
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.
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Update	7	DIS	is	me		-	Diversiteit	voor	het	voetlicht Bekijk	de	webversie

Diversiteit	voor	het
voetlicht
Beste	belangstellende,	

Binnen	de	‘groep’	mensen	met	DIS	is	de	diversiteit
groot.	Mede	daardoor	kunnen	we	ons	soms
eenzaam	of	ongezien	voelen	binnen	de	grote
‘groep’	mensen	met	DIS.	We	hebben	het	allemaal
nodig	om	gezien	te	worden,	terwijl	we	dat	als	kind
juist	zo	hebben	moeten	missen.

De	diversiteit	is	er	op	allerlei	gebieden:	DIS	wordt
vooral	bij	vrouwen	gezien,	maar	óók	bij	mannen.
Sommige	mensen	met	DIS	vallen	vroeg	of	laat	uit
op	hun	werk	of	opleiding,	terwijl	anderen	een
carrière,	gezin	en/of	bruisend	sociaal	leven	hebben.
Jongeren	krijgen	de	diagnose	in	hele	andere	tijd	dan
de	generaties	voor	hen	en	doen	daardoor	andere
ervaringen	op.	Verschillen	zijn	er	ook	omdat	de	aard
van	trauma's	verschilt:	mishandeling,	misbruik,
verwaarlozing	en/of	georganiseerd	geweld
(enzovoorts).	

In	deze	nieuwsbrief	vind	je	daarom	de	uitnodiging
tot	inbreng	gericht	aan	verschillende
subdoelgroepen:

mensen	met	DIS,	voor	de	rubriek	DIS	can	be
anyone	
mensen	met	AGDS	die	verdeeldheid	ervaren
mensen	met	een	achtergrond	van	TGG	(en
DIS/AGDS)
naasten	van	mensen	met	DIS

Verder	in	deze	update:
Thema	6	DIS	is	my	remedy	-	Over	behandeling
Voel	jij	je	gesteund?

Voel	je	welkom,

Het	projectteam	van	DIS	is	me	

PS	Omdat	nu	de	laatste	inputrondes	online	staan,
pauzeren	we	de	nieuwsbrieven.	Maar	nieuwe
thema's	blijven	komen,	dus	houdt	de	site	in	de
gaten.

Thema	6	-	DIS	is	my
remedy
Over	behandeling

"De	band	met	mijn	therapeute	heeft	een	grote	rol	
gespeeld	in	mijn	behandeling.	Samen	hebben	we	
ontdekt	hoe	ik	zelf	voor	de	delen	kon	zorgen	in	
plaats	van	dat	zij	dat	deed.	Dat	laatste	was	mijn	
eerste	neiging,	omdat	de	delen	zich	veilig	voelden	
bij	haar."	Lees	verder.

Klik	hier	om	door	het	thema	te	bladeren:	Thema	6
DIS	is	my	remedy	-	Over	behandeling.	

DIS	can	be	anyone	2023
Portretten
In	het	eerste	halfjaar	zijn	een	zestal	anonieme
portretten	gepubliceerd	van	mensen	met	DIS.	De
rubriek	werd	enthousiast	ontvangen.	Daarom
organiseren	we	begin	2023	een	fotoshoot	voor	vier
nieuwe	anonieme	portretten.

Goed	om	te	weten:
je	kunt	meedoen	als	je	de	diagnose	DIS	hebt
je	krijgt	het	portret	digitaal	toegestuurd
het	is	belangrijk	dat	je	(online)	portret	anoniem
blijft
de	fotoshoot	zal	plaatsvinden	in	Zeist
ben	je	een	man?	Dan	krijg	je	voorrang!

Enthousiast	geworden?	Stuur	dan	een	mailtje	met
een	korte	motivatie	naar	info@dis-is-me.nl.	Een	van
onze	fotografen	neemt	contact	met	je	op.

Profielschetsen
We	zoeken	ook	nog	enkele	mensen	voor	een
anoniem	profiel.	Ben	jij	bijvoorbeeld	een	van	die
mensen	die	DIS	heeft	maar	ook	een	carrière,	een
gezin	of	een	ander	drukbezet	leven?	Of	ben	jij	een
man	die	er	graag	aan	wil	bijdragen	dat	andere
mannen	met	DIS	zich	kunnen	herkennen	in	het
projectmateriaal?

De	profielen	zijn	korte	teksten	die	we	opstellen	op
basis	van	jouw	antwoorden	op	een	kort
vragenlijstje.	Het	profiel	wordt	altijd	eerst	aan	jou
voorgelegd	en	alleen	gepubliceerd	als	jij	er
tevreden	over	bent.

Is	dit	iets	voor	jou?	Stuur	dan	een	mailtje	met	een
korte	motivatie	naar	info@dis-is-me.nl.

Hieronder	zie	je	het	anonieme	portret	van	periode
6.

Extra	inputrondes
Inputronde	AGDS
De	andere	gespecificeerde	dissociatieve	stoornis
(AGDS)	en	DIS	liggen	dicht	bij	elkaar,	maar
misschien	zijn	er	ook	wel	verschillen.	Een
ervaringsdeskundige	schreef	in	blogvorm	over	haar
ervaringen	met	AGDS	en	vanaf	nu	staat	ook	de
AGDS-inputronde	open.	Klik	hier	voor	meer
informatie	en	om	naar	de	vragenlijst	over	AGDS	te
gaan.

Inputronde	TGG	+	AGDS/DIS
DIS	is	me	organiseert	in	samenwerking	met
Kenniscentrum	TGG	en	Stichting	Spotlight	een
anonieme	inputronde	voor	mensen	met	DIS/AGDS
en	een	achtergrond	van	transgenerationeel
georganiseerd	geweld	(TGG).	Klik	hier	voor	meer
informatie	en	om	naar	de	vragenlijst	over	TGG	en
DIS/AGDS	te	gaan.

10	vragen	aan	naasten	van	mensen	met	DIS
Om	recht	te	kunnen	doen	aan	de	ervaringen	van
naasten	ruimen	we	extra	tijd	en	ruimte	in	voor	het
verzamelen	daarvan,	voordat	we	verder	gaan	met
het	publiceren	van	de	antwoorden.	In	de	nieuwe
vragenlijst	staan	alle	10	de	naastenvragen.	Als	je
sommige	vragen	al	hebt	beantwoord,	kun	je	die
overslaan.	Klik	hier	voor	meer	informatie	en	om
naar	de	lijst	met	de	10	naastenvragen	te	gaan.

Voel	jij	je	gesteund?

"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.

AGDS/DIS?
AGDS	staat	voor:	andere
gespecificeerde
dissociatieve	stoornis.
Heb	jij	AGDS	en	herken	jij
je	in	de	ervaringen	van
mensen	met	DIS?	Dan
ben	je	niet	de	enige.	Voel
je	vrij	om,	overal	waar
DIS	staat,	te
lezen:	‘AGDS,	waarbij
verdeeldheid	van	de
persoonlijkheid	wordt
ervaren’.

'DIS	is	me'
DIS	is	me	gaat	over	de
ervaringen	van	mensen
met	een	dissociatieve
identiteitsstoornis	(DIS)
en	de	andere
gespecificeerde	stoornis
(AGDS)	die	lijkt	op	DIS.
Voor	de	leesbaarheid
spreken	we	in	het	project
over	DIS,	maar	overal
waar	DIS	staat,	kun	je
ook	lezen:	DIS	en	AGDS
waarbij	verdeeldheid	van
de	persoonlijkheid	wordt
ervaren.

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
Omdat	nu	de	laatste
inputrondes	online	staan,
pauzeren	we	de
nieuwsbrieven.	Kijk	dus
vooral	regelmatig	even
op	de	site.	Half	december
lanceren	we	thema	7
over	zelfzorg.

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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