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~n~~~ I Ik ben Piet Jansen. Vandaag is het 9 maart 2020, en ik ben 47 jaar. 
"~V 

~i Getrouwd met Suzanne, drie kinderen: Jasper, Eline en Koos. Jasper is 18 jaar, Eline is 16 en Koos 

is 13 jaar. Deventer. Een hond en 2 katten. 

Bewegen en sporten. Ik sport graag, en doe dat veel: hardlopen, wandelen, squashen. Naast mijn 

werk als sportleraar. Mijn kinderen doen er ook aan mee. Mijn vrouw zegt wel eens: "ik heb aan 

een wasmachine niet genoeg, zoveel bezwete sportkleding komt hier voorbij..." 

Altijd bezig. Ik vind het leuk om met mensen om to gaan. Kan ik ook to ver in gaan. 

Opgewekt meestal. 

Ik weet sinds mijn 22e dat ik een bipolaire stoornis heb. Ben meerdere keren opgenomen. Het 

duurt dan lang voor het leven weer een beetje gewoon is. Moeilijk. Ik ben er weleens bang voor , 

dat de kinderen het ook kunnen hebben. Dat zou ik heel erg vinden. " 

Relaties die van belang zijn 

Mijn gezin is het allerbelangrijkste voor me. Verder mijn broer en zus en onze ouders. En een 

jeugdvriend, die ik vaak zie. Heb ontzettend veel bekenden Kier, ik woon mijn hele leven al in 

Deve Ik ken veel mensen via school en via mijn sportactiviteiten. In de periodes dat ik somber ~— ~., ~—, 
word of ben trek ik me het liefst terug. Dan lijkt het ook of ik bijna niemand goed ken. Als ik 

manisch word zie ik alleen maar mensen die ik ken en wil ik er nog wel veel meer leren kennen. 

Daginvulling 

Werk: drie dagen per week sportleraar, inmiddels al bijna 20 jaar binnen dezelfde 

scholengemeenschap. Vroeger werkte ik meer dagen per week maar Binds mijn laatste manie, nu 5 

jaar geleden, ben ik minder dagen gaan werken. Het kost me nog altijd moeite dat to accepteren 

en er niet toch stiekem uren bij to sprokkelen. Verder: bezig met sporten voor mezelf. Op de 

dagen dat ik niet werk ben ik degene die kookt voor het gezin. Dan ben ik dus in de middag thuis 

en probeer rustig aan het koken to beginnen, en er ook voor de kinderen to zijn. Suzanne werkt op 

die dagen. Als ik in evenwicht ben werkt dit zo prima. Ik ga vaak 's avonds nog even tangs bij 

familie of vrienden, die wonen dichtbij. Ik zorg wet dat ik elke dag om 22 uur thuis ben, dan 

5~U'~ probeer ik terug to schakelen, en om 23 uur rustig Haar bed to gaan. Van de medicatie heb ik wet .~ 
eens last, het liefst zou ik daarmee stoppen. Maar dat is niet handig, dat weet ik ook wet. 

Wat is voor jou belangrijk als je niet stabiel bent? 

Ik sport en beweeg altijd veel, en als ik opgenomen moet worden dan zal dat wet zijn omdat ik ~_ 
manisch ben, dat is nu al 4 keer gebeurd. Maar ook dan beweeg ik graag. Hoop dat ik op de 

afdeling ook kan bewegen, op een hometrainer bijvoorbeeld. Ik weet wet dat ik dan teveel wit 

bewegen maar ik wit toch bewegen, dat is voor mij echt van belang. 

Onze hond is voor mij altijd erg belangrijk, hij kan mij sours kalmeren als ik erg druk ben, en hij is 

troostend voor mij op moeilijke momenten, ik heb hem graag bij me. Ook wandel ik graag met 

hem. 

Omdat ik in Deventer werk, op een middelbare school is het van belang dat ik bij manie ook wat 

beschermd wordt als ik buiten de deur ben. Anders kan ik contacten echt verpesten, dat weet ik 

van eerdere manische periodes. 
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