
,,Wij maken ons steeds meer zorgen,
alle signalen wijzen erop dat het
echt niet goed gaat’’, zeggen de di-
recteuren Thessa Mous en Margriet
Wiedemeyer van de GGZ Noord-
Holland Noord.

Het aantal jongeren met een eet-
stoornis is in Noord-Holland Noord

in een half jaar tijd verdubbeld,
meldt Wiedemeyer. ,,Tevens is de
leeftijd waarop dit optreedt steeds

jonger en zijn de problemen inten-
ser. Een eetstoornis is echt een ern-
stige en complexe ziekte.’’ Dat de
problemen toenemen blijkt ook uit
het feit dat het aantal jeugdigen dat
dwangvoeding krijgt de afgelopen
maanden is toegenomen. Tevens

meldt GGZ Noord-Holland Noord
een stijging van jeugdigen van 12 tot
18 jaar met suïcidale gedachten en
pogingen. Hierbij valt de toename
van 12- en 13-jarigen op.

Calamiteiten
Inmiddels ligt de speciale high in-
tensive care van de GGZ in Alkmaar
al maanden continu vol. ,,Opnames
daar proberen wij te voorkomen en
houden we ook zo kort mogelijk’’,
benadrukt Mous. ,,Maar de calami-
teiten zijn soms zo erg dat je jonge-
ren echt tegen zichzelf moet be-
schermen. Dat alle bedden daar con-
tinu bezet zijn, zijn we niet gewend.
Maar dat de druk daar toeneemt
wijst er ook op dat de problemen on-

der jongeren toenemen en daar
moet iedereen zich echt zorgen over
maken.’’

GGZ Noord-Holland Noord on-
dersteunt zo’n 3300 jongeren per
jaar, de meeste komen uit West-
Friesland (1300). In het begin van het

afgelopen jaar kwam zo’n 2 procent
van de jongeren in de crisisbehande-
ling terecht, nu is dat 5 procent. In
de Noordkop is het iets minder hard
gegroeid dan in West-Friesland en
de regio Alkmaar.

De beide directeuren benadruk-
ken dat jongeren die in een echte cri-
sis terechtkomen altijd hulp krij-
gen. ,,Er is geen wachtlijst’’, zegt
Mous. ,,Maar het is een feit dat bin-
nen de groep jongeren die wij jaar-
lijks helpen de problemen erger
worden en dat ik mij ook steeds
meer zorgen maak over onze mede-
werkers die overbelast worden. Ook
zien wij ons financiële tekort oplo-
pen. Dat is nu een paar ton op een
begroting van 24 miljoen euro.’’

Michiel Snik

Verdubbeling aantal crisisbehandelingen bij de jeugd
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Alle bedden vol op
de speciale high
intensive care

Alkmaar De crisisbehandeling
van jongeren bij GGZ Noord-
Holland-Noord neemt de laatste
maanden sterk toe. Steeds meer
jongeren komen hopeloos met
zichzelf in de knoop te zitten en
de strenge coronamaatregelen
stimuleren de problemen.

•i
Aanmeldingen
Bij GGZ Noord-Holland-Noord
komen nu gemiddeld per
maand tussen de 150 en 200
aanmeldingen binnen voor de
kinder- en jeugdpsychiatrie. 

Heerhugowaard Vanwege de co-
ronamaatregelen zal het observato-
rium van de Heerhugowaardse ster-
renwacht niet geopend zijn. Maar
Saturnus - die bestaat sinds 1976 en
is gevestigd aan de Van Veenweg in
Heerhugowaard - doet wel digitaal
mee aan de Landelijke Sterrenkijk-
dagen die dit weekend voor de 45e
keer worden gehouden.

Dit keer zal Lisa Kraakman, die
sinds enkele jaren haar eigen websi-
te Sterrenkijken.nu heeft, de kijkers
meenemen langs de sterrenhemel.
Via de telescoop van de sterrenwacht
kunnen kijkers online live meekij-
ken naar de maan, die dan in het eer-
ste kwartier staat, of naar de nevels
van het sterrenbeeld Orion waar
sterren ’geboren’ worden.

Voor de astrohobbyist is het de
eerste keer dat ze op deze wijze
wordt betrokken bij de Sterrenkijk-
dagen. ,,Ik ben vaak op bezoek ge-
weest. Nu was ik uitgenodigd door
de Koninklijke Nederlandse Vereni-
ging voor Weer- en Sterrenkunde en
het leek mij handig om met de ster-
renwacht van Heerhugowaard wat
te doen.’’

Astronaut
Ze zal zaterdag vanaf 19.30 uur een
livestream begeleiden. Naast het ge-
ven van duiding bij de beelden en
vragen te beantwoorden die via de
chat binnenkomen, zal ze ook de
Nederlandse astronaut Mindy Ho-
ward interviewen. ,,Zij gaat mee
met een commerciële ruimtevlucht
en ik wil van haar wel weten wat het
verschil is met bijvoorbeeld een
vlucht van Nasa.’’

Wat de kijkers precies te zien krij-
gen aan telescoopbeelden hangt ook
van het weer. Daar valt volgens
Kraakman nog weinig over te zeg-
gen. ,,Een paar maanden geleden

was de komeet Neowise te zien. De
weersvoorspellingen waren toen
slecht, maar ik heb ’m toch met een
telefoon kunnen vastleggen.’’

Kraakman hoopt er aan te kunnen
bijdragen dat het turen naar sterren
een minder stoffig imago krijgt.
,,Het hoeft allemaal niet zo ingewik-
keld te zijn. Vaak komen er termen
voorbij die ik ook niet snap. Maar
dan zoek ik het op en leg ik het in
mijn eigen woorden uit. Ik geef bij-
voorbeeld uitleg over zaken die in
het nieuws zijn geweest. Zo is er on-
langs nog de Perseverance Rover op
Mars geland.’’

Cursus gedaan
Kraakman, die zelf in de kinderop-
vang werkt, was als kind al gefasci-
neerd door het heelal. ,,Ik ging met
mijn ouders vaak kamperen in Lim-
burg en daar gingen we dan ook
naar de sterrenwacht en ik heb in
groep 8 nog een spreekbeurt gehou-

den over planeten. Op mijn 25e ver-
jaardag kreeg ik een telescoop ca-
deau en ik heb toen ook een cursus
gedaan bij Saturnus. Daarna ben ik
begonnen met mijn website.’’

Op Sterrenkijken.nu gaat het niet
alleen over de sterrenwachten, de
sterren en de planeten, maar houdt
ze ook het nieuws bij over de ont-
wikkelingen in de ruimtevaart. Ze
merkt dat tijdens de lockdown haar
website goed is bezocht. ,,Ook loopt
het storm bij de telescoopwinkels.’’ 

Zelf vindt ze het belangrijk om
ook de sterrenwachten in het zonne-
tje te zetten. ,,Juist in deze tijd heb-
ben ze het ontzettend zwaar. Bij Sa-
turnus hebben ze mij weer enthou-
siast gemaakt over de sterren en de
ruimtevaart en je bent er altijd wel-
kom als je vragen hebt.’’ Saturnus

heeft een eigen observatorium en te-
lescopen waarmee de sterren, plane-
ten, de maan en de zon goed waarge-
nomen kunnen worden.

SATURN US Astrohobbyist Lisa uit Heerhugowaard wil anderen interesseren voor de ruimte

Gefascineerd door sterren
Met een telescoop kijken
naar Mars of Jupiter of
naar de kraamkamers
van de sterren. Het is dé
hobby van Lisa Kraak-
man. De Heerhugo-
waardse verzorgt zater-
dag een livestream voor
sterrenwacht Saturnus.

Roel van Leeuwen

Lisa Kraakman bij de telescoop van sterrenwacht Saturnus in Heerhugowaard. FOTO ERNA FAUST

Ik heb de
komeet Neowise

toch met een
telefoon kunnen

vastleggen

•i
Livestream
De livestream is op 20 maart
van 19.30 tot 20.45 uur.
Inloggen kan via
www.sterrenkijken.nu. Meer
informatie over de Landelijke
Sterrenkijkdagen is te vinden
op de website van de KNVWS. 


