
        JEANNE       &      EVAN 
Over leven met een manisch depressieve stoornis
Voor  jongeren met een manisch depressieve stoornis is het dagelijks 
leven een zware strijd. Extreme stemmingswisselingen die met je op de 
loop gaan, van hyperactief en extreem vrolijk tot uitzichtloze somberheid. 
De ziekte wordt vaak niet herkend door familie, vrienden, huisartsen en 
school. Zonder de juiste behandeling kan deze stoornis leiden tot 
zelfmoord. 
NCRV Dokument zendt twee documentaires uit over deze ernstige ziekte. 
Op maandag 7 februari volgen we Jeanne, die na een psychose te horen 
krijgt dat ze manisch depressief is. Een diagnose die haar leven totaal op 
z’n kop zet; ze moet op zoek naar een andere opleiding, verliest haar 
vriendje, gaat zichzelf snijden en krijgt medicijnen voorgeschreven met 
nare bijwerkingen. De documentaire Jeanne is geproduceerd door Olympic 
Films en laat op indringende wijze zien hoe Jeanne met veel ups en downs 
probeert haar leven weer op orde te krijgen.
Op maandag 14 februari zien we in Het onderbroken leven van Evan een 
indringende reconstructie van het leven van Evan, gemaakt door zijn 
ouders Dana en Hart Perry. Al op heel jonge leeftijd is Evan geobsedeerd 
door de dood en zoeken zijn ouders hulp voor hem. Op z’n tiende wordt 
vastgesteld dat Evan manisch depressief is. Hij krijgt hulp maar een jaar 
later schokt hij familie en vrienden door op het dak van zijn school te 
klimmen met de bedoeling eraf te springen. Als Evan 15 jaar is, en het 
eindelijk iets beter met hem lijkt te gaan, springt hij uit het raam van zijn 
slaapkamer in New York.   Hiermee komt een definitief een einde aan zijn 
jarenlange gevecht tegen zijn stoornis. In de film proberen Evans ouders 
het duistere geheim van zijn ziekte te ontdekken. 
De films maken onderdeel uit van een multimediaal project over manisch 
depressieve jongeren en is een samenwerking tussen o.m. de NCRV, de 
Rode Hoed en CliëntenBelang Utrecht.



NCRV DOKUMENT: 
Jeanne, maandag 7 februari 22.55 uur, Nederland 2 
Het onderbroken leven van Evan, maandag 14 februari 22.55 uur, 
Nederland 2. 

Naar aanleiding van de films vindt er op donderdag 17 februari een debat 
plaats in de Rode Hoed in Amsterdam. Daar discussiëren medici, politici, 
zorgverleners, volwassen én jonge patiënten over het gebrek aan kennis 
en de maatschappelijke dilemma`s rond manisch depressiviteit. 
Middelbare scholen kunnen een educatief project over dit onderwerp 
bestellen.   

Voor meer informatie:  

- Promo Jeanne
- www.dokument.nl
- www.derodehoed.nl
- www.ClientenBelangUtrecht.nl
- persbericht Jeanne
- persbericht Het onderbroken leven van Evan
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