groep die naar het congres gaat, bestaat uit veertien mensen. 

De meesten gaan met dezelfde vlucht. Ik ben als eerste bij de incheckbalie van Finair. 

Het duurt niet lang voor ik in de verte een groepje luidruchtige medecongresgangers 

ontwaar. Eentje loopt met een hele grote koker, van een formaat welke die van mij ver 

overtreft. De stemming is uitgelaten. Een aantal mensen zal op het congres spreken. 

Vier hebben een posterpresentatie voorbereid, waarvan eentje officieel geen toestemming 

heeft om de poster op te hangen. De vliegreis verloopt probleemloos. 

Hoe dichter we bij Finland komen, hoe mooier het weer wordt. Ik zit bij het raampje en 

zie de zee met wadachtige gedeeltes en fjorden beneden mij. Vlak voor Helsinki verschij-

nen er vele, kleine, rotsachtige eilandjes en zie ik allerlei bootjes op zee. 

Nordic Conference 
Scandinavische landen staan bekend om hun aandacht voor het narratieve en filosofische

in hun onderzoek naar verplegen. Dat gegeven komt in de titel van de conferentie naar 

voren door de rol van verpleegkundigen in herstelprocessen centraal te laten staat. 

Onder herstel of recovery wordt datgene verstaan wat cliënten met ernstige psychiatri-

sche problematiek zelf kunnen doen om richting te geven aan hun leven. Het gaat bij 

herstel om het op eigen voorwaarden accepteren van beperkingen en obstakels, om van 

daaruit talenten en mogelijkheden te ontdekken. 

Op de conferentie staat het internationaal presenteren van verpleegkundig onderzoek 

rond dit thema centraal. Verdeeld over drie dagen is er een breed scala aan lezingen en 

workshops. De onderwerpen zijn divers. Zo zijn er lezingen over het vergroten van de 

betrokkenheid van cliënten bij hun behandeling, verplegen in de forensische psychia-

trie, dwang en drang projecten, betrokkenheid van familie bij de behandeling, depressie, 

zelfbeschadigend gedrag et cetera. Ik kies voor filosofische thema’s zoals die aan de orde 

komen in de lezing van Richard Lakeman uit Ierland die ons in twintig minuten meeneemt 

op zijn zoektocht naar de Heilige Graal van good mental health nursing. De workshops 

duren ieder een half uur en behandelen onderwerpen als interventies voor  vroeg  sig-
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gend. Recovery staat volgens hem voor het opleven van de 

interesse om mensen met problemen op hun eigen voorwaar-

den te helpen, als onderdeel van een reis naar groei en ontwik-

keling. Zo’n aanpak kent volgens Barker weinig overeenkom-

sten met de traditionele behandeling van psychiatrische 

ziekten of  stoornissen, zeker wanneer daarbij van dwang en 

dwangmaatregelen sprake is. 

Posterpresentatie

In de koffie- en theeruimte van het hotel, staan een aantal bor-

den opgesteld waar 36  deelnemers hun onderzoek of project 

met behulp van een poster presenteren. Hoewel ik gedurende

 de reis een aantal keren heb overwogen mijn poster ergens te 

laten liggen, sta ik er op de eerste dag van de conferentie toch 

- weliswaar wat schutterig - mee in mijn handen. Gelukkig is 

er iemand die van mijn probleem hoort en naar een man wijst 

die als coördinator van de posterpresentatie fungeert. Ik trek 

de stoute schoenen aan en spreek hem aan. Op mijn vraag of 

er misschien nog een plekje vrij is op een van de borden, moet 

hij ontkennend antwoorden, maar ik mag het hem na de lunch 

nog eens vragen. 

De lunch bestaat uit een verrukkelijk Scandinavisch buffet. 

Als ik wat later in de rij sta voor koffie, zie ik de man weer. 

Als ik mijn vraag opnieuw stel, geeft hij edelmoedig toestem-

ming om de poster op een pilaar tussen de borden te hangen. 

Het mag dan niet de hoofdprijs zijn, ik ben erg blij dat mijn 

poster uiteindelijk toch een plekje heeft gekregen! 

naleren van ontremming bij bipolaire stoornissen en het meta-

bool syndroom. Mijn keuze valt op de workshop van de Ame-

rikaanse Shirley Smoyak, niet zozeer vanwege het onderwerp 

(High energy drinks and alcohol) maar meer om  deze profes-

sor en grootheid op het gebied van de psychiatrische verpleeg-

kunde eens live mee te maken. Ik verwacht een grote opkomst, 

maar het aantal deelnemers blijft steken bij zeven. Het valt de

 al wat oudere Smoyak zelf ook wat tegen, maar ze toont zich 

waarlijk groot en laat zich door de geringe belangstelling niet 

uit het veld slaan. Ze maakt er een mooie, interactieve happe-

ning van waarbij ze haar publiek bedreven bespeelt. Qua inhoud 

is het niet bijzonder, maar qua performance geniet ik er erg van. 

Keynote speakers

Zijn de lezingen en workshops telkens in kleine zaaltjes, dage-

lijks zijn er ook lezingen in de grote conferentiezaal. 

Belangrijke sprekers mogen als zogenaamde keynote speaker 

voor een groot publiek in een half uur hun verhaal doen. Een 

van hen is Phil Barker, in 2008 verkozen tot nummer één in 

de top 20 van de meest invloedrijke verpleegkundigen ter 

wereld. Hij vertelt iets over The Myth of Mental Health Nur-

sing. Hij betoogt dat er niet zoiets bestaat als een gezamenlijk 

geaccepteerde visie van wat psychiatrisch verplegen is. 

Volgens hem schuiven de definities heen en weer tussen posi-

tief, gelijkwaardig, gezondheid georiënteerd en samenwerkend 

en negatief, paternalistisch, ziekte georiënteerd en beheers-

matig. Hij ziet de ontwikkeling waarbij een toenemend aantal

verpleegkundigen de persoon centraal stelt als heel bemoedi-
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Wie Helsinki zegt, denkt aan rendieren, sauna, design, mode en cultuur. De Finse hoofdstad  is de nieuwe 

hotspot van Europa. En dat de Finnen aardig zijn, blijkt al als we in de bus onderweg zijn van het vliegveld 

naar het hotel. Een tegenover ons zittende Fin vertelt in goed Engels waar we uit moeten stappen. Ook wijst 

hij met zichtbaar plezier op de stadsplattegrond de beste plekken om te gaan hardlopen en legt ongevraagd 

uit dat de veerboot ons het goedkoopst naar Suomenlinna brengt. 

Het stadsgebied van Helsinki kent meer dan driehonderd eilanden, waarvan Suomenlina het meest bekend 

en populair is. Vroeger was deze eilandengroep een van de grootste zeeforten van Europa. De overblijfselen 

van dit burchteneiland staan tegenwoordig op de Werelderfgoed lijst van UNESCO. 

Helsinki ligt aan zee en is volledig omringd door water. Dat zoute water dringt tot diep in de kleine, beeld-

schone binnenstad door. Je ruikt de zee en overal zie je boten. Helsinki kent geen hoogbouw en de bouwstijl

is zowel Russisch als Zweeds. De mengeling van die twee culturen kom je overal tegen. Dat is niet zo verwon-

derlijk als je bedenkt dat Finland lange tijd deel van het Zweedse Rijk is geweest, begin negentiende eeuw 

in Russische handen kwam en pas in 1917 onafhankelijk werd. 

Bron: Bollegraaf, Hotspot Helsinki, Libelle, 2010, nr 34
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