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REDACTIONEEL

Als ik de kopij voor dit nummer heb doorgenomen,
ben ik vervuld van een gevoel van ‘zin’, van 
betekenisgeving: de kracht van kwetsbaarheid.
Het vormgeven van een maatschappelijk leven
‘ondanks’...Strijdbaarheid. En ook, het binnen-
trekken van de mensenrechten in de psychiatrie.
‘Herstel’ is een begrip dat filosofen inspireert, zo
brengt het filosoof Gerard Visser tot een prachtige
beschouwing over ‘de ziel’. Voor die strijdbaar-
heid is moed nodig. En die moed toont Janne-
miek Tukker in een lezing over de onstaanswijze
van haar beeldend werk. Jannemiek brengt het
op om afschuwelijke gebeurtenissen toch onder
ogen te zien en te verwerken, in haar beeldend
werk. Haar lezing is indrukwekkend. Deze vond
plaats in galerie Beeldend Gesproken in Amster-
dam, een fijne plek waar ik me meer op zal gaan
richten.

In Nijmegen, onder leiding van Robin Timmers,
heeft een Wereld Stemmen Horen Dag plaats -
gevonden met heel veel verschillende bijdragen
van stemmenhoorders.  Robin werkt ook aan de
voorbereiding van het Wereld Congres Stem-
menhoren, dat in 2018 in Den Haag zal plaats-
vinden.

Nico de Louw van Arkin Amsterdam stuurde
spontaan verslagen van bijeenkomsten in, over
het zeer succesvolle Multiloog en over Roads en
het verwerven van het zo belangrijke betaald
werk voor cliënten. Dirk Bol vond in een bijeen-
komst van CrazyWise bespiegelingen over 
verschillende staten van bewustzijn, heel lezens-
waardig.

Oude bekende auteur Clemens Buur komt met
een gedicht.

En op een bijeenkomst van psychiaters uit ver-
schillende Europese landen, waarover hier ook

een verslag, kreeg ik een artikel mee van 
Hongaarse hulpverleners, om in vertaling op te
nemen in dit nummer. Een lang artikel, waarvan
de inhoud echter zeer goed aansluit bij de visie
van Stichting Weerklank.

Meina Pettersman stelt zich voor als nieuwe
secretaris.

Veel leesplezier, Corine Wepster
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BERICHT

Van de bestuurstafel

Graag stel ik mij aan u voor als nieuwe secretaris van Stichting Weerklank. Mijn naam is Meina Pet-
tersman, 50 jaar, woon samen met mijn verloofde nu al weer twee jaar in Drenthe, met veel plezier.
Na jaren dicht bij de grote stad Amsterdam te hebben gewoond, wilde ik graag terug naar mijn wor-
tels, de rust, de bossen, waar het leven iets langzamer gaat dan in de Randstad. 
Op de Hogeschool van Amsterdam, bij een les van de TOED: training en opleiding ervaringsdeskun-
digheid, ontmoette ik een aantal jaren geleden Marius Romme. Toen hoord ik voor het eerst van
Stichting Weerklank. Naar aanleiding van wat Marius Romme vertelde, wilde ik mij wel actief bij
Stichting Weerklank aansluiten. Ik had toen al mijn eigen herstelverhaal verteld op de Hogeschool
van Amsterdam en ook op informatiebijeenkomsten en themabijeenkomsten. Ook had ik al trainin-
gen gegeven op het gebied van herstel en werken met eigen ervaring.
Zelf heb ik ongeveer 25 jaar hinder ondervonden van de stemmen die mijn dagelijks leven beheers-
ten, naast andere zintuiglijke ervaringen: zien, proeven, ruiken en voelen. De stemmen vond ik erg,
maar ik had veel meer moeite met dingen voelen en ruiken die er niet waren. 
Ik wil graag meer doen voor Stichting Weerklank. Het lijkt me leuk om de komende tijd de taak van
het secretariaat op me te nemen. Een belangrijk doel daarbij zal zijn hallucinaties nog verder uit de
taboe-sfeer te halen.

Meina Pettersman, 0628061691

Sinds kort maak ik (weer) deel uit van het bestuur van Stichting Weerklank. Graag stel ik me aan u voor.

Mijn naam is Karla Nijnens, 54 jaar oud en met gezin woonachtig in Amstelveen. Ik ben teammana-
ger (met ervaringsdeskundigheid) van het Herstelbureau van HVO-Querido in Amsterdam.

Bijna vanaf het eerste uur ben ik betrokken bij Weerklank. Vanaf ongeveer 1986 organiseerde ik een
gespreksgroep voor stemmenhoorders in Amsterdam, in de beginjaren bij ons thuis. Ook was ik
actief in de redactie van de Klankspiegel en heb ik het donateurssysteem van de stichting opgezet.
Een bijzondere tijd. De eerste Open Weerklankdagen in Baarn. Contacten met stemmenhoorders uit
Groot-Brittannië. Veel mensen ontmoeten in het hele land. Een bijzondere tijd ook omdat ik nieuwe
dingen durfde te proberen, omdat ik leerde dat ik veel meer kon dan ik (en anderen) dacht.

Na enkele jaren werd mijn man penningmeester bij Weerklank en ik ging steeds meer andere dingen
doen. Los van Weerklank. Los van de veilige groep mensen waar ik me bij thuis voelde.
En omdat de vergaderingen van het bestuur meestal bij ons thuis plaatsvonden, heb ik nog lange
tijd een directe verbinding gevoeld.

Nu, heel veel jaren later, ga ik me weer actiever inzetten voor Weerklank. Naast mijn drukke baan
heb ik tijd en energie om mee te denken over het reilen en zeilen van de stichting. Om weer een rol
te vervullen in het breder en beter bekend maken van het werk van Weerklank.

Vriendelijke groet
Karla Nijnens
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World Hearing Voices Congress 2018 – Den Haag, Nederland
Living with Voices: a human right!

Fabio

Wij zijn trots dat we mogen aankondigen dat de organisatie in Nederland het World Hearing Voices
Congress in 2018 voor de tweede keer mag organiseren, nu voor het 10-jarig jubileum.

Het congres vindt plaats in september in Den Haag.

Het thema is bekend, namelijk: Living with Voices: a human right! Dit jaar willen we ons richten op
het thema mensen rechten in relatie met stemmen horen. 

De organisatie bestaat uit mensen die stemmen horen, psychiaters, verpleegkundigen en ervarings-
deskundigen. Er wordt hard gewerkt aan het programma om een mooie World Hearing Voices Con-
gress 2018 neer te zetten. Iedereen is welkom!

Hou je agenda dus vrij! 

Wat                                                : World Hearing Voices Congress 2018
Waar                                              : Den Haag
Wanneer                                      : 12 september, 13 september, 14 september & 15 september 2018

Meer details volgen in de loop van de tijd op www.stichtingweerklank.nl &
www.intervoiceonline.org 

AANKONDIGING
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VERSLAG

Deze zomer hebben wij een bijeenkomst voor-
bereid van psychiaters die getraind zijn in de
benadering ‘stemmen accepteren en begrijpe-
lijk maken’. Wij kenden daarvan slechts enkelen
die al langer deze benadering toepassen in hun
praktijk. Als voorbereiding op deze bijeenkomst
hebben wij de trainers in deze benadering de
e-mail adressen gevraagd van de psychiaters
die bij hun in training waren geweest. Deze
trainers waren Peter Oud uit Castricum, Trevor
Eyles in Aarhus, Joachim Schnackenberg, die
training geeft in Duitsland en Peter Bullimore
in Engeland.  Dat maakte het mogelijk meer
psychiaters te benaderen dan degenen die we
al kenden. Wij vinden het ook van belang dat
ze elkaar leren kennen omdat de meesten in
een soort isolement werken. Helaas is het nog
zo dat in de psychiatrie de grootste weerstand
bestaat, omdat men in de opleiding getraind is
juist niet in te gaan op de ervaring van het
stemmenhoren van patiënten. Dat op zich is
eigenlijk vreemd, maar door traditie zo ont-
staan. Aan deze traditie wordt vastgehouden,
omdat stemmenhoren in de psychiatrische 
diagnostiek beschouwd wordt als een psycho-
tisch symptoom en daarvan wordt aangenomen
dat  een dergelijk symptoom niet te maken
heeft met levenservaring van de stemmen-
hoorder. Inmiddels is door onderzoek hierin
enige verandering gekomen, omdat inmiddels
duidelijk is aangetoond dat traumatische erva-
ringen in de kindertijd een causale aanleiding
kan zijn later stemmen te gaan horen. Versprei-
ding van deze kennis is dus van belang, omdat
veel stemmenhoorders in contact komen met
de psychiatrie. Ze weten echter nog niet hoe je
de relatie moet analyseren. Onze methode die

we daarvoor ontwikkeld hebben moet je leren
in een training.
Met dank aan Corine Wepster volgt hieronder
het door haar gemaakte verslag.
Marius Romme

Deze bijeenkomst was bedoeld om van
gedachten te wisselen over de verspreiding van
de ‘stemmenhoren begrijpelijk maken’ benade-
ring. Vijftien psychiaters namen deel aan de
discussie, maar het draagvlak voor de stem-
menhoren benadering is twee maal zo groot.
Het was ook de bedoeling dat de psychiaters
die met deze methode werken elkaar beter
leren kennen. Er zal een website worden opge-
zet om het contact tussen deze psychiaters te
vergemakkelijken.  Ook zullen de email-adres-
sen worden rondgestuurd. Marius Romme en
Sandra Escher willen graag dat meer psychia-
ters betrokken worden, omdat stemmenhoor-
ders veelal naar hen verwezen worden. 

Stemmenhoren accepteren en begrijpelijk
maken
Basis van de benadering is het resultaat van
onderzoek dat uitwijst dat de ervaring van
stemmenhoren betekenis  heeft in het leven
van de stemmenhoorder, doordat de karakteris-
tieken van de gehoorde stemmen  verwijzen
naar gebeurtenissen in het leven van de
betrokkene. Als er naar die karakteristieken
wordt geluisterd komen we zowel mogelijk
traumatische, als andere conflictueuze gebeur-
tenissen in het leven van de stemmenhoorder
op het spoor, evenals onverwerkte emoties.
Onverwerkt trauma is in veel gevallen de oor-
zaak van de hallucinaties. Niet de hallucinaties

Ervaringen met de benadering stemmenhoren accepteren en begrijpelijk maken

Een bijeenkomst van psychiaters 
uit verschillende Europese landen 

op 8 september 2017
Marius Romme en Corine Wepster

Klankspiegel december 2017



dienen te worden aangepakt, maar het onder-
liggende trauma. Doel van de behandeling is
dus niet het doen verdwijnen van de bijzonde-
re zintuiglijke ervaringen, maar het verwerken
van onderliggend trauma.  Daarvoor hebben
Marius Romme en Sandra Escher het Maas-
trichts Interview ontwikkeld. Op basis van dit
interview wordt samen met de stemmenhoor-
der een heldere samenvatting gemaakt en
nagegaan wat er mogelijk precies met betrok-
kene is gebeurd. Kern van deze benadering vor-
men het luisteren naar de ervaringen van de
stemmenhoorder en de interpretatie daarvan.
Luisteren naar zijn ervaringen staat centraal. 

Ervaringen met de benadering van ‘stem-
menhoren accepteren en begrijpelijk maken’ 
Het Maastrichts Interview blijkt betrokkenheid
te creëren van de psychiater bij de hulpvrager
en zorgt voor en goede relatie tussen beiden.
Het is van belang dat er echt contact wordt
gemaakt, en de stemmen als werkelijke waar-
neming wordt geaccepteerd. De hulpvrager
voelt zich serieus genomen en gerespecteerd.
De psychiater nodigt hem uit over zijn ervarin-
gen na te denken zonder zichzelf te veroorde-
len. Opvallend is dat hier niet direct wordt
gesproken over een diagnose, maar wordt
gezocht naar de achterliggende problemen.
Een adequate behandeling van deze proble-
men is de focus van de behandeling. Dit houdt
in het praten over de eigen levensgeschiedenis.
Langs deze weg kan de hulpvrager zijn bijzon-
dere ervaringen begrijpen  en terug plaatsen in
de tijd, dat brengt ontspanning en vermindert
angst. Angst kan leiden tot onwerkzame
omgang  met emoties zoals dissociatie, wat de
problemen weer verergert. Nu moeten we de
samenleving ook zover krijgen dat zij plaats
maakt voor deze mensen, die vaak heel wat
moed aan de dag leggen om hun problemen
onder ogen te zien. Vandaar dat nu al vaak
familie en naasten bij de behandeling worden
betrokken. Als echter van mishandeling en/of
misbruik sprake is, kan dit problemen geven,
maar betrokkenheid is ook dan zeker niet
onmogelijk. Er zijn voorbeelden van mishande-

laars die hun eigen verhaal vertellen, tot inkeer
komen en hun kind weer omarmen. 
De Stemmenhoorders Beweging, uit deze
benadering van stemmenhoren accepteren
voortgekomen, is een beweging die zichzelf in
stand houdt, doordat stemmenhoorders er zelf
zoveel baat bij hebben.
Werken met stemmenhoordersgroepen en ook
zelfhulpgroepen levert resultaten op die je
soms bij individuele therapie niet ziet, door de
herkenning en erkenning die in een groep
plaatsvinden. Stemmenhoorders ontlenen hier
kracht aan en gaan over ervaringen praten
waarover zij nooit eerder hebben verteld. Een
psychiater vertelt dat hij een stemmenhoor-
dersgroep en een groep vluchtelingen heeft
samengebracht en dat daarbij gemeenschap-
pelijke ervaringen aan het licht kwamen. Er
wordt al meer geprobeerd zichtbaar te maken
dat de problemen van stemmenhoorders niet
uniek noch psychiatrisch zijn, maar overeenko-
men met bijvoorbeeld mensen die rouwen.

Belemmeringen bij de verspreiding van de
benadering stemmenhoren begrijpelijk
maken
Ten eerste zijn lang niet alle psychiaters van
mening dat er iets schuilgaat achter hallucina-
ties. Dan wordt gesignaleerd dat een hulpvra-
ger niet altijd bereid is deel te nemen aan het
Maastrichts Interview, omdat hij zijn proble-
men eigenlijk (nog) niet onder ogen wil zien.
Doel is te komen tot erkenning van de wortels
van het probleem, maar het woord ‘wortels’
alleen al kan de hulpvrager afschrikken. Omge-
keerd kan ook de psychiater een zekere weerzin
hebben tegen het afnemen van het interview,
dat door een van de sprekers ‘vermoeiend’
werd genoemd. Ook wordt genoemd dat het
construct typisch een ding van de psychiater is
en dat de stemmenhoorder hier misschien
helemaal niet om heeft gevraagd. In vraag
gestuurde zorg zou deze interventie dus niet
passen. Maar een andere psychiater vertelt dat
hij zelf een construct maakt en de hulpvrager
verzoekt een eigen construct op te stellen. 

VERSLAG
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De traditionele medische wereld hanteert het
criterium van ‘evidence based’ voor de beoorde-
ling en invoering van behandelingen. Op grond
van RCT, randomized controlled trials (objectief
onderzoek) wordt het effect van een behande-
ling aangegeven. Maar dit zogenaamde ‘outco-
me’ onderzoek is ambigu. Het probleem is dat
het er hier om gaat te achterhalen wat de oor-
zaak is voor het stemmenhoren en deze zijn
voor iedere stemmenhoorder anders en per-
soonlijk . Daarom is de randomised trial niet de
gewenste methode. Tijdens de bijeenkomst
werd eraan getwijfeld of de kritische psychia-
trie wel moet proberen aan de eisen van de tra-
ditionele psychiatrie te voldoen. Moet de kriti-
sche psychiatrie niet binnen de psychiatrie
haar eigen weg gaan. Maar dan blijft de vraag
hoe we komen tot een beter systeem. Het sys-
teem is alleen van binnenuit te veranderen,
anderen kun je niet veranderen, alleen jezelf.
Neemt de individuele psychiater een kritische
houding aan dan zal dat, en alleen dat, het sys-
teem langzaam kunnen veranderen. We moe-
ten in die zin elkaar blijven bemoedigen, veran-
dering gaat langzaam. Op deze bijeenkomst
worden de krachten al weer een beetje gebun-
deld om te komen tot een open psychiatrie. Tij-
dens de bijeenkomst blijken er psychiaters te
zijn die zelf een verleden van misbruik kennen.
Het is vaak nog taboe om hierover te praten,
terwijl deze psychiaters een sterke behoefte
hebben zelf vrijuit aan het gesprek deel te
nemen. 

Concrete voorstellen voor verandering
-     Training van psychiaters en ervaringsdes-

kundigen gezamenlijk, zodat de ervaringen
van de ervaringsdeskundigen vertegen-
woordigd zijn en een rol kunnen spelen.

-     Training van maatschappelijk werkers.
-     Training op plaatsen buiten de psychiatrie,

met het oog op integratie.
-     Het houden van dialogen tussen twee stem-

menhoorders in de training van psychiaters,
om aan het licht te brengen hoe verschil-
lend de ervaringen zijn.

-     Leer de stemmenhoorder naar zijn stemmen

te luisteren en ook te luisteren naar infor-
matie over het stemmenhoren.

-     Praat niet over stemmenhoorders, maar met
stemmenhoorders.

-     Zelfhulpgroepen opzetten, bijvoorbeeld in
buurthuizen, bevorder onafhankelijkheid. Er
zijn voorbeelden van zelfhulpgroepen die
hulpverleners selecteerden om in training te
gaan.

-    Verwissel van rol: de psychiater wordt de
student, de stemmenhoorder de leraar.

-     Nodig hulpvragers uit hun levensverhaal op
te schrijven.

-     Bevorder voice dialogue door hierin ervaren
psychiaters een demonstratie te laten
geven.

-    Vermijdt het woord ‘behandeling’ en richt
bijvoorbeeld een filosofisch café op op een
plaats waar stemmenhoorders hun depot
krijgen.

-     Doe onderzoek naar persoonlijke crises in
het algemeen, wat daar helpt, helpt ook in
de psychiatrie, er is veel gemeenschappelijk.

-     Stimuleer wetenschappelijk onderzoek door
ervaringsdeskundigen, hun stem telt, wat
maakt hen beter?

Klankspiegel december 2017



Samenvatting
Achtergrond: stemmenhoren heeft een belang-
rijke rol gespeeld bij psychiatrische diagnos-
tiek, maar de laatste decennia is de nadruk
komen te liggen op een diagnose-vrije, com-
plexe fenomenologische duiding van het ver-
schijnsel stemmenhoren.

Bron: zes semi-gestructureerde interviews met
herstellende stemmenhoorders werden afgeno-
men en geanalyseerd met de methode ‘inter-
pretatieve fenomenologische analyse (IPA).

Discussie: de zelfhulpgroep levert een signifi-
cante bijdrage aan het identificeren van en
omgaan met stemmen, daardoor vormt de zelf-
hulpgroep een keerpunt in het leven van de
stemmenhoorder.

Conclusie: het inschakelen van een zelfhulp-
groep binnen de klinische context levert betere
resultaten op in de behandeling van stemmen-
hoorders.

Sleutelwoorden: stemmenhoren, ervaringsver-
haal, zelfhulpgroep, kwalitatieve interpretatie-
ve fenomenologische analyse

Inleiding
Het verschijnsel stemmenhoren heeft histo-
risch gezien een belangrijke rol gespeeld in de
diagnose van psychiatrische stoornissen. De
afgelopen decennia hebben echter een toena-
me laten zien van onderzoek naar de fenome-
nologische (belevings) kant van stemmenhoren
in verschillende contexten (bijv. Woods, 2013).
Deze verschuiving in perspectief is toe te
schrijven aan drie factoren: 

(1) epidemiologisch onderzoek wijst uit dat
stemmenhoren ook voorkomt in de algemene
bevolking (Johns et al., 2014; Linscott & Os,
2010; Nuevo et al., 2012) en stemmenhoren kan
een symptoom zijn van andere psychiatrische
stoornissen (Johns et al., 2014; Laroi et al., 2012;
McCarthy-Jones et al., 2014); 

(2) de nieuwe modellen van cognitieve en soci-
ale verhoudingen (Chadwick, 2003, 2006;Fal-
loon, Harangozó, Gerdos &Bodrogi, 2006) en
stemmenhoren hebben geleid tot veranderin-
gen in behandeling en 

(3)het herstelmodel en de herstel beweging
onder stemmenhoorders en de ervaringen van
stemmenhoorders zelf (Holt & Tickle, 2014; Jack-
son, Hayward, & Cooke, 2011) spelen een crucia-
le rol bij de integratie van persoonlijke ervarin-
gen en begrip daarvoor in de behandeling. 

Patsy Hague en Eleonor Longden (wiens erva-
ringsverhaal pas na 2000 openbaar werd),  de
eerste persoon die zichzelf als stemmenhoorder
bestempelde, beschouwden stemmenhoren
niet zozeer als een symptoom maar eerder als
een betekenisvolle ervaring (Romme & Escher,
2000; Romme, Honig, Noorthoorn, & Escher,
1992). Stemmenhoren kreeg een centrale plaats
in hun identiteit en zij distancieerden zich van
de meer gebruikelijke diagnose schizofrenie. Zij
omschreven zichzelf als ervaringsdeskundigen
(tegenover beroepsdeskundigen) en stelden
zich op in gelijkwaardige verhouding met lotge-
noten, hetgeen tot de Stemmenhoorders Bewe-
ging leidde (Corstens, Longden, McCarthy-Jones,
Waddingham, & Thomas, 2014; Woods, 2013). De
rol van Marius Romme, de eerste therapeut die
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met de stemmen werkte, is ook essentieel,
omdat hij erin slaagde stemmenhoren erkend
te krijgen als een niet-psychiatrisch symptoom
(Romme & Escher, 2000).

Op dit terrein is de aandacht geleidelijk aan
verschoven van de externe aspecten en de
betekenis van stemmen als symptomen, naar
een meer expliciete en persoonlijke betekenis-
geving van stemmenhoren volgens de cognitie-
ve (Chadwick, 2003, 2006) en interpersoonlijke
(Hayward, Berry, McCarthy-Jones, Strauss, &
Thomas, 2013) modellen. In het cognitieve
model wordt de opvatting die de stemmen-
hoorder zelf van zijn stemmen heeft,  bena-
drukt, terwijl in het interpersoonlijke model de
nadruk ligt op de relatie die de stemmenhoor-
der heeft met zijn stemmen (Hayward, 2003).

In het cognitieve model dat Chadwick (2003,
2006) ontwikkelde, worden vier aspecten van
de ervaring van stemmenhoren geïntegreerd:
de stemmen betekenis geven, je openstellen
voor de ervaring (de stemmen accepteren),
schema (erkenning van de positieve kanten van
het zelf) en het symbolische zelf (de opvatting
van het zelf als dynamisch en veranderlijk). De
gedachte die aan het interpersoonlijke model
ten grondslag ligt, is dat de relatie tussen de
persoon die stemmen hoort en de stem, op
dezelfde manier kan worden gekarakterizeerd
als die tussen twee personen (Paulic, 2012) Bij
de cognitieve modellen, vooral die welke ont-
wikkeld zijn door Chadwick en Birchwood
(Birchwood & Chadwick, 1997; Chadwick &
Birchwood, 1994) richt men zich op het identifi-
ceren van de oorzaken van lijden aan de stem-
men en mogelijkheden tot vermindering van
dat lijden met behulp van cognitieve gedragst-
herapie .

De interpersoonlijke theorie sluit meer aan bij
de Stemmenhoren Beweging (Hayward et al.,
2013). Uit kwalitatieve onderzoeksresultaten
blijkt dat er verband bestaat tussen de relatio-
nele theorie, de Stemmenhoren Beweging en
de ervaring van herstel (Chin, Hayward, & Drin-

nan, 2009; Holt & Tickle, 2014; Jackson et al.,
2011). De onderzoeksresultaten van de relatio-
nele theorie (zie Hayward et al., 2013) en erva-
ringen met herstel (de Jager et al., 2015; bijv.
Holt & Tickle, 2014) konden worden verklaard
met behulp van de relationele theorie. In een
onderzoek van Chin en collega’s (2009) naar
interpretatieve fenomenologische analyse,
wordt het verband getoond  tussen het ‘ik’ en
de stemmen, met behulp van elementen uit de
relationele theorie van Birtchell (1993, 1994); de
personificatie van de stemmen, de tegenstel-
ling of de eenheid tussen het ‘ik’ en de stem-
men, de verwantschap tussen het ‘ik’ en de
stemmen. Uit een gefundeerd theoretisch
onderzoek (Jackson et al., 2011) kwamen drie
factoren aan het licht die een verklaring bieden
voor het positieve verband tussen de persoon
zelf en zijn stemmen: vermindering van angst,
erkenning van positieve gevoelens en bevesti-
ging van controle over de situatie. Deze facto-
ren waren gegrondvest in verschillende proces-
sen: personificatie van de stemmen, persoonlijk
contact met de stemmen, een sterk gevoel van
eigenwaarde ( een gevoel van onafhankelijk-
heid), contact met de omgeving en betekenis-
volle zingeving aan de stemmen in de levens-
geschiedenis. Daarmee leidden deze ervarin-
gen tot de herstel-gerichte benadering en tot
functionele opvattingen van zelfhulpgroepen.

Holt en Tickle (2014) benadrukten het belang
van het persoonlijke perspectief en het gebruik
van de eerste persoon enkelvoud bij het komen
tot begrip van stemmenhoren. De techniek
waarbij een lege stoel wordt gebruikt schept
ruimte voor de stemmenhoorder om de uitspra-
ken van de stemmen te personificeren en te
proberen zijn opstelling tegenover zijn belang-
rijkste stem te verandren (Hayward, Overton,
Dorey, & Denney, 2009). Woods (2013) leverde
een beschrijving van stemmenhoorders met
een onderzoek gericht op de sociale en symboli-
sche betekenis van stemmenhoren. Kapur en
collega’s (2014) onderzochten de rol van de
geestelijke gezondheidszorg en psychiatrische
instellingen in het leven van stemmenhoorders.
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Zij beweerden dat stemmenhoorders – in de
beginfase van het stemmenhoren – worstelden
met hun hulpverleners. Zij verwachtten medi-
sche verklaringen voor hun stemmen, maar
werden geconfronteerd met verwarring die
heerste onder de hulpverleners (‘Wat is stem-
menhoren? Is het een ziekte?’) Daardoor waren
patiënten in eerste instantie gefrustreerd en
ontevreden over de rol van hulpverleners. Posi-
tiever waren de stemmenhoorders over de
mogelijkheid een groep mensen te ontmoeten
die dezelfde ervaringen hadden (bijvoorbeeld
zelfhulpgroepen). Kortom, de stemmenhoorders
(en ouders van jonge stemmenhoorders) ver-
wachtten een meer holistische benadering van
de geestelijke gezondheidszorg ( bijvoorbeeld
stemmenhoordersgroepen, destigmatiserings
programma’s, groepen voor gezinsleden en
interpersoonlijke steun). 

Doel van dit onderzoek was de eigen ervaringen
van personen die stemmen horen te onderzoe-
ken met behulp van de methode van interper-
soonlijke fenomenologische analyse, om te
komen tot begrip van de manier waarop die
personen hun stemmen interpreteerden, zoals
in verschillende onderzoeken al eerder was
gebeurd op basis van de interpersoonlijke feno-
menologische analyse (Chin et al., 2009; de
Wet, Swartz, & Chiliza, 2015; Holt & Tickle, 2015).

Methode
Volgens de IPA methode (Smith, Flowers, & Lar-
kin) werd een geschikte populatie samenge-
steld. De deelnemers aan het onderzoek waren
allen betrokken bij een stemmenhoorders zelf-
hulpgroep opgezet door het Psychiatrisch Wijk-
centrum ‘Awakenings Foundation’ van de Sem-
melweis Universiteit. Zeven vrouwen en vier
mannen in de leeftijdsgroep 31 – 57 jaar werden
middels persoonlijk contact geselecteerd door
de interviewer, of op aanraden van het behan-
delteam, of de verantwoordlijke psychiater. Als
criteria voor deelname golden zowel de
diagnose van een psychiatrische stoornis als
persoonlijke ervaring met herstel. De aanwe-
zigheid van acute problemen gold als een

reden voor uitsluiting van deelname. Er werd
ethische goedkeuring verkregen van de Weten-
schappelijke Onderzoekscommissie van de
Hongaarse Raad voor Medisch Onderzoek.

Het verzamelen van gegevens
De interviews voor het onderzoek werden afge-
nomen in een psychiatrisch ziekenhuis waar de
herstel-benadering wordt toegepast. Een poli-
kliniek en een dagbestedingscentrum maken
deel uit van dit ziekenhuis. De behandeling
vindt plaats volgens wijkgerichte psychiatrie
(Falloon et al., 2006; Harangozó et al., 2006),
waarin het herstelconcept wordt gehanteerd.
Daarbij wordt gewerkt met zelfhulpgroepen
voor stemmenhoorders, manisch-depressieven,
mensen met een trauma en alcohol- en drugs-
verslaafden. De zelfhulpgroep voor stemmen-
hoorders is opgezet door ervaringsdeskundigen
op basis van de zelfhulpboeken voor stemmen-
hoorders van Mérey (2013). Deze stemmenhoor-
dersgroep komt elke tweede week van de
maand bijeen. De groep werkt met twee hulp-
verleners (een psychiater en een specialist op
het gebied van stemmenhoren) en twee erva-
ringsdeskundigen. De bijeenkomsten duren
twee uur. De deelnemers vertellen over hun
ervaringen met stemmen horen en leren de
Stemmen Horen Methode toe te passen. Deze
methode is afkomstig van de Stemmen Hoor-
ders Beweging en is door Mérey (2013) vertaald
in het Hongaars. Dit studiemateriaal bestaat
uit informatie over stemmenhoren en de Stem-
men Horen Methode, alsmede verhalen van
mensen die stemmen horen en is toegankelijk
voor alle deelnemers aan zelfhulpgroepen. 
De interviewer maakte om gegevens te verza-
melen een afspraak met iedere deelnemer
afzonderlijk. De interviews waren semi-
gestructureerd. De eerste vraag was steeds een
heel algemene, open vraag: ‘Ik wil je vragen
vrijuit over je leven te vertellen en vooral over
je psychische stoornis, problemen of moeilijk-
heden daarmee en over herstel’.
De reacties van de deelnemers waren verschil-
lend. Sommigen meenden dat zij verwacht
werden met logische, coherente verhalen te
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komen, anderen reageerden met fragmentari-
sche verhalen en hadden geen volledig herstel-
verhaal. De gesprekken duurden 38 tot 77
minuten. De interviews werden opgenomen en
uitgeschreven. 

Analyse van de gegevens
De gesprekken werden geanalyseerd volgens de
IPA method (deze methode is geschikt voor
onderzoek naar complexe en dynamische onder-
werpen, zie Chin et al., 2009; Rosen et al., 2015;
Smith et al., 2009), waarbij met kleine groepen
deelnemers wordt gewerkt om ieder geval tot in
detail te kunnen analyseren. Zes interviews
bevatten voldoende descriptieve en interpreteer-
bare verhalen om in de analyse te worden opge-
nomen. Een klein deel daarvan was al eerder
opgenomen in met IPA geanalyseerd onderzoek
(Chin et a;., 2009; de Wet et al., 2015; Mawson,
Berry, Murray, & Hayward, 2011). Via een dubbel-
lagige analyse werd onderzocht op welke
manier de deelnemers hun eigen ervaringen
interpreteerden. De uitgeschreven teksten van
de interviews werden geanalyseerd en belangrij-
ke thema’s, sleutelwoorden en opmerkingen
werden gesignaleerd. Na actief herlezen werden
belangrijke thema’s omschreven. Hieruit werden
weer de voornaamste thema’s geselecteerd en
deze werden geïllustreerd met citaten van deel-
nemers (die met pseudoniemen werden aange-
duid)(Smith et al., 2009; Smith & Osborn, 2007).
Volgens Rodham, Fox en Doran (2015) kan de IPA
analyse als betrouwbaar worden aangemerkt
wanneer deze wordt uitgevoerd door verschil-
lende auteurs die vertrouwd zijn met het onder-
zoeksproces en de IPA methode. Daarom hebben
alle vijf auteurs aan de analyse meegedaan en
zij bereikten daarmee consensus over de
thema’s die bij analyse naar voren kwamen en
welke daarvan de balngrijkste waren.

Resultaten
Bij analyse kwamen vier belangrijkste thema’s
naar voren: (1) de rol van de stem; (2) de relatie
tussen de stem en ‘ik’; (3) de rol van de zelf-
hulpgroep en (4) de rol van de stemmenhoren
methode.

De rol van de stem
Het is de rol van de stem om de stemmenhoor-
der aandacht te laten besteden aan een inner-
lijke crisis of andere problemen die worden
onderdrukt, maar de deelnemers interpreteer-
den dit niet zo bij een eerste kennismaking
met stemmenhoren. In de verhalen van de
deelnemers trad in de loop van de tijd een ver-
andering op tussen de manier waarop de stem
in eerste instantie werd gekarakteriseerd en de
manier waarop dit in de tijd van het interview
werd gedaan. In het begin hadden sommige
deelnemers het gevoel dat stemmenhoren nor-
maal is. Ik vond het normaal omdat ik wist dat
veel mensen stemmen horen’ (Csaba). Sommi-
ge deelnemers erkenden dat dit iets aparts
was: ‘Dit zijn gedachten die anders zijn dan het
gangbare, iets dat zich van de andere onder-
scheidt’ (Iván). In bijna alle gevallen was de
stem grof, negatief, kritisch, direct en in één
geval gaf de stem positieve feedback over
degene die zich ziek voelde: ‘De stem overtuig-
de me steeds dat dit geen ziekte is’ (Veronika).
De rol van de stem werd na verloop van tijd
herbeoordeeld. Terwijl de stem aanvankelijk als
meestal negatief werd beschouwd, kreeg die
een steunende en helpende functie ten tijde
van het onderzoek. Deze veranderingen heb-
ben wij grotendeels toegeschreven aan de cru-
ciale rol van de stemmenhoren methode. De
stem wordt als potitief, steunend en helpend
omschreven. Dit stimuleert de stemmenhoor-
der om door te gaan, ‘een nieuwe richting in te
slaan’ (Iván), ‘naar een goed functioneren’
(Veronika). Om de problemen die liggen achter
het stemmenhoren onder ogen te zien en op te
lossen is het noodzakelijk dat de stemmen-
hoorder de stem aanvaardt en macht over de
stem krijgt.

De relatie tussen de stem en ‘ik’
Naarmate een stemmenhoorder met de stem-
men leert omgaan, verandert de relatie tussen
de stem en het ‘ik’. Daardoor ontwikkelt zich
een parallelle, vreedzame symbiose. 
Deelnemers aan het onderzoek personaliseren
de stemmen. Volgens de literatuur en eerder
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IPA onderzoek naar de ervaring van stemmen-
horen (Chin et al., 2009; Paulik, 2012; Rosen et
al., 2015), maakt personalisering het mogelijk
de relatie tussen de stem en het ‘ik’ te analyse-
ren als een interpersoonlijke relatie. Daarom
richtte de analyse zich op de relatie tussen de
deelnemers en hun stemmen, hoe zij die relatie
zelf betekenis gaven en of die in de loop der
tijd veranderde. Bij de analyse kwamen in dit
opzicht twee subthema’s naar voren: (1) de
symmetrische en asymmetrische relaties en (2)
de positie van de stem.

Symmetrische en asymmetrische relaties
In sommige gevallen, vooral in de beginfase
van het stemmenhoren, was er een relatie
gekenmerkt door een-richting verkeer tussen
de stem en het individu. In deze asymmetri-
sche relatie was de stem direct en kritisch en
enkele deelnemers spraken van een gevoel van
kwetsbaarheid:
In die tijd was er zo’n symptoom dat niet stem-
menhoren was, maar het was slechts een
gedachte, alsof, alsof het een soort halve
vreemde gedachte was...ik wilde aardig zijn
voor die gedachten, ze leverden kritiek en zo...
en toen was ik steeds maar aan het proberen
die gerust te stellen, zodat ik de stemmen een
halt toe kon roepen. Toen deed ik alles, maar
zonder na te denken. En... mmm ... dit ging
maar steeds zo door en dat was ook wel frus-
trerend. De stemmen, de verschijning en dat de
man er een dwaas van werd. Ik maakte een
dwaas van mezelf. En hoe blootgesteld ik me
voelde, en echt, en hoe ik toen handelde en zo.
(Aszter)
Daarentegen kwamen er ook symmetrische
relaties voor. Dat gebeurt wanneer de stem een
helpende rol aanneemt en de persoon begint
te herstellen met hulp van de stem. Wanneer
de stemmenhoorder onderhandelt met de
stem wordt dit een symmetrische relatie
genoemd. Dan konden de stemmenhoorders
de macht van de stemmen veranderen door
communicatie met de stemmen. Deze innerlij-
ke conversatie was gedurende het gehele her-
stelproces aanpassend van aard.

In de asymmetrische relatie veroorzaakt de
stem angst bij de stemnmenhoorder. Wanneer
de relatie symmetrisch wordt, begint het indi-
vidu de stem te zien als en beheersbaar ver-
schijnsel, als een gelijkwaardige partner of
vriend. Door toepassing van de stemmenhoren
methode wordt de stemmenhoorder aange-
moedigd een gesprek met de stem aan te gaan
(Mérey2013). Het doel van het opbouwen van
een symmetrische relatie is dat de stemmen-
hoorder het leiderschap van de stem over-
neemt en zich zo minder blootgesteld en
kwetsbaar voelt. 

De positie van de stem
Uit de pogingen van de deelnemers om de
stemmen een plaats te geven op de zelf – niet-
zelf as (hoewel niet altijd bewust) bleek duide-
lijk dat zij de bedoeling hadden de stemmen te
begrijpen en te interpreteren. De positionering
van de stemmen op de as verandert naar mate
de stemmenhoorder de stem beter accepteert. 
Waar deelnemers praatten over herstel en de
ontwikkeling van een relatie met de stem,
kwam de indentificatie van de stem in het
interview aan bod. Zo kwam naar voren dat het
hier gaat om erkenning en acceptatie van de
stoornis. Acceptatie is een leerproces waarin de
stemmenhoorder moet gaan samenwerken
met de stemmen.

De rol van de zelfhulp-groep
Zelfhulp-groepen spelen een belangrijke rol in
het proces van leren omgaan met de stemmen.
In de zelfhulp-groepen kregen deelnemers
begeleiding bij en uitleg over hun stoornis, wat
een geweldige steun betekent in het leerpro-
ces:
De zelfhulp-groep betekende een echte door-
braak: daar kwam men met andere interpreta-
ties dan die van de artsen...en hier in de groep
kom ik dichter bij de bron van mijn problemen.
Laat het een symptoom zijn, voor mij is dat
genoeg en ook als het een andere manier van
zijn betekent of wordt veroorzaakt door andere
moeilijkheden...dit onderdeel begon houvast te
bieden. Ik denk dat sinds ik hier in de groep
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ben, het bewustzijn van de stoornis, die alleen
maar deprimerend was, langzaam aan het ver-
vagen is. (Veronika)
In de zelfhulp-groep zagen de deelnemers in
dat anderen dezelfde problemen hadden als zij
en juist in de groep kwamen zij tot acceptatie,
wat hen hielp hun angst, veroorzaakt door stig-
ma, te overwinnen. Herstelde lotgenoten vorm-
den een voorbeeld en als ervaringsdeskundi-
gen kwamen zij met succesverhalen en vreug-
devolle ervaringen, waardoor nieuwe activitei-
ten maar ook het lijden meer betekenis kregen. 

De rol van de stemmenhoren methode
In de interviews vertelden de deelnemers dat
de stemmenhoren methode de belangrijkste
factor is om uit de rol van passieve lijder te
kunnen komen, waardoor contact met de
stemmen op gang kan komen en een begin
kan worden gemaakt met het communiceren
met de stemmen.
Als deze methode de persoon helpt om de
stemmen uit te dagen en tot communicatie te
komen, neemt de angst vaak af en verandert
de relatie tussen het zelf en de stem. In dit pro-
ces wordt de bedoeling van de stem nu anders
opgevat en komt er aandacht voor de eigen
ervaring van de hoorder, de relatie met het zelf
en de positieve bedoelingen;  daardoor herwint
de persoon de zeggenschap en is hij in staat de
boodschap van de stem te integreren in zijn
persoonlijke psychische situatie, naast emoties,
gedachten en betekenissen.

Het doel van de stemmenhoren methode is de
stemmenhoorder met zijn stemmen te leren
leven. Wanneer deelnemers vertelden over ver-
zoening met de stemmen, kwamen subthema’s
aan het licht: het opbouwen van relaties met de
buitenwereld en verzoening met de buitenwe-
reld. De stemmenhoren methode hielp niet
alleen bij het beheersen van de stemmen, maar
stelde sommige deelnemers ook in staat met
hun stemmen te leven als geïntegreerd onder-
deel van een rijk leven. Maar het stemmenhoren
kon in sommige gevallen ook negatieve gevol-
gen hebben in de relaties met de buitenwereld: 

Het is niet dat ik, dat ik totaal niet functioneer-
de (lachend), maar ik had problemen en daar-
door had ik geen harmonieuze relatie met de
buitenwereld. (Iván)

Discussie
Dit onderzoek betrof de ervaring van stem-
menhoren bij individuele hoorders, geanaly-
seerd volgens de IPA methode. IPA wordt veel
gebruikt voor de analyse van de ervaring van
stemmenhoren, omdat hij geschikt is voor
onderzoek naar complexe en dynamische
onderwerpen (Chin et al., 2009; Mawson et al.,
2011; Milligan, McCarthy-Jones, Withrop, &
Dudley, 2012; Rosen et al., 2015; Smith et al.,
2009). Dit onderzoek was gericht op de vraag
welke invloed de ervaring met herstel en zelf-
hulp-groepen heeft op de stem en op het zelf,
de verandering die deze kan hebben en het
proces van leren leven met de stemmen. Hier-
uit kwamen vier voornaamste thema’s naar
voren: (1) de rol van de stem; (2) de relatie tus-
sen de stem en het ‘ik’; (3) de rol van de zelf-
hulp-groep en (4) de rol van de stemmenhoren
methode.

Eerdere onderzoeken naar stemmenhoorders
betroffen hoofdzakelijk de identificatie en
interpretatie van de stemmen. Zowel in recent
onderzoek als in dit onderzoek hebben de
stemmen een andere betekenis voor de hoor-
der en is ook de interpretatie anders. De relatie
met de stem is niet statisch maar dyamisch,
zoals Milligan en collega’s (2012) hebben bear-
gumenteerd. Met hulp van de zelfhulp-groep
kan de betekenis van de stemmen veranderen,
door de ervaringsverhalen en de afrekening
met het ziekte-idee. Het vinden van de juiste
verklaring speelt een belangrijke rol bij het ver-
minderen van angst en het hernemen van lei-
derschap (Newton, Larkin, Melhuish, & Wykes,
2007). Rosen en collega’s (2015) toonden aan
dat als stemmenhoorders echte stemmen (bij-
voorbeeld van familieleden) herkenden, ze zich
beter in staat voelden de stemmen te beïnvloe-
den. Door personalisatie wordt het mogelijk de
relatie tussen de stem en het zelf te analyseren
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volgens de regels van interpersoonlijke relaties
(Paulik, 2012). Hayward en collega’s (2013) bena-
drukken dat de stemmenhoorder niet langer
een meegaande positie moet innemen ten
opzichte van de stem, om de overmacht van de
stem te kunnen breken. Deze meegaande posi-
tie werd in dit onderzoek aangetroffen in de
analyse van symmetrische en asymmetrische
relaties. Deelnemers beëindigden de overheer-
sing door de stem met behulp van de stem-
menhoren methode. De stemmenhoorder ver-
andert de relatie met de stem en diens rol en
positie door niet-meegaande antwoorden te
geven (bijvoorbeeld een vraag te stellen of het
gesprek aan te gaan) (Hayward et al., 2013)

Wat de positie van de stemmen betreft, kon-
den twee typen worden onderscheiden: de
stemmenhoorder beschouwt de stem als
intern of als extern. Newton en collega’s leg-
den een verband tussen een begrip van de bron
en de rol van de stem met de verklaring die in
de psychotherapie wordt gegeven voor toeë-
igening van een probleem. Als een stemmen-
hoorder zich het probleem stemmenhoren niet
toeëigent, ontstaat een passieve verklaring
voor de stem en zijn relatie met het zelf, als
iets externs (‘de stemmen zitten niet in mij’). 

Daarbij heeft de stemmenhoorder geen
invloed op de stem, omdat die voorbij hun
fysieke grenzen ligt. Daarom overheerst de
stem het zelf (Chadwick, 2006). Eigent de hoor-
der zich het stemmenhoren wel zelf toe, dan
hebben we te maken met een interne stem,
waarbij die persoon zich niet bedreigd voelt. Bij
een dergelijke relatie is de hoorder in staat met
de stemmen om te gaan en deze goed te
beheersen (Newton et al., 2007). In dit onder-
zoek was het interpreteren van de stem als iets
interns het gevolg van het accepteren van de
situatie van stemmenhoren. Dit was ook een
afdoende verklaring voor de stemmen wanneer
de relatie tussen de stem en het zelf verander-
de en de rol van de stem ook veranderde. Stem-
menhoorders die hun stemmen als intern
beschouwen (en dus over een afdoende verkla-

ring beschikken) praten vaker met de stem en
hebben meer gevoel van macht over de stem.
Het is echter belangrijk hierbij op te merken
dat het in deze gevallen ging om positieve
stemmen die hulp boden bij dagelijkse activi-
teiten;  daardoor heeft de stemmenhoorder
minder behoefte de stem de baas te worden
(Rosen et al., 2015). Hieruit kan een vredig part-
nerschap met de stem ontstaan, waaraan Chin
en collega’s (2009) de naam ‘constructie’
gaven. De hoorder realiseert zich dat de stem
niet weg zal gaan (lange-termijn begrip) en
vindt het daarom  beter de stem te accepteren
en hem niet te bevechten (Chin et al., 2009;
Mawson et al., 2011; Milligan et al., 2012; Rosen
et al., 2015).

De zelfhulp-groep hielp de deelnemers de
stemmen te identificeren en ermee om te
gaan. Uit eerder IPA onderzoek is gebleken
dat zelfhulp-groepen een keerpunt betekenen
in het leven van stemmenhoorders (Hendry,
2011; Mawson et al., 2011; Milligan et al., 2012;
Newton et al., 2007). Ruddle, Mason en Wykes
hebben de factoren op een rij gezet die het
omgaan met de stemmen bevorderen. Zij
geven aan dat de verandering die door de
zelfhulp-groep optreedt voornamelijk te dan-
ken is aan de veilige omgeving die deze biedt
(vriendelijk, tolerant etc), waarin deelnemers
hun ervaringen kunnen delen en zich minder
eenzaam voelen. De steun van anderen en de
acceptatie die in de groep worden gevoeld,
helpen bij het omgaan met de stemmen.
Stemmenhoorders krijgen een verklaring voor
hun stemmen aangereikt (in dit onderzoek
waren ook de groep, artsen, lotgenoten en
lezen factoren die hielpen), waardoor goed
met de stemmen kon worden omgegaan en
de hoorder macht over de stemmen kreeg
(Newton et al.,  2007).

De zelfhulpgroep helpt deelnemers ook hun
sociale vaardigheden te verbeteren (Ruddle et
al., 2011). De stemmen stellen vaak grenzen aan
de sociale contacten van de hoorder (Mawson
et al., 2011), waardoor het kalmerend werkt om
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in een groep te zitten met lotgenoten (newton
et al., 2007). In de groep wordt ook het gevoel
van eigenwaarde vergroot (Ruddle et al., 2011),
doordat dit nauw samenhangt met de relatie
met de stem en de mate van acceptatie van
het zelf door de stem (Mawson et al., 2011). De
groep fungeert niet alleen als sociale steun,
maar maakt het de deelnemers ook mogelijk
hun ervaringen als waardevol te zien en als een
persoonlijke ontmoeting. Lotgenoten leren hier
van elkaar, bijvoorbeeld hoe met de stemmen
om te gaan (Newton et al., 2007). Dit leidt ook
tot destigmatisering (Ruddle et al., 2011). Het
voornaamste doel van zelfhulp-groepen is de
relatie tussen de stem en het zelf te verande-
ren – zo speelde in dit onderzoek ook de stem-
menhoren methode een doorslaggevende rol
bij het veranderen van die relatie – waardoor
de mate van angst en lijden verminderde
(Ruddle et al., 2011).

Klinische consequenties
In dit onderzoek valt de nadruk op de veran-
deringen ten gevolge van toepassing van de
stemmenhoren methode, die samenhangt
met de relatie tussen de stemmenhoorder en
zijn stemmen (Figuur 1) en dat had weer
invloed op de ontwikkeling van de sociale
contacten van de stemmenhoorder (Figuur 2).
In de eerste fase van stemmenhoren nemen
sociale contacten af, omdat de stemmenhoor-
der situaties waarin hij zich ongemakkelijk
voelt, bewust vermijdt. Uit onderzoek van
Mawson bleek dat stemmenhoorders hun
stemmen beschouwden als hinderlijk voor
anderen en vermeden daarom sociale interac-
tie. In geval van een kleiner sociaal netwerk
komt meer nadruk te liggen op de stem,
omdat de stem de rol van een vriend kan ver-
vangen. Deze relatie wordt als asymmetrisch
gezien, omdat de stem de stemmenhoorder
het gevoel geeft dat hij die relatie niet ver-
dient. Daarom wijst de stemmenhoorder soci-
ale relaties af en gaat hij ervan uit dat ande-
ren hem ook zouden afwijzen. In dit onder-
zoek komt een opening naar de buitenwereld
aan het licht die gelijk op gaat met de veran-

dering in de relatie met de stem. Mawson en
collega’s zagen in hun onderzoek (2011) een
verbetering optreden in sociale relaties, waar-
door er meer communicatie ontstond met de
stemmen. Hayward en collega’s (2013) en
McCarthy Jones en Davidson (2013) wezen
erop dat er een behoorlijke overlap zit in de
relaties van de stemmenhoorder en zijn stem
en die met andere mensen. Therapeutische
ingrepen die tot doel hebben de sociale rela-
ties te herstellen, zijn ook bruikbaar in de
relatie van de hoorder met zijn stem. Boven-
dien vereist herstel van stemmenhoren een
proces. Relaties met anderen zoals vriend-
schap en liefde en ook relaties met collega’s,
familieleden of vrienden die door het stem-
menhoren wegvielen kunnen of zullen weer
worden hersteld. Als hiertoe een sterke wil
bestaat zal de stemmenhoorder zich eerder
aansluiten bij een zelfhulp-groep. Naarmate
in sociale relaties meer destigmatisering
optreedt, wordt het belang van de groep in
het leven van de stemmenhoorder groter. De
zelfhulp-groep voor stemmenhoorders speelt
een belangrijke rol in de geïntegreerde wijk-
gerichte psychiatrische benadering, die de
kwaliteit van leven van stemmenhoorders
aanzienlijk kan verbeteren.

Beperkingen
Ons onderzoek kent een aantal beperkingen.
De populatie was homogeen, waardoor de
mogelijkheid tot generalisatie beperkt is. Daar-
naast waren alle deelnemers in behandeling in
hetzelfde psychiatrisch centrum waar werd
gewerkt met de stemmenhoren methode.
Stemmenhoorders buiten dit centrum kunnen
andere ervaringen hebben met stemmenhoren
en herstel na een psychose. Ook de gehanteer-
de methodologie brengt beperkingen met zich
mee. Omdat de IPA methode is bedoeld om
subjectieve ervaringen te onderzoeken die niet
langs kwantitatieve weg kunnen worden
onderzocht en omdat met IPA het verhaal van
iedere deelnemer tot in detail wordt geanaly-
seerd (Smith et al., 2009), is deze methode niet
geschikt om frequentie en causaliteit te meten.
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In 2017 liepen vier cursussen Omgaan Met
Stemmen Horen binnen Parnassia: twee in Cas-
tricum, één in Rotterdam en één in Den Haag.
Georganiseerd door Peter Oud en zijn kornui-
ten: ervaringswerkers en andere spv-ers. Ik
mocht het laatste onderdeel verzorgen: 'praten
met stemmen'. Peter is een sociaal psychia-
trisch verpleegkundige, winnaar van de Inter-
voice Award 2016, vanwege zijn voortvarende
werk voor en met stemmenhoorders binnen
Parnassia. Peter is een zachtaardig persoon en
een echte verbinder, met een missie. Het soort
mensen waar ik van houd. Hij laat geen gele-
genheid voorbijgaan om te benadrukken dat
wij - aanhangers van het Maastrichtse Model
bij Stemmen Horen, bestuursleden van Inter-
voice en Weerklank (voor en door stemmen-
hoorders) - moeten samenwerken met de wat
meer hardere, evidence based stromingen, ver-
tegenwoordigd door onder andere Mark van
der Gaag en Iris Sommer. Ik vermijd de confron-
tatie, omdat ik denk dat we prima naast elkaar
kunnen bestaan, maar totaal andere mensbeel-
den hanteren, die onverenigbaar zijn. Discus-
sies tussen beide leveren in mijn ogen niets op.
Ik wil hen ook helemaal niet 'bestrijden', behal-
ve als men in publicaties misleidende pseudo-
wetenschappelijke argumenten gebruikt*. Een
zeer recente poging tot intensieve samenwer-
king heeft geresulteerd in de generieke module
stemmen horen, onder leiding van Iris Sommer
- en met medewerking van Sandra Escher en
Jeanne Derks, vanuit onze hoek. Wat mij betreft
is het fundamentele probleem daarin noch
opgelost noch gesignaleerd. 

In juli kreeg Peter van zijn leidinggevenden te
horen dat hij ONMIDDELLIJK moest stoppen
met alle cursussen! 'Niet evidence based' was

de ultrakorte motivatie. Eén cursus was net
afgerond, één stond er op stapel, maar twee
waren al begonnen. Hij mocht niet reageren -
basta. Peter heeft weken later nog een gesprek
gehad. Bij mij kwam het stoom uit de oren, ik
wilde een media-campagne starten, er schande
van schreeuwen. Dat wilde Peter allemaal niet.
Die baalde natuurlijk ook als een stekker, maar
ging niet in de tegenaanval. Hij blijft gewoon
die verbinder, maar trekt wel zijn eigen plan.
Hij heeft ervoor gekozen een andere baan te
zoeken, en die heeft hij gevonden. GGZ NHN.
'Jammer voor Parnassia', merkte Jim van Os
koeltjes op. Nu voel ik me vrij om te reageren. 

De cursus werd steeds, naar goed gebruik, door
de Parnassia Academie geëvalueerd. De tevre-
denheid van de deelnemers was heel erg hoog!
Vandaar ook dat er in 2017 vier cursussen draai-
den! Buitengewoon succesvol dus. Er kwamen
psychiaters, psychologen, veel verpleegkundi-
gen, en stemmenhoorders op af. Die mensen
namen een andere visie en een andere attitude
mee naar huis. Opties. Keuzemogelijkheden.
Niet de waarheid, en wellicht geen evidence
based kennis. Wat mij telkens opviel was de
sfeer die daar heerste. De laatste cursusdag.
Een houding van vertrouwen en optimisme.
Een van groei (natuurlijk een woord wat niet in
de evidence based cultuur past). 

Ik heb een aantal mails geschreven naar de lei-
dinggevenden van Parnassia, maar kreeg geen
enkele respons. Ik ben tenslotte maar een knup-
pel uit de provincie. Onlangs vroeg Mark van
der Gaag me iets te doen, dat heb ik geregeld,
en toen heb ik hem naar de redenen gevraagd -
hij heeft in dat besluit immers een rol gespeeld.
Na enkele dagen kreeg ik dit antwoord:
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De expertisegroepen bepalen welke cursussen
die evidence-based therapieën en technieken
leren in het curriculum van de Parnassia Acade-
mie opgenomen moeten worden.
Met het verschijnen van al die nieuwe zorg-
standaarden en generieke modulen in het
komende jaar, wil de Parnassia Groep in staat
zijn om aanbevolen standaardzorg in elk geval
in de cursuspakketten te hebben.
De Maastrichtse methode, Voice Dialogue en
transformatiepsychologie hebben geen empiri-
sche ondersteuning en behoren niet tot de
standaardzorg.

Meer aandacht voor stemmenhoorders is
nodig in de zorg. De schattingen zijn dat 5 tot
10% van de patiënten met stemmen en een
hulpvraag een geschoold therapeut vinden.
Dat moet beter, maar de behandelingen moe-
ten wel enige empirische ondersteuning heb-
ben om optioneel te zijn als standaardzorg
(medicatie, CGT en rTMS) niet helpt. 

Ik heb Mark bedankt voor zijn antwoord, en dat
meen ik. Het is buitengewoon vervelend als je
helemaal geen respons krijgt op iets waar je al
jaren gepassioneerd mee bezig bent. Ik heb ook
de vraag gesteld waarom het zo acuut-onmid-
dellijk moest, dat had toch op een wat respect-
vollere manier gekund. Ik heb ook geschreven
dat de evidence eraan komt . Hier heb ik geen
reactie op ontvangen, en dat hoeft natuurlijk
niet. Maar wel jammer, wetenschap hoort juist
dialoog te zijn.

Inhoudelijk wil ik in de Klankspiegel reageren -
en niet op Mark persoonlijk - omdat dit op ver-
schillende niveaus en vanuit allerlei perspectie-
ven een zeer zorgelijke ontwikkeling is. 

Evidence based is een marketing term gewor-
den. Uitsluitende wetenschap en lippendienst
aan de verzekeringsmaatschappijen. Het gene-
reert op korte termijn geld voor onderzoek en
behandelingen, maar op de lange termijn is
het een doodlopende weg. Door een dergelijke
benadrukking van evidence is er geen enkele

ruimte meer om het persoonlijk contact te
laten prevaleren. Mensen die cliënt zijn in de
ggz en hun sociale netwerk roepen om het
hardst om een persoonlijker benadering!
Onderzoek is natuurlijk belangrijk, we willen
immers behandelingen die effect sorteren.
Maar als je weet wat wetenschappelijk onder-
zoek inhoudt, dan weet je ook dat stelligheid
altijd uit den boze is.

Laten we gaan kijken wat de evidence voor die
drie behandelingen die Mark als standaardzorg
noemt zijn: 

     1.   Medicatie. 1 op de 6 mensen met een
eerste psychose raakt geheel symptoom-
vrij. Medicatie is echter nog nooit fat-
soenlijk in een Randomised Clinical Trial
(RCT) tegen placebo onderzocht. De
onderzoeken die er zijn met betrekking
tot de lange termijn effecten zijn zorg-
wekkend  of op zijn minst complex  en de
effecten op lange termijn zelfs twijfel-
achtig . De levensverwachting van men-
sen die 'moderne' neuroleptica gebruiken
is sterk afgenomen. 

     2.   CGT (oftewel cognitieve gedragsther-
apie). Een recente meta-analyse van CGT
bij psychose, met Mark als eerste auteur ,
geeft een effect size van 0,4. Dat is op
zijn hoogst een matig effect.

     3.   rTMS is bij hallucinaties (zoals stemmen
horen evidence based wordt genoemd)
volstrekt onvoldoende onderzocht, maar
wel sexy en snel. 

Evidence in deze context gaat overigens alleen
maar over het tot verdwijnen brengen van
symptomen.  

Wat gebeurt er met die hele grote groep (5 op
6 - 0,6) die niet op die evidence based behan-
delingen reageren? Daar springt Peter in het
gat. En daar ben ik al meer dan 25 jaar mee
bezig! Dat moet alleen evidence based zijn,
aldus Mark. Ik roep echt niet medicatie en CGT
en rTMS moeten worden verboden - hoewel de
effecten beperkt zijn  - terwijl ik vooral heel erg
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veel daarin teleurgestelde mensen tref. Medi-
catie en CGT hebben een plaats, maar op zich
zijn ze teleurstellend effectief maar wel evi-
dence based. Dat zegt niets anders dan dat er
onderzoek naar is gedaan. En dan vooral Ran-
domised Control Trials (RCTs), de heilige graal
van onderzoekers. 

Een mooi voorbeeld over evidence based richt-
lijnen kwam ik recent tegen bij Jonathan Shed-
ler  die in een artikel met de titel 'Selling Bad
Therapy to Trauma Victims' samengevat het
volgende schreef. De American Psychology
Associaton heeft richtlijnen (guidelines - 675
pagina's!) voor de behandeling van PTSS gepu-
bliceerd, waarbij CGT als effectieve evidence
based behandeling naar voren werd gescho-
ven. De meeste onderzochte therapieën duur-
den echter maar 16 sessies of minder. RCTs bij
langerdurende behandelingen zijn er gewoon
niet. En de auteurs van de guidelines willen
alleen maar RCTs opnemen in hun aanbevelin-
gen. Dus dat vormt hun evidence. De auteur
licht er een van de vele onderzoeken - een van
de beste   die gebruikt zijn - uit waarbij de CGT-
behandeling van 255 mensen met PTSS is
onderzocht. Als voorbeeld van hoe gedacht
wordt door wetenschappers die RCTs tot opper-
ste waarheid verheffen.  Zet je schrap: 40 %
maakte de behandeling niet af. 60% voldeed
nog aan de criteria van PTSS op het eind van de
behandeling. Zowel aan het begin als aan het
eind van de behandeling waren de deelnemen-
de cliënten nog even depressief. Na 6 maanden
follow-up waren de cliënten er niet veel beter
aan toe dan de controlegroep. 19 mensen wer-
den opgenomen of deden een suïcidepoging.
De conclusie in dit artikel was dat CGT eviden-
ce based effectieve therapie was! Het maakt
alles uit hoe je het opschrijft. Effectiviteit geba-
seerd op de onderzoeksmethodologie, niet op
de resultaten. Elk weldenkend mens zou zich
toch drie keer bedenken voor zo'n behandeling
aan te gaan. RCTs zeggen bovendien  helemaal
niets over de oorzaak van klachten waarmee
mensen komen, helemaal niets over het
mechanisme van behandeling, of de onderlig-

gende theorie klopt of niet doet ook niet ter
zake. RCTs zijn in mijn ogen het begin van een
zoektocht naar de effectiviteit van een behan-
deling. Niet het eindpunt, zoals het marketing-
begrip evidence-based, zoals van der Gaag dat
gebruikt, suggereert. Het kost minstens 40 ses-
sies om 75% en 20 sessies om 50% van de men-
sen in psychotherapie tot betekenisvolle verbe-
tering te krijgen, gebaseerd op maar liefst
10.000 therapie cliënten . De aanbeveling in de
Amerikaanse richtlijnen om 16 of minder ses-
sies te geven is vooral gebaseerd op economi-
sche motieven. Kostenreductie. De rest wordt
niet vergoed, daar gaan we naartoe.  

Een onmiddellijk verbod op een niet-evidence
based cursus van vijf dagen. Hoe absurd vanuit
wetenschappelijk perspectief. Peter gaf deze
cursus een of twee keer per jaar, maar juist
omdat men erover ging praten kon hij dit jaar
vier cursussen organiseren. Dat viel kennelijk
op. Een wetenschapper zou juist benieuwd
moeten zijn naar het succes van deze cursus-
sen. Die zou juist vragen gaan stellen aan de
mensen die het bedacht hebben en de mensen
die het volgen. Die zou de dialoog aan gaan.
Een methode bedenken die het bewijs onder-
steunt of ontkracht. Die zou deelnemen aan
zo'n cursus, met een stemmenhoorder!

'Keep on rocking' Peter! Zijn toekomstige werk-
gever (NHN) steekt haar nek uit voor persoon-
lijke zorg. Daar passen wij in. Bescheidenheid
met evidence is echt gepast! 
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* Corstens, D., Longden, E., Rydinger, B., Bentall, R. & van Os, J. (2013) Treatment of Hallucinations: a comment. Psychosis: 
Psychological, Social and Integrative Approaches. Een commentaar op The Treatment of Hallucinations in Schizophrenia
Spectrum Disorders door Iris Sommer, Christina Slotema, J. Zafiris , J. Daskalakis, Eske Derks, Jan Dirk Blom, and Mark van der
Gaag2 in Schizophrenia Bulletin vol. 38 no. 4 pp. 704–714, 2012.

1 Op de Universiteit van Reading is net een case series naar de Maastrichtse Aanpak afgerond (N=15) waarbij een effect-size
van 0,4 werd behaald, na drie maanden follow-up zelfs 0,6. Zegt niets, maar wel evidence zoals van der Gaag dat wil.  
We gaan door: met een RCT in Manchester naar Praten met Stemmen. Een feasability study wordt dat genoemd. 

2 Robert Whitaker schrijft in zijn blog op MIA in 2017 betekenisvol: 'If you have a treatment with minimal side effects, then
an NNT of six may justify a one-size-fits-all protocol. The additional chance of responding to the treatment justifies taking 
a risk of exposure to a drug with minor side effects. But in this case, given that antipsychotics have such severe side effects,
the Leucht meta-analysis of placebocontrolled trials provides an evidence-based argument for avoiding antipsychotics as a
first-line therapy for all patients, and attempting instead to see if other approaches - psychosocial approaches, sleep aids,
and so forth - can produce a similar response rate over the short term (41%), without exposing everyone to the hazards of
the drugs. The drugs might then be tried as a second-line therapy for non-responders.
www.madinamerica.com/2017/05/psychiatry-defends-its-antipsychoticscase-study-of-institutional-corruption/

3 Leucht A & Davis J. (2017) Do antipsychotic drugs lose their efficacy for relapse prevention over time? BJ of Psychiatry
211,127-129.

4 Harrow M et al (2017) A 20-Year multi-followup longitudinal study assessing whether antipsychotic medications contribute
to work functioning in schizophrenia. Psychiatry Research. 256;267-274.

5 Gaag van der M et al (2014) The effects of individually tailored formulation-based cognitive behavioural therapy in 
auditory hallucinations and delusions: a meta-analysis. Schizophrenia Research. 156(1):30-37.

6 Psychology Today, posted Nov 19,2017

7 Lambert, MJ et al (2001) Patient-focused research: Using patient outcome data to enhance treatment effects. Journal of
Consulting and Clinical Psychology, 69, 159-172. 



Kerstmis
Klokken haalden mij uit de slaap vandaan:

Kerstmis over den Haag om middernacht.

Hij, die ik dagelijks te wezen dacht,

trok uit mij weg en kwam alleen te staan.

Ik keek tegen mijn eigen leven aan,

alsof een ander het had doorgebracht.

Een lege helderheid betrok de wacht

tussen mij en het opgeschoven raam.

De stad verstomde, mijn verbeelding ging

over de torens heen naar Bethlehem.

2000 jaar her is daar een kind

zojuist geboren en de moeder windt

het in een doek. De ezel en de man

maken het nuchter mee. Een engel zingt.

Gerrit Achterberg
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VERSLAG

Verslag Wereld Stemmenhoordag 2017 
in Nijmegen

door Robin Timmers
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Net als vorig jaar werd er op 14 september een
geslaagd landelijk event voor en door stem-
menhoorders gehouden in Nijmegen. De locatie
was deze keer het DAC Ten Kate, een Dagactivi-
teitencentrum voor jongeren van RIBW Nijme-
gen en Regio. Ook deze keer kwamen mensen
uit heel Nederland, onder andere uit Den Haag,
Leiden, Amsterdam, Enschede, Eindhoven, Har-
derwijk, Maastricht en Nijmegen. Er waren zelfs
2 mensen helemaal uit Antwerpen gekomen.
Het programma was deze keer bijzonder crea-
tief; er waren boekpresentaties, films, poëzie en
muziek. Allemaal verzorgd door mensen die zelf
ervaring hebben met stemmen horen. De dag
werd mede mogelijk gemaakt door de inzet van
vele vrijwilligers en door financiële steun van
RIBW N&R en Stichting Weerklank. Hierbij een
kort verslag van deze bijzondere dag voor en
door bijzondere mensen met bijzondere zintui-
gelijke ervaringen.

Robin Timmers: Welkom, terug- en vooruit-
blik
Robin is de coördinator van het Steunpunt
Stemmen Horen bij RIBW N&R en
de initiatiefnemer van dit landelij-
ke event. Hij heette iedereen wel-
kom en gaf uitleg over de uitgangs-
punten en opzet van de dag. Dit
event is bedoeld om een ruimte te
creëren voor stemmenhoorders
waar zij zichzelf kunnen zijn en
waar open over bijzondere ervarin-
gen gepraat kan worden met ande-
re mensen die zelf ook dat soort
ervaringen hebben. Verbinding en
uitwisseling zijn sleutelwoorden. 
Robin vertelde hoe bij de vorige
Wereld Stemmenhoordag het
Nederlandse Stemmenhoordersnet-
werk (NL SHN) werd opgericht. De
oprichting van dit netwerk komt
voort uit de wereldwijde stemmen-
hoorbeweging die in de jaren 80 in
Nederland is ontstaan. Robin licht
kort de geschiedenis toe: van het
televisie optreden van prof. Marius

Romme en stemmenhoorster Patsy Haage, via
de oprichtingen van Stichting Weerklank en
Intervoice, de daaropvolgende wereldcongres-
sen tot het NL SHN. Uit het stemmenhoorder-
snetwerk zijn afgelopen jaar onder andere een
landelijke facebookgroep, 2 nieuwsbrieven en
nu dus een 2e landelijk event voortgekomen.
Robin vertelt dat Weerklank een nieuw bestuur
heeft dat nu meer dan voorheen uit stemmen-
hoorders zelf bestaat. Vooruitblikkend wordt er
ook aangekondigd dat volgend jaar het Wereld
Congres Stemmen Horen in Nederland georga-
niseerd gaat worden. Het zal rond 14 september
plaats vinden in Den Haag. De organisatie zal
deze keer grotendeels in handen van stemmen-
hoorders zelf zijn. Robin’s praatje wordt afgeslo-
ten met een minuut stilte voor alle stemmen-
hoorders die het zwaar hebben gehad en/of nu
zwaar hebben, gevolgd door een feestelijk vie-
ren van wat een  bijzondere mensen stemmen-
hoorders zijn. 

Gedicht ‘De Stem van Lisa‘ door Geert Zomer
uit het boek: ’Zolang er mensen zijn, zijn er
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Afgelopen jaar is ook het boek ‘Zolang er
mensen zijn, zijn er stemmen’ verschenen. Dit
boek werd in opdracht van Weerklank
geschreven door Paul Custers. Het boek bevat
80 interviews met stemmenhoorders, onder-
zoekers en hulpverleners. Paul nam samen
met dichter Geert Zomer deel aan de cursus
‘Omgaan met Stemmen Horen’ bij het Steun-
punt Stemmen Horen in Nijmegen. Bij de cur-
sus maakte Geert een prachti g gedicht met
de naam ‘De Stem van Lisa’. Dit gedicht is
terug te vinden in het boek ‘Zolang er men-
sen zijn, zijn er stemmen’. Geert droeg het
gedicht voor in Nijmegen.

Muziek door Per Ongeluk
Sonja en Remon zijn twee ervaringsdeskundi-
gen van het Zelfregiecentrum in Leiden die
zich het afgelopen jaar ook veel bezig gehou-
den hebben met stemmen horen. Na deelna-
me aan de cursus ‘Omgaan met Stemmen
Horen’ bij het Steunpunt Stemmen Horen in
Den Haag, hebben ze inmiddels subsidie bin-
nengehaald om een (inmiddels gestarte)
stemmenhoordersgroep en de cursus in Lei-
den te gaan draaien. 

Naast hun werk als ervaringsdeskundigen vor-
men ze samen ook het muzikale duo ‘Per Onge-
luk’. Op Wereld Stemmenhoordag brachten ze
“het betere Nederlandstalige lied” ten gehore
op zang en akoestische gitaar. Elk lied verwees
naar ofwel stemmen horen of gevoelens waar
de meeste stemmenhoorders zich in kunnen
herkennen.

Open Space
Na de lunch konden de aanwezigen kiezen uit
het kijken van de film ‘Healing Voices’ met o.a.
de Amerikaanse ervaringsdeskundige Oryx
Cohen of om met anderen aan de slag te gaan
met stemmen horen in het kader van Open
Space. Bij Open Space kunnen de aanwezigen
ter plekke zelf bepalen wat en hoe ze met een
zelf te kiezen onderwerp aan de slag willen
gaan. Een deel besloot om ervaringen en tips
uit te wisselen in een gelegenheids-stemmen-

hoordergroep. Een andere groep besloot te
gaan brainstormen over de invulling van het
Wereld Congres Stemmen Horen 2018 volgend
jaar in Den Haag.

Film ‘Healing Voices’ en skypegesprek met
Oryx Cohen (VS)

Zoals gezegd werd de film ‘Healing Voices’ 
vertoond. Deze film is afgelopen jaar bij het
Living Museum in première gegaan. Vandaag
kon dankzij Rokus Loopik, die de rechten voor
vertoningen in Nederland heeft, de film ver-
toond worden in Nijmegen. De indrukwekken-
de film laat stemmenhoorders uit de VS aan
het woord. Ze vertelden openhartig over hun
ervaringen met stemmen en de psychiatrie. De
film laat zien hoe in Amerika mensen besloten
om elkaar te gaan helpen, vaak buiten de psy-
chiatrie om. Peer-support dus. Ook is te zien
hoe ten tijde van de opnames de stemmen-
hoorbeweging in Amerika van de grond begon
te komen. Na de film was er een skype gesprek
met Oryx, waarbij aanwezigen vragen konden
stellen aan Oryx. 
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Schilderij door Anouar

Eén van de jongeren die vaak
bij DAC Ten Kate komt en die
zelf ook bijzondere ervaringen
heeft meegemaakt, is Anouar.
Anouar is ook een begenadigd
schilder. Speciaal voor deze
gelegenheid heeft Anouar het
indrukwekkende schilderij
‘Hoop en Wanhoop’ gemaakt
die deze dag geëxposeerd
werd.
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Boek ‘De Magiër: De Memoires van een
Dwaas’ en muziek door Vincent Swierstra

Afgelopen jaar was een bijzonder productief jaar
voor Vincent Swierstra. Hij bracht het boek ‘De
Magiër: De Memoires van een Dwaas’ uit en
daarnaast ging de film ‘De Stemmen van Vin-
cent’ in première. Daarnaast treedt hij regelma-
tig op met zijn Indiase snaarinstrument de
sarangi. Al deze dingen leidden onder andere tot
een mooi artikel in de NRC. Op Wereld Stem-
menhoordag presenteerde Vincent zijn boek en
gaf hij een prachtig optreden op de sarangi.
Helaas kon de film vanwege technische proble-

men niet vertoond worden. Gelukkig kon Vin-
cent ‘live’ vertellen wat hij heeft meegemaakt:
Hoe hij tijdens zijn studie antropologie zich
bezig hield met esoterische onderwerpen, zoals
hermetica en de I-Tjing. Na verloop van tijd
begon hij stemmen te horen. Uiteindelijk
belandde hij in de psychiatrie. Vincent merkte
dat de stemmen, die echt vervelend kunnen zijn,
juist vriendelijk worden als hij op zijn sarangi
speelt. Ze moedigen hem dan juist aan. Vincent
vertelde dat hij inmiddels het plan heeft opge-
vat om verder te studeren. Hij wil zich binnen de
medische antropologie gaan richten op bijzon-
dere ervaringen, zoals stemmen horen.



Vlog Marjolein Pieks
Helaas was Marjolein Pieks, die wel op het
programma stond, niet aanwezig. Marjolein
is dichteres en tot voor kort medewerkster
bij het Steunpunt Stemmen Horen in Nijme-
gen. Marjolein hoort al vrijwel haar hele
leve stemmen, maar heeft daar op eigen
kracht mee om kunnen gaan. Ze is er niet
voor in de psychiatrie beland. Ze publiceerde
later die dag een prachtige vlog “geen stem-
menhoorder” op Youtube, waarin ze op crea-
tieve wijze laat zien hoe ze van (‘geestelijk
gezonde’) stemmenhoorster, zichzelf nu
beschouwt als een ‘stemmengeefster’. Ze
geeft de wereld om haar heen stemmen, in
plaats van dat de wereld om haar heen haar
stemmen geeft.
Link naar de vlog van Marjolein:
https://youtu.be/aWIKqudMe7A

Terug- en vooruitblik: 
Van oase tot oceaan
Terugblikkend was het een
geslaagde dag, met ongeveer
50 stemmenhoorders uit heel
Nederland. Sommigen van hen
kunnen goed omgaan met de
stemmen, anderen worstelen
met de stemmen. Sommige
praatten er dagelijks over als
ervaringsdeskundige en voor
anderen was dit de eerste keer
om open over stemmen met
andere stemmenhoorders te
praten, zoals voor Ilse Groen
die over haar indrukken bij
Wereld Stemmenhoordag een
blog schreef op Psychosenet
(zie link beneden). Volgend jaar
geen landelijke bijeenkomst in
Nijmegen, maar het Wereld
Congres Stemmen Horen in
Den Haag. Bij het Steunpunt
Stemmen Horen maken we wel
eens de vergelijking met een
oase: We willen het Steunpunt
een oase laten zijn voor stem-

menhoorders; een plek waar ze kunnen zijn
met al hun bijzondere ervaringen en hun
eigen mening en manieren. Deze Wereld
Stemmenhoordag was geen oase, maar een
zee. Volgend j aar in Den Haag zal het wereld
congres voor een oceaan zorgen. We hopen je
daar te zien.
Blog Ilse Groen op Psychosenet: www.psychose-
net.nl/wereld-stemmenhoordag-terugblik

Dankbetuiging
Aan Wereld Stemmenhoordag 2017 hebben
onder andere meegewerkt: 
Coen, Ineke, Marjolein, Geert, Meina, Sonja,
Hans, Remon, Timon, Erik Z., Loes, Lia, Anouar,
Aaron, Mark, Patrick, Merel, Vincent, Oryx,
Rokus, Erik v.K. en ik. Waarvoor dank!
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CrazyWise is een organisatie die jaarlijks leuke
bijeenkomsten organiseert. Dit jaar was dat op
3 november in museum ’t Kromhout in Amster-
dam, samen met PsychoseNet. De conferentie
ging dit keer over ‘De Transformatieve Kracht
van het Buitengewone’, wat erop neerkwam
dat geprobeerd werd om met name op psycho-
se een andere, iets positievere kijk te ontwikke-
len. Ondanks de entree van 55 euro, waar je wel
lunch en diner voor kreeg, waren er wel zo’n
100 mensen op af gekomen.
De Belgisch psychiater Stijn VanHeuke verricht-
te de aftrap, met een psychoanalytisch betoog
a la de Franse psychoanalyticus Lacan.  Hij
sprak over de grenzen van de cognitieve aan-
pak bij  psychosen, en vroeg zich af of daarbij
geen vragen opkwamen die niet beantwoord
kunnen worden.

Jolien Smeets sprak vervolgens over het binnen
de GGZ brengen van buitengewone bewust-
zijnsstaten.  Ze vroeg zich af wat psychosen
met onze energie-huishouding doen, en
bepleitte daarom bio-energetische behandel-
methoden alsook het gebruik van planten die
hallucinaties opwekken of psychedelische
planten, zoals de als thee te drinken Amazone
plant Ayahuasca.

De Amerikaan Will Hall zette psychosen in de
context van veranderde bewustzijnsniveaus en
sociale revolutie.  Voor hem is een psychose
een aanpassing aan een  andere, hogere har-
monieuze orde, waar we dankzij spiritualiteit
steeds meer aandacht voor krijgen.  Is een psy-
choot soms een profeet?  Psychose is een reac-
tie op stress, zie je ook bij dieren, maar het
daaruit voortvloeiende isolement en de mach-
teloosheid van de drager ervan is het echte
probleem, niet de  andere bewustzijnsniveaus
of nieuwe realiteit die een psychose ook type-
ren.  Daarom is een sociale revolutie nodig, om
samen te herstellen, weer een verbinding met

de omgeving aan te gaan. Hij kondigde een
zesdaagse workshop in Amsterdam aan,  waar-
bij niet geslapen mocht worden. Dan weet je
zeker dat iedereen aan het eind stemmen gaat
horen, de een eerder dan de ander, getriggerd
door de stress van het vastzitten, geen kant op
kunnen.

Daarna was het tijd voor de Open Space, de
open ruimte  waar via drie gespreksronden
maar liefst 36 (3x12) thema’s per groepje
besproken konden worden.  Iedereen moest
zich vrij voelen om rond te fladderen, dan weer
hier, dan weer daar. Gaan waar je voeten je
brengen, was het devies.

Zo belandde ik in eerste instantie bij de groep
over de interne criticus. Een fenomeen dat
velen herkennen en waar niet zo gemakkelijk
mee om is te gaan. Is het een demon of een
helper? Moet je hem accepteren of juist
bevechten, als dat al zou lukken?  Moet je je
ermee identificeren of juist niet? Hoe blijf je
eigenaar van het proces, ook als die criticus bij-
voorbeeld iets te maken heeft met vorige
levens of voorouders? Vragen waarover natuur-
lijk verschillend gedacht werd, en dus besloten
we de bijeenkomst met een bezwerende dans
ter overstijging van de criticus.

Daarna haakte ik aan bij een groep over de rol
van de psychiater als grensbewaker.  Moeten
hulpverleners jou helpen je eigen grenzen te
leren vaststellen?  Zijn duidelijke afspraken
nodig, en is er voldoende oog voor ongeschre-
ven regels?  Onderscheid goede van slechte
grenzen en probeer je eigen scheppingskracht
terug te veroveren.

De groep over het re-setten of herprogramme-
ren van de geest leek me ook wel wat.  Alles
zou bij bewustzijn beginnen, zo was een stel-
ling, en je kon alleen maar jezelf genezen.  De
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pijnappelklier (midden voorhoofd, derde oog)
zou emoties programmeren, op basis van eer-
dere ervaringen.  Deprogrammeren is goed te
doen via handopleggingen, bijvoorbeeld eigen
vinger over je voorhoofd naar boven strijken
om angst weg te werken en achten rond je
ogen draaien om positieve energie als liefde en
warmte in te laten zakken. Na zoiets voelt men
zich meestal vrij ontspannen, en wat helpt is
het gebruik van de Amazone-thee Ayahuasca
die onder begeleiding kan worden gedronken.
Ook stemmen zouden aldus weggewerkt kun-
nen worden, aldus de inleidster op mijn vraag.
Ook hier weer de vraag of wij misschien de
profeten waren van het nieuwe mens-zijn. En
of we sjamaan zouden kunnen worden om zo
weer bij onze eigen kracht te komen.

Een volgende groep sloot daar in zoverre goed
op aan, dat de vraag opgeworpen werd naar
het nut van alternatieve behandelmethoden.
Een van de redenen dat er zo weinig goed
onderzoek naar gedaan wordt, is dat dit nogal
moeilijk is. Om wetenschappelijk te zijn, moet
je een verantwoorde onderzoeksmethode han-
teren, een controle groep hebben, rekening
houden met het placebo effect en eventuele
andere invloeden kunnen uitschakelen.  Het
nut van ervaringsdeskundigheid werd nog eens
benadrukt en ook het niet te snel etiketteren
van aandoeningen, bv via de DSM-classificatie,
maar proberen om verschillende ervaringen te
typeren. Ook zou een zijnsoriëntatie misschien
helpen, een mix van psychotherapie en spiritu-
aliteit. Hierbij wordt uitgegaan van wat er is en
wordt gezocht naar rust van binnen uit.

Tenslotte kwam ik terecht bij een groep over
Mad Pride, de beweging die ‘gekte’ maatschap-
pelijk geaccepteerd probeert te maken.  De
vraag rees of je daarbij eerst jezelf zou moeten
accepteren of dat dat direct samenhangt met
hoe je omgeving tegen je aankeek. Wel probe-
ren om uit de kast te komen, de schaamte
voorbij.  Ook hier een pleidooi om psychose
meer als een transformerende ervaring te zien
in plaats van een ziekte. Als een nieuwe kijk op

het leven.  Lange wachtlijsten bij de GGZ, tot
wel een half jaar, werden betreurd, alsmede de
disproportionele dwang binnen de psychiatrie,
een schending van mensenrechten.
Bij de groepen die ik mistte ging het o.a. over
de impact van liefde, mindfulness, God of Gek,
zelfregulering, retraitehuizen voor spiritualiteit,
juist psychosen veroorzakende medicijnen,
kunst en psychose, reïncarnatie en psychose,
van je angst je vriend maken,  kracht aan je
kwetsbaarheid ontlenen en voedingssupple-
menten en ziekte.

Aan het slot van de dag werd nog  gezamenlijk
stilgestaan bij de oogst van de dag. Ook dit
gebeurde weer op een uiterst sympathieke
manier. Niks bla-bla, niks schreeuwerigs of druk
door elkaar praten, gewoon rustig communice-
ren.  Ook rustig stiltes durven te laten vallen.
Iemand zei vooral geleerd te hebben van het
jezelf thuis voelen, en een ander besefte nu dat
het leven eigenlijk veel simpeler is dan we vaak
denken. Gewoon samen in een kring zitten en
praten is al iets moois. 

De kunstenaar die de hele dag op een doek
gewerkt had waarbij hij de sfeer van de
gebeurtenis wilde vastleggen, had een prachtig
schilderij gemaakt.  Rechts op het doek een
icoon van gekte, dat zich wil vastklampen aan
een beeld van stabiliteit links, maar daar net
niet in slaagt.

Vincent Swierstra – bekend van zijn boek de
Magiër, over zijn psychose – besloot deze pret-
tige happening op zeer toepasselijke wijze op
zijn wonderschoon klinkende sarangi , een
Indiase kruising tussen sitar en viool. Op het
laatst deed hij niet veel meer dan één grond-
toon steeds te herhalen, enorm resonerend
met 38 snaren,  waarop wij allen onze eigen
melodie meeneurieden. Diner en feest in de
Brouwerij  heb ik aan me voorbij laten gaan.
Was vast ook leuk. 
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Zo’n 90 mensen hadden zich bij Enik verzameld
om stil te staan bij 20 jaar Multiloog. (Zie voor
nadere informatie  en omlijsting: 
www.inca-pa.nl!!)

Onder hen vele oudgedienden uit de cliënten-
beweging, zoals Doortje Kal en Wouter van de
Graaf, maar ook betrokken hulpverleners als
psychiater Detlef Petry uit het Maastrichtse en
SPV-er Kees Onderwater al zo’n 40 jaar actief
binnen de GGZ van Amsterdam en ooit preven-
tiewerker bij  RIAGG Oud West en Mentrum. Hij
stond mede aan de wieg van dit project.

Twintig jaar deze gespreksmethode beschikbaar
houden voor mensen die deze samenspraak
benutten om hun cliëntenverhaal uit te spreken,
te versterken en te delen, dàt is een demonstra-
tie van de levenskracht van Multiloog. 

Initiatiefnemer Heinz Mölders begint deze bij-
eenkomst door in dialoog te gaan met een 12 tal
mensen, uitgaande van de vraag  wat Multiloog
voor hem of haar betekend heeft. Dan hoor je
dat Multiloog voor cliënten een vruchtbare
methode is om zich te kunnen voorbereiden op
een verbinding met de samenleving. En dat op
eìgen termen waar moed voor nodig is. In de
Multiloog kun je: de mens zijn die je bent, het
denken in ziektebeelden en hokjes doorbreken,
wederkerigheid en wederzijds respect tonen.

In Multiloog wordt  – bij sommige aanwezige
GGZ-cliënten voor het eerst – gevraagd: “Wat
heb je beleefd”? Ook de omgeving - die het
soms zwaar kan hebben in de mantelzorgposi-
tie - profiteert van de benutting van Multiloog.
Familieorganisaties zijn niet voor niets een
samenwerkingspartner voor Heinz. 
Er wordt teruggeblikt op de start van Multiloog in

Amsterdam waar een succesvolle brug werd
geslagen met de systeemwereld waarbij je er dan
wel voor moet waken dat je “door het systeem
wordt opgevreten en je altijd trouw blijft aan je
hart”. Multiloog zou behalve in het systeem ook
in de wijk een plaats veroveren bij de reïntegratie
van GGZ cliënten, maar het blijft nog steeds vech-
ten om dit mooie aanbod, dit zeer bruíkbare  ‘her-
stelinstrument’ gefinancierd te krijgen.

Petry heeft op Vijverdal veel van doen gehad
met mensen die weliswaar het predicaat uitbe-
handeld opgeplakt hadden gekregen, maar
niet werden opgegeven. Daar kwam Multiloog
om de hoek kijken “als een omgeving die zich
goed leent om in een triadische benadering
(‘trialoog’!) mensen te helpen   stap voor stap
‘te ontdooien’en weer mens te worden na jaren
mishandeling in de psychiatrie”, aldus Petry.

Theatermaakster Mariëtte Wildeboer verhaalt
hoe ze met Multiloog heeft samengewerkt  om
te komen tot een ‘Theater – Multiloog/veel-
spraak’ . 

Voormalig opbouwwerker uit Oud West, Aart
Dekker spreekt even later van weer een andere
toepassing:  een “Kunstmultiloog waarbij het
presenteren en interpreteren van beelden
andere luiken openen”.

Madeleine Prinsen die via psychose ervaringen
in het hart van de HEE-beweging terecht
kwam, omschrijft Multiloog als “Een helende
ervaring  waarin liefde en verbinding helpen en
niet het zien van symptomen”.  

Al is Multiloog een landelijke activiteit, er is
een duidelijke verbondenheid met Amsterdam.
Daar worden de meeste bijeenkomsten op het
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moment georganiseerd. Zo vertelt Gerda Baer-
veld, medewerkster van de Regenbooggroep in
Amsterdam, hoe het inzetten van Multiloog
haar in het kader van het toenmalige program-
ma ‘Lokale versterking’ hielp een gesprek op
gelijkwaardig niveau op gang te brengen tus-
sen ambtenaren en stadsdeelpolitici en GGZ-
cliënten, tot dan toe  ‘worlds apart’.

Maar ook Utrechters komen aan het woord:
Enik organiseert door het jaar heen een zgn. ‘jij
en ik dialoog’ gericht op het bevorderen van
verbeeldingskracht en het weer komen tot een
eigen mening. Tom van Wel bekend psycholoog
wil de kloof tussen professionals en cliënten
overwinnen door het onderlinge contact gelijk-
waardiger te maken en Multiloog kan daarbij
volgens hem in de hulpverlening zeker een
goede rol vervullen.

Doortje Kal sluit deze dialogen af met een
dichterlijke referentie aan Multiloog, opgete-
kend uit het werk van de Afrikaanse auteur
Ben Okri:

“Vertellers zijn herinrichters
Van de aanvaarde werkelijkheid,
Dromers van alternatieve geschiedenissen, 
Verstoorders van bedrieglijke slaap”.

Daarna kunnen de aanwezigen kiezen uit een
drietal workshops: ‘Niets over ons, zonder ons –
Kritische Psychologie en Multiloog’, ‘Peer Sup-
port en Open Dialoog’ en ‘Gekkenwerk – HEE in
de psychiatrie’. 

Peersupported Open Dialogue  (POD)
Ondergetekende koos voor de workshop Peer-
supported  Open Dialogue (POD) verzorgd door
Martijn Kole die recent na een intensieve oplei-
ding in Engeland gecertificeerd is om met POD
aan de slag te gaan.
POD wil ontwrichting van mensen en hun net-
werken zo diep mogelijk benaderen door een
bijzondere samenspraak –van begin tot eind
een open dialoog- waar hulpverleners gelijk-
waardig en ‘niet-wetend’ maar luisterend aan

deelnemen en waarbij mindfulness een
belangrijke component is.
POD richt zich primair op het bieden van
goede HOZ crisiszorg, door die binnen 24 uur
te starten, zoveel mogelijk bij mensen thuis,
maar in elk geval flexibel qua plaats, tijd en
inhoud met door cliënt aangewezen naasten
(perspectief van sociale netwerk). Secundair
richt POD zich op het veranderen van het sys-
teem, dit is geen doel op zich, maar een coöpe-
ratie waar ieders stem gehoord moet worden.
Wat het ook moeilijk maakt, want wil je goede
POD bieden dan kan dit niet zonder het sys-
teem. Hierin zit de kracht en de kwetsbaar-
heid, je kunt het niet een beetje doen en zeker
niet er buiten blijven. Je voelt je verantwoor-
delijk vanaf het eerste contact, en dat blijf je
ook bij eventuele terugval. Crisis wordt bij POD
opgevat als iets waarbij de luiken open gaan:
‘a window of opportunity’. 

Wanneer POD ingezet wordt dan zal het zich
willen vertakken en nestelen in de ondergrond
van alle psychiatrische zorg. Dit komt  nu een-
maal doordat POD  vanuit die waarden ope-
reert waar wij allemaal bewust of onbewust
behoefte aan hebben, namelijk gehoord en
gezien worden.  Het gaat er bij POD om als net-
werk vanuit  wederkerigheid en gelijkwaardig-
heid betekenis te geven aan psychische stress
(bij het systeem als geheel). Psychische stress is
dus niet iets individueels, maar een netwerk-
aangelegenheid. Aldus Martijn Kole.
De mensen er om heen (netwerk, hulpverle-
ners) worden door de klant verbonden of inge-
zet om met de kwetsbaarheid door het leven
te gaan.

Inmiddels maakt Martijn deel uit van een klei-
ne startende en gecertificeerde POD praktijk
met een SPV-er,  een psychiater van Altrecht en
een persoonlijk begeleider  en kwartiermaker
van Lister. Uit te breiden in de loop van het jaar. 
De POD-praktijken en hun implementaties die
er nu hier en daar zijn, worden van begin af
aan gevolgd door de HOZ-werkplaats van Phre-
nos. Zie ook www.herstelondersteuning.nl voor
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nadere kennismaking. De cijfers inzake resulta-
ten van POD zoals gepraktiseerd in Engeland
zijn veelbelovend: mensen gebruiken minder
medicatie, een hoog percentage komt (weer)
aan betaald werk, minder diagnose schizofre-
nie en toegenomen vertrouwen in de GGZ

Na de workshops volgt nog een tweede kring-
gesprek waarin mensen vanuit niet medisch
georiënteerde projecten de perspectieven voor
samenwerking verkenden, gevolgd door een
bont en feestelijk programma met gesproken
woord, muziek en een buffet.
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Aanleiding is de toekenning van de Europese ‘IPS
learning Community Europe Achievement Award
2017 aan ROADS voor de wijze waarop zij succes-
vol IPS uitvoert. ROADS is een zorgaanbieder en
een maatschappelijk ondersteuner en voorziet in
begeleiding van mensen met complexe psychia-
trische problemen naar dagbesteding en
werk.Een keur aan sprekers o.l.v. Pieter-Jan Hagens
komt langs.
Hieronder wat kernpunten inzake deze bijeen-
komst èn IPS (Individuele Plaatsings Steun: IPS is
een belangrijke en best werkende methode om
mensen/ GGZ-cliënten weer aan betaald werk te
helpen en te houden met een slaagkans van 40%!!

Een uitvoerende persoon van UWV, die zelf uitge-
vallen is en aan zijn terugkeer heeft moeten wer-
ken, stelt dat de commerciële sector veel ontvan-
kelijker is voor IPS cliënten dan de publieke sector.
De zaal bleef stil hierover, maar ondergetekende
komt dit, als het waar is, voor als een onderwerp
dat nader moet worden verkend en publieke aan-
dacht verdient!

Beppechien Bruins Slot, gemeenteambtenaar, ver-
haalt van een twee-jarig project gemeente-ROADS
‘Meedoen Werkt’  .Vroeger heeft ze een dergelijk
project  gedaan met mensen die al uit de GGZ
waren en dat het nu gaat om mensen  die nog van
de GGZ gebruik maken. Dit is nieuw voor haar en
dit vloeit voort uit de gemeentelijke focus om
mensen met een kwetsbaarheid te ondersteunen.
Daartoe worden ook àndere vormen van werk
ondersteund. Terugkijkend op de resultaten tot
dusverre is ze heel tevreden en ook op de toene-
mende samenwerking tussen gemeente en GGZ. 

Dick Veluwenkamp, bestuurder van Arkin,  spreekt
eerst  zijn waardering uit voor Annie die net tevo-
ren een prachtig ‘egodocument ‘afleverde door te

spreken over haar carrière in de ITS, haar uitval
onderweg  en de geweldige terugkeer naar een
verantwoordelijke positie dankzij de IPS jobcoach
van Roads. Benadrukt daarbij het belang van een
goede klik met deze helper. 

Dick stelt dat  tot dusverre FACTteams en
VIP/ROADS IPS behartigen maar dat het wenselijk
is  dat meer Arkinmerken IPS kunnen gaan aan-
bieden om het bereik in Amsterdam te vergroten.
Jaap van Weeghel, directeur Phrenos en pleitbe-
zorger voor toepassing van IPS in Nederland,  laat
een filmpje zien van het echtpaar dat ooit met IPS
begonnen is en geeft vervolgens cijfers van de
wereldwijde verspreiding van IPS, dat bovendien
als methode wereldwijd kan bogen op de beste
score  bij de toeleiding van  mensen in kwetsbare
posit ie naar betaald werk. En dat komt doordat
mensen heel snel naar werk geleid (kunnen)  wor-
den door het goede contact met werkgevers en
doordat mensen begeleid worden tijdens hun
werk, altijd op hun coach kunnen terugvallen en
ondersteund blijven als het een keer mis gaat. 

Dit betekent niet dat alles rozegeur en mane-
schijn is: De werkgevers die ruimte voor de IPS-ers
maken zijn zeer tevreden over hun i nbreng. NB!
Toch zijn er ook werkgevers  niet bereid om IPS-
ers een kans te geven wegens het imago dat deze
mensen gevaarlijk zijn/kunnen worden .
Een werkgever, duidelijke fan van IPS, verwarmt
de zaal met haar motivatie om hier vooral mee
door te gaan juist vanwege de heel positieve erva-
ringen met mensen die ze binnen heeft gehaald.
Ze doet uit eigen beweging haar uiterste best
haar netwerk te bewegen  haar na te volgen .
Het past hier goed bij als tot slot Adecco een
intentieverklaring tekent met Arkin om te gaan
samenwerken inzake plaatsing IPS, een prachtig
slotakkoord van een mooie middag.

33Klankspiegel december 2017

ROADS IPS bijeenkomst 12 -10-2017 
in De Nieuwe Liefde

Nico de Louw



34

ARTIKEL

Dit is een rectificatie; in het september-
nummer stond onjuiste informatie.

Beeldend Gesproken is een galerie, kunstuitleen
en podium. De galerie werkt met professionele
kunstenaars met een psychiatrische achtergrond.
Het komt voor dat een kunstenaar geen opleiding
heeft, maar toch zulk consistent werk maakt in
een eigen stijl, dat hij of zij in Beeldend Gesproken
aan bod kan komen. De galerie bei jvert zich ook
om opdrachten voor de aangesloten kunstenaars
binnen te halen. In de galerie werkt een klein
team van vrijwilligers, van wie enkelen met een
psychiatrische achtergrond.  De galerie werkt als
een sociale onderneming. Ze verbindt idealisme
met zakelijkheid. Geld verdienen is een middel om
sociale doelen te realiseren.

Galerie Beeldend Gesproken organiseert zeer
regelmatig tentoonstellingen. Daarnaast vindt
iedere tweede woensdagavond van de maand
van 19.30 tot 20.30 uur de ‘gallery talk langzaam
kijken’ plaats, een gesprek in een kleine groep over
één kunstwerk. ‘Langzaam kijken’ betekent tijd
nemen om kunst te ervaren en de betekenis
ervan te ontdekken. We worden voortdurend
geconfronteerd met beelden, soms wel honderd
per uur. Door die hoeveelheid kijken we opper-
vlakkiger en verliezen we onze focus.

Verslag van een bijeenkomst
Tijdens de ‘gallery talk langzaam kijken’stellen we
een aantal vragen: Wat zie ik eigenlijk in dit kunst-
werk en wat valt mij op? Wat doet het met me?
Vervolgens gaan we op zoek naar associaties en
interpretaties. Persoonlijke beleving van kunst
staat hierbij centraal. Er zijn geen verkeerde ant-
woorden. Asia Kuzmiczow, onze collectiebeheer-
der, leidt het gesprek.

We krijgen ook een muzikale interpretatie te
horen. Leden van het Intercontinental Ensemble
spelen live een kort muziekstuk, eigen compositie

naar aanleiding van het besproken kunstwerk.
Tot slot geeft de kunstenaar een toelichting op
zijn of haar werk en is er tijd om met de kunste-
naar in gesprek te gaan.

Ik was aanwezig bij de gallery talk over het werk
‘Verdriet’ van Carla van Slooten, die een prachtige
tentoonstelling van tekeningen in de galerie
inrichtte. Zij noemt die ‘dagboektekeningen’. Ze
werkt ongeveer een maand aan een tekening. Ze
begint met kleurvlekken, vult die aan met pot-
loodlijnen, haalt dan de vlekken weg, gaat verder
met inkt en voegt weer kleur toe. In een tekening
is heel veel te zien, lenige mensfiguren, soms in
uitbundige houdingen, met veel details in de ach-
tergronden. Ze neemt  ook teksten op in haar
tekeningen. Grote thema’s schuwt zij niet: lust,
hebzucht, wraak, verdriet, iedereen is gelijk, alles is
liefde, het masker van de dualiteit, geluk en har-
monie.

In de tekening ‘Verdriet’ zien we in het midden
een grote vrouw met tranen, op de voorgrond lijkt
dezelfde vrouw te liggen in het water, ook met
tranen. Links in de tekening zijn details te zien die
verdriet oproepen, rechts zien we een gelukkig
paar. De grote vrouw lijkt een open hoofd te heb-
ben waaruit van alles naar boven komt, gedach-
ten? Links is het verdrietige verleden, rechts een
hoopgevend verlangen. Er wordt heel veel over de
tekening gezegd. Dan spelen twee musici, viool
en cello, een op deze tekening geïnspireerd
muziekstuk, dat aansluit bij het thema verdriet.
Vervolgens bevestigt Carla van Slooten dat wij
veel in haar tekening juist hebben geïnterpre-
teerd. 

Enkele dagen later wordt een middag met
gedichten georganiseerd in galerie Beeldend
Gesproken, naar aanleiding van het feit dat Carla
van Slooten deel uitmaakt van een dichtersgroep.
Verschillende dichters dragen voor uit eigen werk,
ook Carla.
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Ik heb erg van deze aktiviteiten genoten en zal
me meer richten op deze galerie Beeldend
Gesproken.

Een maal per jaar wordt aan gastcuratoren
gevraagd een tentoonstelling in te richten. 
Dit zijn mensen werkzaam in de psychiatrie. Van
25 oktober tot 22 november was hun tentoonstel-
ling ‘Tekenend’ te zien.

Zie: www.beeldendgesproken.nl
Galerie Beeldend Gesproken
Hannie Dankbaarpassage 23
1053 RT  Amsterdam
info@beeldendgesproken.nl

open dinsdag t/m vrijdag van 11.00 – 18.00 uur,
zaterdag 12.00 – 17.00 uur
maandag gesloten, zondag open bij evenementen
in de Hallen in West.
Tram 7 en 17 halte Ten Katestraat, tram 3 en 12
halte Kinkerstraat.
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Yoga speelt al heel lang een grote rol in het
leven van Jannemiek. Zij begint haar lezing
daarom met een foto van Saswitha (1901 –
1988) die yoga in Nederland introduceerde. De
hatha yoga lerares van Jannemiek was leerling
van Saswitha. Jannemiek zegt de moed om
haar artistieke werk voort te zetten te danken
te hebben aan de yoga lessen. Van Mary, die de
tentoonstelling Wervelingen samenstelde,
kreeg Jannemiek meer inzicht in haar eigen
onbewuste werkwijze. Er is een aardse en een
kosmische kant aan haar werk. Zij wil hierover,
in tegenstelling tot veel kunstenaars die alleen
in algemene termen praten, een persoonlijk
verhaal vertellen. Jannemiek stelt zich bewust
kwetsbaar op. Het kijken van de toeschouwer
maakt een kunstwerk af. Maar van een kunst-
werk kunnen meerdere interpretaties naast
elkaar bestaan, dat is zelfs leuker. Jannemiek
noemt ook de Oosternrijkse kunstenaar Arnulf
Rainer (1929) als inspiratiebron; zijn abstract
expressionistische werk ontwikkelt zich in de
richting van Art Brut ofwel Outsider Art, kunst
van mensen die enigszins buiten de maat-
schappij staan. 

Jannemiek kreeg ooit de diagnose schizifrenie.
Zij woog toen 100 kg, at alleen chips, patat en
pizza, kreeg medicatie, rookte veel. Maandelijks
traden hallucinaties op. Jannemiek noemt dit
een intens hopeloze tijd. Alle verbeeldings-
kracht werd door de psychofarmaca onder-
drukt. Jannemiek was toen net afgestudeerd
aan de kunstacademie. Zij ging op zoek naar
kunst van patiënten, ging zich verdiepen in
Outsider Art, zoals die bijvoorbeeld is verza-
meld in Heidelberg, de Prinzhorn Collectie.
Door de psychofarmaca is een emotionele ver-
lamming opgetreden. Maar daarnaast ging het

uit met haar geliefde en overleed haar vader.
Een periode van ontreddering. Sommige wer-
ken uit de OutsiderArt vertonen ‘horror vacui’,
letterlijk vertaald ‘angst voor leegte’. Het zijn
werken waarbij het hele doek of het hele
papier is volgeschilderd of getekend. Janne-
miek ging ook zo werken. Als zij zin kreeg in
een sigaret ging ze tekenen. Gecombineerd
met nicotine pleisters raakte ze haar rook ver-
slaving kwijt. Zij snoepte toen veel, maar als ze
wilde gaan snoepen, ging ze in plaats daaarvan
tekenen en zo raakte ze die behoefte ook kwijt.
Zij verloor gewicht, maar haar oeuvre groeide
juist door al het tekenen en schilderen. Het ene
schilderij riep het volgende als het ware op.

Het concentratievermogen nam toe. Meditatie
werd afgeraden in combinatie met psychoses,
maar yoga, een soort voorbereiding voor medi-
tatie, hielp haar wel. De aanpak van haar yoga
lerares sloot aan bij haar problematiek. Deze
lerares had veel begrip voor haar. Uit bed
komen was voor Jannemiek zwaar, misschien
ook wel voor sommige andere mensen, maar
daarna kwamen er lichtpuntjes in zicht. Ook bij
een dip bleef ze creatief bezig. Zo ontstond een
serie blauwe schilderijen van het interieur van
haar eigen huis. Jannemiek was op zoek naar
haar eigen innerlijk. Soms moest ze verschrik-
kelijk huilen bij het schilderen, dan vielen de
tranen op haar werk. Door gezonder te eten
kreeg zij een betere conditie. Zij besteedde zorg
aan het huishouden. Ze ging zich afvragen hoe
ze de beleving van een psychose kon uitdruk-
ken. Zij werkte met witte inkt op zwart papier
en zag de angst in de gezichten die zij vorm
gaf. Er ontstond een innerlijke gerichtheid
waarbij zij zich fysiek van haar eigen lichaam
bewust was. Het werden donkere werken
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waarin de hatha yoga een duidelijke rol speel-
de. Zij ontdekte de uitspraak: ‘Dan is het ziende
thuis in zichzelf’, het beste dat yoga haar heeft
gegeven: kunnen schilderen. Het wervelen van
de geest verhulde de stille toeschouwer in zich-
zelf. Als de wervelingen stopten, dan pas kon ze
haar eigenheid ontdekken. Jannemiek was zich
bewust van haar traumatische ervaringen.  Zij
leefde in conflict met de medische wereld,
omdat zij zo’n uitzichtloze prognose had gekre-
gen en tegen het slikken van medicijnen was.
Zij merkte dat de hallucinaties haar in contact
brachten met haar pijnlijke verleden, zo daalde
zij af in haar lichaam. 

Waarom was dat verleden zo pijnlijk? Dat ver-
haal begint bij haar moeder. In de tweede
wereldoorlog werd het huis van haar moeder,
toen 19 jaar, gebombardeerd. Haar moeder liep
enorme lichamelijke en geestelijke verwondin-
gen op. Jannemiek werd geboren als vierde
kind, een nakomertje, wellicht ongewenst. In
het gezin was alleen plaats voor de problema-
tiek van haar moeder. Haar vader dronk. In feite
werd er nauwelijks naar Jannemiek omgeke-
ken. Haar eigen leed werd niet erkend. Haar
bestaan deed er niet toe. Haar moeder accep-
teerde haar ook eigenlijk niet. Zij maakte het
cruciale schilderij ‘Wie ben ik’, met inkt en bor-
duurwerk. De personages in het werk onder-
gaan hallucinaties. Bij haar eerste psychose
realiseerde Jannemiek zich al dat die met haar
traumatische verleden te maken had. Zij wilde
van haar medicatie af, maar kwam daardoor in
conflict met haar psychiater. Zij besloot zelf
met de medicatie te stoppen, wat haar een
onttrekkingspsychose opleverde. Die bracht
haar energie en opruimwoede. Alles ging over
leed, alles was vergankelijk. Ze wilde van haar
eigen kunstwerken af en begon tekeningen
door te scheuren en schilderijen te bewerken
met een schroevendraaier. Tevreden ging ze
daarna van haar atelier naar huis. Een vriendin
van haar verzamelde alle brokstukken. Janne-
miek besloot toch haar werk niet weg te gooi-
en, maar te herstellen. Ze wilde niet zoeken
naar de oorsprong van het leed, maar een nieu-

we fase ingaan. De zwart-wit tekeningen plak-
te ze weer aan elkaar, maar zo dat de scheuren
duidelijk zichbaar bleven. Want dit was een
nieuw kunstwerk geworden. De schilderijen
herstelde zij met minutieus borduurwerk, heel
tijdrovend. Maar dat werk paste bij een medi-
tatieve instelling, je raakte als het ware een
beetje in trance. Met dit proces van herstel zal
zij nog jaren bezig blijven. Wat een moed om
haar eigen daden en gesteldheid zo onder
ogen te zien. Wat een doorzettingsvermogen
om alles te willen herstellen. Jannemiek zegt
hierover: iedereen maakt wel eens een storm
mee in zijn leven. Het komt erop aan hoe je
daarmee omgaat. Elke groei is creativiteit. 

Het schilderij ‘Wie ben ik’ werd een groeiende
creativiteit. Jannemiek gaat ook borduren op
nieuw werk. Zij heeft nog veel te herstellen, zit
in en heel ander proces dan voor het vernielen.
Jannemiek wil recht doen aan zichzelf. Zij wil
een levensverhaal vormen waarmee ook haar
ouders, met wie ze zoveel problemen had, zou-
den kunnen leven. Zij wil zichzelf zien als mens,
niet als pillenmachine. De handeling van het
tekenen, de concentratie, de motorische
beheersing, maakt dat zij alles los kan laten. Zij
richt zich volledig op de punt van haar kroon-
tjespen, net als in meditatie. Dat neemt niet
weg dat zij er wel beroerd uit kan komen, na
een paar uur werken. Ze huilt ook veel, maar
dat is niet bevrijdend. Het is steeds weer con-
centratie.  

Jannemiek noemt de website Psychosenet,
waar veel ideeën te vinden zijn voor een betere
geestelijke gezondheidszorg. Er is een kente-
ring gaande. 

De galeriehoudster dankt Jannemiek voor haar
lezing en signaleert: wij zien allemaal jouw
passie. Verbondenheid is zo belangrijk. En in
jouw verhaal zit veel verbondenheid.
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DROOM  IN  ONBEKEND  GEBIED

Tafel, stoel, bed, kast,
ik dans en zit en lig en sta,

waarom,
de stem in mijn gedachten spreekt

commando’s.

Kwetsuren van mijn hart doen
pijn, en ik weet geen andere
weg dan de vlucht in mijzelf
en de verre, vreemde lach,

die ik anderen geef.

Gedachten komen en gaan en
de beelden van mijn geest
zijn zo boeiend, dat ik
ik niet meer weet,

waar ik sta of zit of val.

Ik maak een wandeling en
de wind verbrijzelt mijn lood-

loodzware gedachtengang en van
de weeromstuit zing ik een

lied zonder woorden.

Geluk is die zachte hand, die even
mijn schouder raakt, een stem,
die vraagt hoe het allemaal gaat,
de glimlach die tot mijn ogen

spreekt. 

De pijn van de vergeten tijd
knaagt en vreet aan mijn ziel

en van de jeugd komt de onschuld
nooit meer terug, zoals
de bloesems van de lente

vallen, de blaadjes dwarrelen.
Hier in het park bloeien rozen

en met weemoed pluk ik een bloem,
de doorns in mijn hand

voel ik niet meer.

Clemens Buur
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Inleiding
De rust in ons hoofd en in ons hart komt vaak
onder druk te staan. Onder druk van de onbe-
wuste invloed van overleef-strategieën uit 
het verleden. PRI leert je deze strategieën te
ontmantelen. PRI is niet zo zeer een therapie,
als wel een methode die je aanleert en waar-
mee je zelf verder kan. Ik herken veel in de
methode, reden om opnieuw aandacht te
besteden aan PRI.

De levenskracht in onszelf lijkt soms onbereik-
baar, waardoor angst, onzekerheid, depressie,
stress en relatieproblemen kunnen ontstaan.
Die levenskracht wordt dan onbereikbaar door
blokkades die het gevolg zijn van negatieve
ervaringen in de eerste levensjaren, wanneer
het brein zich razendsnel ontwikkelt en zeer
kwetsbaar is.

Ben je in staat die blokkades, in PRI afweerme-
chanismen genoemd, te verminderen, ook al is
dat aanvankelijk misschien een hele worste-
ling, dan komen direct nieuwe mogelijkheden
in beeld, komen krachten vrij, een leerproces
dat een groot avontuur wordt van uiteindelijke
bevrijding. 

Uitgangspunt is het ongedeelde bewustzijn
van de baby. Een baby is voor de voorziening
in zijn behoeften volledig afhankelijk van
anderen, of het nu gaat om eten en drinken
of om liefde en troost. Wordt in die behoef-
ten niet op tijd voorzien, dan ontstaat een
situatie die te pijnlijk is om tot het bewust-
zijn toe te laten. Dus ontwikkelt de baby of
het jonge kind afweermechanismen om deze
waarheid te verdringen. Voor het kind zijn
deze afweermechanismen noodzakelijk om
te overleven. Voor de volwassene zijn deze

afweermechanismen overbodig en zelfs
destructief.

Uitleg bij het schema op de volgende pagina
Het ongedeelde bewustzijn van de baby
wordt aangegeven met een cirkel. Er doet
zich een prikkel voor, honger misschien of
kou. Een baby kan alleen maar huilen om
zoiets aan te geven. Wordt de prikkel in de
omgeving erkent, dan verdwijnt de prikkel.
Wordt de prikkel echter niet erkend, in het
schema wordt de ontkenning weergegeven
met de S van symbool, wat kan staan voor
wat dan ook in de buitenwereld, dan ontstaat
een levensbed reigende situatie voor de baby.
De prikkel wordt in het bewustzijn opgesla-
gen als een pijnpunt. Daartegen moet de
baby zich verweren. Hij doet dat door als het
ware in zijn bewustzijn een muur van afweer
te bouwen rond het pijnpunt. Die muur is op
dat moment levensreddend. Wij kennen
lichamelijke afweer tegen invloeden van bui-
ten, die weer verdwijnen zodra de bedreigen-
de situatie is opgeheven. Psychi sche afweer-
mechanismen zijn echter blijvend. Ontvangt
de volwassene een onaangename prikkel van
buitenaf (Symbool), die bij hem onbewust
een pijnpunt in het kindbewustzijn activeert,
dan zal hij op zijn beurt reageren met een
afweer.

Als wij ons bewust worden van dat specifieke
afweermechanisme, ontstaat er ruimte om in
te zien dat het een situatie uit het verleden is
waarmee wij nu zo’n moeite hebben. En die
situatie of gebeurtenis uit het verleden is al
voorbij, dus die kan op zich niet meer levensbe-
dreigend zijn. Dus hoeven wij die afweer niet
meer in te zetten, kunnen wij minder bang,
ontspannener, zekerder van onszelf worden.

VERSLAG
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AFWEER = MUUR VAN ONTKENNING (DWARSDOORSNEDE)

PA (primaire afweer)

VH (valse hoop) VM (valse macht)

VB
volwassen bewustzijn

VB VB

A A

KB

KB
kindbewustzijn

S
Symbool: 

prikkel van buitenaf

Volwassen bewustzijn nadat
afweer is overwonnen en
pijnpunte is ontzenuwd

Werkelijke situatie:
Er is veel meer afweer dan

Bewustzijn

www.PRIonline.nl  Past Realitu IntegrationR

Afw
eer
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Bij PRI worden vijf afweermechanismen onder-
scheiden. Iedereen kent alle vijf van deze
mechanismen, maar past de ene wat meer en
de ander wat minder toe. Ik noem ze op:

Angst: dan ben je nerveus en gespannen in een
situatie waarin van geen fysiek gevaar sprake is.

Primaire Afweer: ‘het ligt aan mij dat ik niet
krijg wat ik wil’, gepaard met gevoelens van
onvermogen, schuld en schaamte, laag zelf-
beeld, somberte en depressie als gevolg.

Valse Hoop: je bent gehaast, je moet veel, je cij-
fert jezelf weg, raakt gestresst. Je denkt: als ik
heel erg mijn best doe dan krijg ik het wel, je
gaat ‘pleasen’. Een burn-out kan het gevolg zijn.

Valse Macht: ‘het ligt aan de ander dat ik niet
krijg wat ik wil’, boosheid en irritatie, sarcasme.

Ontkenning van behoeften: neiging zich terug
te trekken, weinig emotie en intimiteit ervaren
in het dagelijks leven.

Wat in al deze gevallen helend werkt is dat je
teruggaat naar de ervaring uit je jonge kinder-
tijd, die emotie herbeleeft en gaat beseffen dat
die pijn nu niet meer hoeft, dat het verleden-
tijd is. 

De workshop werd gegeven door Eric Otto en
Wouter Klijn.

Zie voor meer informatie: www.PastRealityInte-
gration.com   en   www.debuitenkans.nu

PRI is ontwikkeld door Ingeborg Bosch. Zij heeft
zes boeken geschreven, waaronder het zelf-
hulpboek PRI en de kunst van bewust leven. De
boeken zijn te bestellen op www.PRIonline.nl

VERSLAG
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Het belang van deze studiedag moet worden
gezien tegen de achtergrond van de aloude
ongeschreven wet in de psychiatrie dat bij
behandeling van psychose een eventueel trau-
ma onbesproken moet blijven, omdat dat de
problemen van de patiënt alleen maar erger
zou maken.

Jos de Kroon opent de studiedag.
Jos de Kroon is psychiater en neemt op deze
dag afscheid van GGZWNB, de psychiatrische
instelling Landgoed Vrederust in Halsteren. Het
gaat op deze dag over trauma in relatie tot
psychose, traumagerichte behandeling van
psychose.

David van den Berg spreekt over behandeling
van PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis) bij
psychose. David van den Berg is klinisch psy-
choloog en psychotherapeut.
Van den Berg laat een aantal korte filmpjes
zien waarop steeds een andere patiënt vertelt
te hebben gekampt met ernstige psychische
problemen, de nodige hulp te hebben gemist
en in de GGz alleen maar nog verder achteruit
is gegaan.

Het klinkt als een open deur, maar het is van
belang er op te wijzen dat trauma slecht voor
je is, trauma kan namelijk vele extra psychische
en ook lichamelijke klachten veroorzaken.
Het allereerste waarnaar de aandacht uit moet
gaan is dus preventie van trauma, juist ook bin-
nen de psychiatrie. 
De grote angst bij traumagerichte behandeling
is dat dit negatieve reacties oproept. Er bestaat
daarbij verwarring tussen wat herbeleving is
en wat hallucinatie, tussen wat hyperalertheid
is en wat achterdocht. Herbeleving en hypera-

lertheid zijn daarbij ‘normale’ reacties. Halluci-
natie en achterdocht zijn symptomen van psy-
chische ziekte. Maar van den Berg wijst erop
dat hallucinatie wel eens een ‘herbeleving op
alle fronten’ zou kunnen betekenen en achter-
docht een vorm van hyperalertheid. Daarmee
zouden dit dus niet symptomen van ziekte zijn,
maar normale reacties op een trauma. 

Er bestaan goede behandelingen voor PTSS:
exposure therapie (opnieuw blootgesteld wor-
den aan het traumatische) , EMDR (Eye Move-
ment Desensitization and Reprocessing). Ook
schematherapie, die wordt gebruikt bij per-
soonlijkheidsstoornissen, zou geschikt kunnen
zijn. Het is van den Bergs ervaring dat patiën-
ten doorgaans veel liever dit soort behandelin-
gen willen dan medicijnen. Het is niet gevaar-
lijk, maar juist heel effectief om direct op het
trauma gericht te zijn in de behandeling. Daar-
bij is het belangrijk dat de behandelaar pro-
actief vraagt naar mogelijke trauma’s, omdat
de ervaring leert dat veel patiënten er niet uit
zichzelf over beginnen. Daarnaast benadrukt
van den Berg nog twee dingen: er is meer
onderzoek hiernaar nodig, en: ZIE DE MENS
ACHTER DE PSYCHOSE.

Manoëlle Hopchet spreekt over het verschil
tussen een dissociatieve stoornis en een psy-
chose. Manoëlle Hopchet is klinisch psychologe
en psychotherapeute in Brussel.
Een trauma kan leiden tot een psychose, maar
ook tot dissociatieve stoornissen. Fysiek, psy-
chisch en verbaal geweld, vernedering, uitsto-
ting, het is allemaal traumaverwekkend, maar
verwaarlozing is even traumaverwekkend.
Trauma vergroot de gevoeligheid voor stress.
Dissociatie is pathologisch: de betrokken per-
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soon dissocieert ook van zichzelf, herkent zich-
zelf in zijn eigen gedrag niet meer. Bij dissocia-
tie treedt dus depersonalisatie op, maar ook
amnesie: het vergeten van ondergane trau-
ma’s, derealisatie: de vertrouwde omgeving als
vreemd ervaren, identiteitsverandering en
identiteitsdiffusie. We spreken dan van DIS:
Dissociatieve Identiteits Stoornis. De sympto-
men van DIS zijn anders dan die van psychose,
al kan ook sprake zijn van een dissociatieve
psychose, om de zaak nog ingewikkelder te
maken. Bij DIS treden geen wanen op, de reali-
teitstoetsing blijft intact en betrokkene kan
reflecteren op de eigen situatie. Ook Hopchet is
ervan overtuigd dat een psychose betekenis
heeft.

Tijdens de discussie merkt een toehoorder op
blij te zijn dat Hopchet voorstander is van
lichaamsgericht werken. Hopchet licht toe dat
in Nederland de nadruk nog erg ligt op cogni-
tief behandelen, met een sterke scheiding tus-
sen lichaam en geest, terwijl elders in Europa
met lichaamsgericht werken goede resultaten
worden bereikt. Er ontstaat daarbij meer ver-
binding met het ‘ik’. De betrokkene leert beter
zelf grenzen stellen . Ook lichamelijke proble-
men die zich naast psychische ontwikkelen
worden dan beter herkend.  Zij noemt het cog-
nitieve ‘kil’. We hebben hierboven al gezien dat
trauma de identiteit beïnvloedt en tot grotere
gevoeligheid leidt.
Gesignaleerd wordt dat het soms lang duurt
voordat iemand na een trauma tot zelfinzicht
komt. En dat het vaak ook lang duurt voordat
een trauma tot een psychose leidt. De oorzaak
hiervan is verdringing.
De traumabehandelaar heeft de taak een pro-
ces in gang te zetten onder gedeelde verant-
woordelijkheid met betrokkene. Lifespan Inte-
gration is een beschermende behandelings-
vorm voor het bespreken van een trauma,
levensgebeurtenissen worden daarbij op een
tijdlijn gezet. Lifespan Integration gaat op zoek
naar herinneringen aan het trauma, waarbij
lichaamsgericht wordt gewerkt. De patiënt
bepaalt het tempo.  Ook dienen prioriteiten te

worden gesteld, niet alle trauma’s hoeven te
worden aangepakt.
Dan wordt aandacht gevraagd voor het ver-
schijnsel dat mensen ook trauma’s kunnen
oplopen zonder daarbij grote psychische pro-
blemen te ontwikkelen. Waardoor komt dat,
wat werkt preventief? Twee dingen worden
hier genoemd, belangrijk is dat betrokkene
veel betekent voor anderen, dus sociale rela-
ties, en een tweede is dat creativiteit preven-
tief werkt.

PTSS is natuurlijk maar één reactie op trauma.
Er zijn vele wegen mogelijk, allerlei vormen van
een onevenwichtige ontwikkeling daarna. LUIS-
TER ALTIJD NAAR HET HELE VERHAAL.

Koffiepauze: ik spreek David van den Berg, die
toezegt te zullen schrijven voor de Klankspiegel!

Margreet de Pater spreekt over de vraag hoe
trauma bij ouders doorwerkt naar de kinderen.
Margreet de Pater is sociaal psychiater met
pensioen. Zij heeft veel gewerkt met gezinnen
van mensen met een psychose.
‘Naasten zijn bang om een conflict aan te
gaan, net zoals behandelaars dat zijn’, zo
opmerkelijk start de Pater haar lezing.
De Pater heeft recent een onderzoek gedaan
waarbij zij 47 patiënten en hun familieleden
interviewde. Het betrof poliklinische patiënten
die zich zelfstandig konden handhaven in de
samenleving. Het is nadrukkelijk geen weten-
schappelijk onderzoek. Het resulteerde wel in
het boek De eenzaamheid van de psychose. Een
heel mooie titel in mijn ogen. De Pater typeert
verschillende soorten gezinnen aan de hand
van de relaties tussen de ouders en de kinde-
ren. De meest negatieve situatie ontstaat in
gezinnen waarin de ouders geen gezag heb-
ben.

Paul de Bont, klinisch psycholoog en Nanette
Waterhout, ervaringsdeskundige, geven samen
een workshop trauma bij psychose. De Bont
wijst erop dat een psychose kan ontstaan als
oplossing van een probleem. 
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Wat kan de behandelaar dan doen? Hij geeft
zijn 10 geboden:

     1.    Olifant
     2.   Maak tijd
     3.   Vraag actief naar trauma, komt niet van   

zelf
     4.   Reageer professioneel
     5.   Bied meer dan een luisterend oor, doe       

iets
     6.   Onderken de relatie tussen trauma en

psychose, PTSS jaagt psychose aan
     7.    Gebruik psychose niet als contra-indicatie 
     8.   Zorgvuldig rapporteren, enerzijds volle-

dig, anderzijds met respect voor privacy
     9.   Realiseer je dat er meer is dan PTSS
     10. Voorkom nieuwe trauma’s 

Hulpmiddelen: de Trauma And Life Events
(TALE) checklist voor gebeurtenissen in het ver-
leden en de Trauma Screening Questionaire
(TSQ) checklist voor ontstane klachten.
De Bont en Waterhout geven enkele rollenspel-
len ten beste, met pruiken op waarbij zij de
patiënt en de behandelaar spelen en laten zien
hoe de tien geboden soms met voeten getre-
den kunnen worden, geestig. 
Olifant: Een bekende metafoor: een aantal
mensen staat geblindoekt rond een object dat
ze betasten. De een denkt dat het een slang is,
hij bevoelt de slurf, een ander denkt dat het
een leeuw is, hij bevoelt de buik, weer een
ander denkt dat het een boom is, hij bevoelt
een poot. Kortom, ieder trekt zijn conclusies uit
een kennismaking met een deel van het
geheel. ZIE HET GEHEEL.

Jos de Kroon houdt de laatste lezing van deze
studiedag over ‘het trauma van de geboorte
van het zelf’. Dit is een voor mij zeer intrigeren-
de titel. Ik had deze lezing ontzettend graag
bijgewoond, maar moest weg om op tijd te zijn
voor een tweede afspraak. Ik zal via ISPS probe-
ren de lezing op te vragen, eventueel voor
publicatie in een latere Klankspiegel.
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In de geestelijke gezondheidszorg wordt hard
gewerkt om herstelondersteunende zorg vorm
te geven. Het begrip ‘herstel’ brengt een ver-
nieuwende kijk op psychisch leed en de zorg.
Ervaringskennis en eigen regie zijn hierbij cen-
trale begrippen. Tegelijk vragen gebruikers van
de zorg meer aandacht voor zingeving en exis-
tentie. In de praktijk blijkt het lastig om hier-
voor ruimte te maken. Opvattingen verschillen
over wat zingeving is en wat existentiële vra-
gen zijn. Een begrip als spiritualiteit wordt hier-
bij vaak genoemd, maar wat hiermee precies
bedoeld wordt, blijft veelal onduidelijk.
Vragen over zingeving en existentie behoren
bij uitstek tot het domein van de filosofie. Van
oudsher is er een verbinding tussen psychiatrie
en filosofie rondom de vraag: wat is de mens?
Met deze lezingen willen we het gesprek over
zingeving, spiritualiteit en de betekenis van
psychische ervaringen met nieuwe perspectie-
ven en ideeën voeden.

In de lezingen ligt de focus op:
     I.    Ter discussie stellen, bekritiseren en

openbreken van de vermeende vaste
betekenissen  van de begrippen depres-
sie en psychose, die vaak verbonden zijn
met ingesleten manieren van spreken in
medicaliserend taalgebruik.

     II.   Beschouwingen en ervaringen aanreiken
rondom spirituele ruimte, ziel, ‘resonan-
tieruimte’ en soortgelijke complexe
begrippen, die verwijzen naar een erva-
ringsveld dat zich niet zo eenvoudig voor
heldere verwoording en kant-en-klare
betekenisgeving leent.

Oorsprong en ontwikkeling van herstel,
lezing van Dienke Boertien
In een gelukkig leven trad een ontwortelende 
psychische crisis op. In een zelfhulpgroep werd
ik geraakt. Daar vond ik ademruimte. Daar
opende zich wat gehoord wilde worden, kon ik
me daaraan overgeven, wat zelfonderzoek
mogelijk maakte. Veel dingen waren niet onder
woorden te brengen, maar tijdens een spiritue-
le reis naar Egypte vond ik beelden die die din-
gen wel duidelijk maakten, vond ik een beeld-
taal die over onszelf gaat. Van veel dingen
wilde ik af. Zoals een psychiater ooit zei: je
moet veel dingen afleren. In de zelfhulpgroep
ontstond rust, begonnen de vele puzzelstukjes
van mijn leven in elkaar te passen. Daar open-
de zich de mogelijkheid tot verzoening met
een moeilijk geworden leven. Wat nodig was
voor die verzoening, was de aanvaarding van
het bestaan van het ‘numineuze’, iets onbe-
noembaar goddelijks en heiligs, dat niet
bedacht is, maar zich aandient. En dan een
onontkoombare aanwezigheid wordt. Er is een
opvatting van God als transcendent, onze wer-
kelijkheid en bewustzijn overstijgend. En er is
een opvatting van God als immanent, vallend
binnen onze werkelijkheid en bewustzijn. Die
immanente God, die in onszelf zit, is het
wezenlijkste deel van onszelf. Een bewustzijn
hiervan, een contact met het numineuze, geeft
een geluksgevoel als ‘samenvallen met jezelf’,
het wegvallen van tijd. Een dergelijke ervaring
kan zich aandienen in een moment van terug-
trekking uit de dagelijkse drukte, een moment
van overgave, vaak in de natuur als bezielende
kracht. Hoe verhoudt zo’n positieve ervaring
van het numineuze zich tot het lijden, het
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kwaad? Het gaat hier om een grenservaring.
Van Dale geeft een prachtige beschrijving van
een grenservaring: een ervaring (bewustwor-
ding) van het bestaan of van de overschrijding
van een grens in existentiële zin. In een grens-
ervaring kan je je ervan bewust worden dat
goddelijkheid en gekte dicht bij elkaar liggen.
Een ontwrichtende ervaring en een ervaring
van het numineuze zijn in wezen één ding. Het
is de drang naar heelheid die gek maakt. Bin-
nen de waanzin bestaan ‘isles of clarity’, eiland-
jes van helderheid. Een therapeut zou bij die
eilandjes moeten aansluiten. Maar dat kost
veel energie, moed en discipline. Een therapeut
kan alleen nadat hij de moed heeft opgebracht
zijn eigen pijn en waanzin onder ogen te zien,
pas aansluiten en open staan voor de pijn en
waanzin van de ander. Aandacht en een thera-
peutische omgeving leiden tot herstel. Herstel
is het weer op elkaar afstemmen van geest en
lichaam. Betekenisgeving kan herstel onder-
steunen. Iets voor een ander verklaren is
afdichtend en werkt niet. Wat wel werkt is dia-
logisme, een open gesprek tussen alle betrok-
kenen. Zoals dat wordt voorgestaan in de bena-
dering ‘open dialogue’, ontwikkeld in Finland.
De betrokkene en deelnemers uit het hele net-
werk van de betrokkene en twee therapeuten
voeren een open gesprek, stellen open vragen,
laten twijfel bestaan, vullen niets in voor een
ander, geven geen oplossingen, oordelen niet.
Alle stemmen in het netwerk doen mee, ook
innerlijke stemmen. Deze aanpak heeft bewe-
zen succesvol te zijn. Dan ontstaat een verbon-
denheid met een ervaring die een algemeen
menselijke ervaring is. Er is een fundamentele
gedeelde kwetsbaarheid.

Drs. Dienke Boertien is slaviste en werkt als pro-
jectmanager Ervaringsdeskundigheid en Herstel
bij Kenniscentrum Phrenos / Werkplaats Herste-
londrsteuning.

Herstel: erkenning van de zielsdimensie,
lezing van Gerard Visser
De Amerikaanse Patricia Deegan, die op haar
17de de diagnose schizofrenie kreeg, is de

grondlegger van de herstelbeweging, zij zei
tegen haar arts: ik ben geen ziekte, ik ben een
mens. ‘Ik ben een mens’ betekende een revolu-
tie in de medische wereld, een revolutie die ook
in de filosofie heeft plaatsgevonden, signaleert
filosoof Gerard Visser, die daarom enthousiast
is uitgenodigd te zijn op deze dag te spreken.
Na en catastrofale psychische crisis krijgt
betrokkene er de existentiële pijn bij niet meer
mee te doen in de samenleving. Bij herstel
krijgt die crisis betekenis. Herstel betekent
leven mét een aandoening. Herstel verplaatst
je voorbij dat wat ons allen aangaat. Het gaat
hier om het geheim van het leven. Dit is de spi-
rituele dimensie. En daarom wil Visser het heb-
ben over de ziel. De ziel is in onze cultuur
gestorven aan de illusie van haar kenbaarheid.
De grenzen van de ziel zijn niet te vinden, zo’n
diepe samenhang heeft zij. 

Genezing en normalisering staan tegenover
medicalisering, verdoving en uitsluiting. Her-
stel is het derde standpunt. Het behelst respect
voor het geheim van het leven. En met Deegan:
respect voor de individuele stem. Zoals Kierke-
gaard zei, als een nieuwe stem in de filosofie: ik
ben geen begrip maar een existentie. De twin-
tigste eeuw brak aan, angst en vertwijfeling in
een seculiere wereld, en dan breekt de ‘existen-
tie’ door. Dat betekent bewogenheid waar het
voorheen ging om doelmatigheid. Die bewo-
genheid bestaat in een steeds plaatsvindende
verwijdering van jezelf en terugkeer naar jezelf.
De existentiële ervaring van het weggehaald
worden. Dan ontstaat de vraag: wie of wat
roept mij weg? De wetenschappelijke taal
heeft het woord ‘ziel’ afgeschaft, maar in de
omgangstaal blijft zij zeker bestaan, denk aan:
nu heb je me op mijn ziel getrapt. Nogmaals,
het gaat hier om het derde standpunt. Steeds
weer, elk moment, word je weggeroepen van
jezelf, maar je vindt nooit wat het is dat roept.
Bedenk, om terug te keren naar jezelf, wat je
gelukkig maakte en keer daarnaar terug, blijf
daarbij. Op de vraag waartoe wij leven, zijn vele
antwoorden mogelijk. Centraal daarin staat
verbinding en de ziel is het verbindende. Denk
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aan de eerder genoemde grenservaring, de ver-
binding tussen het lijden en het heil. De filoso-
fie is in grote mate gevormd door het klassieke
Griekse denken, waarin de vraag naar het zijn-
de werd beantwoord niet in termen van inner-
lijk, maar in termen buiten zichzelf. Dat is de
bron van het feit dat wij nu steeds spreken
over functioneren (herstel: weer normaal func-
tioneren). Er wordt gesproken over de techni-
sche voortbrenging van een product. Er is een
maker en een doelmatige vormgeving van een
stof. Dat is werkoorzakelijkheid, functioneel,
dus effectief, zo stellen wij tevreden vast, ratio-
neel als wij zijn geworden. Visser noemt dit ‘de
teneur van de maakbaarheid’. Maar die brengt
ons in een spagaat. Er komen hier drie pijnpun-
ten in beeld. Want er is, inderdaad, gezond ver-
stand, maar er is ook wat Visser noemt: inte-
grale aanspreekbaarheid en er is kwetsbaar-
heid. Die rationele wereld heeft een dimensie
eromheen nodig, er moet een omgeving wor-
den gesticht. 

Het eerste pijnpunt is de hegemonie van het
gezond verstand. Niet ‘wat’ is de mens, maar
‘wie’ is de mens is de vraag die wij moeten stel-
len. Het ‘wat’ moet worden afgebroken. De
meest essentiële vraag is: wie ben ik eigenlijk?
Dat is de openbaring van een raadsel, want het
begrip ‘wie’ is leeg, zoals de eigennaam ook
leeg is. Het enig mogelijke is ‘zijn’ en dat is die
integrale aanspreekbaarheid. Het tweede pijn-
punt. Tenslotte is er de kwetsbaarheid. Dokter,
ik kan ook zelf nadenken, dokter, ik heet Patri-
cia. Je staat onvast op je benen en wat je nodig
hebt is respect voor wat je is overkomen. Zo
ontstaat er een verhouding tussen die integra-
le aanspreekbaarheid en de kwetsbaarheid.
Wie is de mens? De mens is ‘pathetos’, de aan
lijden blootgestelde. Er is erkenning nodig van
de intieme worsteling die daarin plaatsvindt.
Zodat wij kunnen wonen in wat ons is overko-
men. Er werd gezegd: ga na wat je gelukkig
stemde. Kierkegaard zegt: ga na wanneer je
voor het eerst ernstig werd. Het oneindig wijde
verbonden met het oneindig kleine. Een affec-
tieve en responsieve ruimte, dat is de ziel, de

ruimte voor het unieke. Het leven is de schilder
van het tableau van de ziel. Word wie je bent.
Daarin speelt tijd een rol. Er is abstracte, horlo-
ge-tijd, een instrument.  En er is levende tijd,
die is heel gelaagd. Er is werkelijkheid en dan is
er mogelijkheid. In de levende tijd worden die
omgedraaid: er is allereerst mogelijkheid.

Gerard Visser is cultuurfilosoof en lange tijd ver-
bonden geweest aan de Universiteit van Leiden.
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Nooit verwacht dat ik ooit voet op Amerikaan-
se bodem zou zetten. Met een visum in een
vliegtuig te stappen en 5000 km van huis te
raken. Dat het horen van stemmen en andere
zintuiglijke ervaringen waarvan ik in het verle-
den last had, mij zover zouden brengen. 
De eerste dag was de Intervoice dag. Afgevaar-
digden van verschillende landen vertellen op
deze dag over de aktiviteiten op het gebied van
stemmen horen in hun land. In sommige lan-
den bestaan al heel veel stemmenhoorders-
groepen, ik schaamde me een beetje uit Neder-
land te komen, waar er maar een stuk of tien
zijn. Ik hoop op meer lotgenotengroepen in
Nederland in de toekomst. 

Het middagprogramma had een Open Space
Set-Up: er waren verschillende onderwerpen
waarover men in groepen van gedachten kon
wisselen. Ik schoof aan bij een tafel waar het
ging over paddestoelen en cannabis, een
onderwerp waarvan ik niet veel af weet. Over
één ding waren we het eens: ga dit niet op
eigen houtje proberen. Wat ik van Will Hall
begreep is dat 60% erme in de problemen
komt en 40% er baat bij heeft wanneer ze dat
onder begeleiding doen. De hoeveelheid die
nodig is om de stemmen te doen afnemen,
wisselt ook per persoon, net als bij medicatie
die je door een arts voorgeschreven krijgt. Wat
ik ook begreep is dat een kleine groep mensen
die een tripje hebben gemaakt, hun stemmen
kwijtraken. Zelf heb ik hierover nog nooit
iemand horen vertellen. Wel vond ik het een
boeiend onderwerp om me in de toekomst wat
meer in te verdiepen.

Dag 1 van het Stemmenhoren Congres
De spreker die mij van deze dag het meest is
bij gebleven is Gogo Ekhaya Esima. Gogo komt

uit Zuid Afrika, ze droeg kleren die bij haar cul-
tuur horen. In één woord prachtig. Gogo is een
ingewijde, traditionele Sangoma genezer in de
Zulu cultuur in Zuid Afrika. Daarnaast is zij zelf
een overlevende van trauma, gecertificeerd
Peer Recovery Specialist op het gebied van
geestelijke gezondheid en spirituele lerares. In
Zuid Californië heeft Gogo haar eigen Sjama-
nistische genezingspraktijk. Zij vertelde veel
over de Afrikaanse cultuur. Zij zei ook dat medi-
catie vaak niet werkt en dat was heel herken-
baar voor mij. Zelf heb ik tijdens mijn herstel-
periode van een chronische, gecompliceerde
PTSS, waarbij ik last had van stemmenhoren,
dingen voelen, ruiken en zien, medicatie
gebruikt die niet bleek te helpen. Wat mij het
meest is bijgebleven van haar verhaal zijn de
woorden: ‘I am, you are’, die spreken voor zich.

Dag 2 van het Stemmenhoren Congres
Ook deze dag sprong één spreker er voor mij
duidelijk uit: Val Resh. Zij komt uit India en is
een artiest en activist die strijd voor rechtsper-
soonlijkheid en handelingsbevoegdheid. Zij
leidt een creatieve organisatie, The Red Door,
waarmee zij meer bewustzijn wil kweken voor
problemen op het gebied van de geestelijke
gezondheidszorg in India. Aan de universiteit
van Hyderabad geeft zij een cursus ‘Exploring
Mental Health through Creativity’. Ook werkt
zij mee aan het programma ‘Changemaker
school-Changemaker Warriors’ om pestkoppen
te veranderen in genezers. Val Resh won een
prijs met haar documentaire ‘A Drop of Sunshi-
ne’, die haar verder inspireerde tot haar
memoires: ‘Fallen, Standing; My Life as a Schi-
zophrenist’, gepubliceerd door Women Unlimi-
ted. Verder is zij creatief met paintbrush,
schetsboek, poëzie, humor, korte verhalen en
het verven van haar eigen kleding.
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Val Resh zorgde ervoor dat ik me de rest van de
dag diep geraakt voelde. Het leek bijna of zij
mijn eigen verhaal vertelde: misbruik, weglo-
pen van huis, je eigen weg vinden en herstel-
len. Haar gevecht om te overwinnen was zo
herkenbaar. Het voelde alsof ik even niet alleen

was met mijn pijn, verdriet en strijd om te
overwinnen. Haar tekeningen zijn schitterend.
Een pracht-dame die ik niet snel zal vergeten.
Nog steeds kijk ik terug op een paar mooie,
inspirerende dagen in Boston.
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GEDICHT

HUID

Geboren is de vloeiende
nooit overwonnen lijn
zo dicht bij hart en ziel

als een woord ver kan zijn

Woorden laat ik gaan
laat ik vermoeid vertrekken
om buiten mijn bestaan

hun herkomst te ontdekken.

Toch, één woord zal gebeuren
zal zoeken naar mijn pijn
mijn eigen huid vertalen
opdat ik niet verdwijn

Leo de Meij 
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Paul Custers, Zolang en mensen zijn zijn er stemmen, 2017

Interviews met diverse mensen over bijzondere ervaringen.

Boevink, W. en Escher, A. D. M. C., Zelfverwonding begrijpelijk maken.

ISBN 90-5681-118-5, 160 blz. € 16,--
‘Zelfverwonding begrijpelijk maken’ illustreert dat er een wereld van verschil kan bestaan tussen het
perspectief van ervaringdeskundigen en dat van professionals. Zeven ervaringsdeskundigen vertellen
op indrukwekkende wijze over hun zelfverwondend gedrag, hun poging het te ontgroeien en hun
ervaringen met hulpverleners. Ook onderzoekers en hulpverleners komen aan het woord.

Coleman, Ron, Herstel, kan dat wel?

Uitgever: Stichting Weerklank. ISBN: 90-808110-1-7
In ‘herstel kan dat wel’ beschrijft Ron Coleman de factoren die bij hem leidden tot het horen van
stemmen. Daarnaast geeft hij een trefzekere analyse van de manier waarop de biologische georiën-
teerde psychiatrie de weg naar een persoonlijk herstel van cliënten belemmert. Tot slot geeft de
auteur een duidelijke handleiding waarmee cliënten en behandelaars de we naar herstel kunnen
inzetten. Dit persoonlijk herstelplan is als bijlage opgenomen.

Coleman, Ron en Smith, Mike. Werken met stemmen.

Uitgave Stichting Weerklank, € 10,-.
Nederlandse uitgave van het werkboek “Working with Voices”.
Met behulp van dit werkboek kun je als stemmenhoorder gericht aan het werk om met je stemmen
te leren omgaan. Dit boek kan ook in de hulpverlening gebruikt worden.

Corstens, Dirk; Sandra Escher en Marius Romme; Adequate hulp bij stemmenhoren

RIAGG Maastricht i.s.m. Stichting Weerklank, 2005-2006, 156 p., € 12,50
Eindverslag Zorgvernieuwingsproject Expertgroep Stemmen Horen van 14 bijeenkomsten van erva-
ren stemmenhoorders en hulpverleners/onderzoekers. Bestaande methodieken en boeken met
betrekking tot stemmen horen werden aan de stemmenhoorders voorgelegd en gevraagd om kri-
tiek, aanvullingen en persoonlijke ervaringen. Hierin is een schat aan informatie te vinden voor
zowel stemmenhoorders als hulpverleners. Stemmenhoorders kunnen geïnspireerd worden om
anders met hun stemmen om te gaan. Er staan allerlei adviezen en specifieke technieken beschreven
die worden becommentarieerd door ervaren stemmenhoorders. Hulpverleners kunnen het belang
van hun attitude ten aanzien van stemmenhoorders beschreven vinden en kunnen hieruit allerlei
ideeën putten om stemmenhoorders te ondersteunen en technieken toe te passen die hen kunnen
helpen bij hun herstelproces.
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BOEKEN

Escher, Sandra en Marius Romme; Kinderen die stemmen horen. 
Wat je moet weten en wat je kunt doen.

ISBN 9789090224954; 187 & 136 p. € 20,00
Het boek bestaat uit twee delen: een deel voor kinderen stemmenhoorders zelf: wat moet je weten
en wat kun je doen met betrekking tot stemmen horen. Er wordt ingegaan op de verschillende
manieren waarop stemmen verklaard kunnen worden. Dit deel wordt afgesloten met 8 ervaringsver-
halen. Het tweede deel is voor ouders, leerkrachten hulpverleners. Begonnen wordt met een over-
zicht van de geschiedenis van het stemmen horen. Er is een hoofdstuk over theorieën binnen psychi-
atrie en psychologie over stemmen horen en een hoofdstuk met opvattingen buiten de reguliere
zorg. Daarnaast zijn er wetenschappelijke artikelen opgenomen die over het onderwerp gepubli-
ceerd werden en is er een interview toegevoegd dat u in staat stelt de ervaring van het kind gestruc-
tureerd in kaart te brengen. 

Gerritsma. Tilly/Titus Rivas. Gek genoeg gewoon - Een andere visie op ‘stemmen horen’
en ‘beelden zien’

ISBN 9789020284645; 152 p. € 12,50
Het horen van stemmen of het zien van beelden komt veel meer voor dan men denkt. Toch vat de regu-
liere psychiatrie zulke ‘hallucinaties’ nog steeds op als teken van geestesziekte. Gek genoeg gewoon laat
zien hoe achterhaald deze visie is. Ervaringsdeskundige Tilly Gerritsma beschrijft haar proces van stem-
men horen en aanverwante verschijnselen en hoe zij hier mee heeft leren om gaan met behulp van 'de
stem'. Zij laat zien dat stemmen horen gezien kan worden als een mogelijkheid tot groei zowel psycho-
logisch als emotioneel en spiritueel. Psycholoog en filosoof Titus Rivas biedt een beknopt overzicht van
de theorie over hallucinaties. Hij onderschrijft benaderingen die tegenwicht bieden aan een eenzijdige
biologisch-psychiatrische visie, zoals de sociale psychiatrie, en benadrukt de realiteit en de normaliteit
van paranormale ervaringen. Stemmen horen: een mogelijkheid tot emotionele en spirituele groei! 

Malecki, Resi, Een boekje open over zelfhulp bij stemmen horen

Uitgave Stichting Weerklank, 2000, € 8,-
’Een boekje open’ is een verhelderend en informatief zelfhulpboekje. Het is geschreven door Resi
Malecki, ervaringsdeskundige. Het boekje is bestemd voor stemmenhoorders, direct betrokkenen en
hulpverleners. Tevens kan het als handleiding dienen bij het realiseren van zelfhulpbijeenkomsten. 

Pennings. Moniek. Marius Romme. Ben Steultjes
Gespreksgroepen voor mensen die stemmen horen.

Uitgave Stichting Weerklank, 1996, herziene heruitgave 2007, ISBN 90 72551 09 5.; 56 p, € 9,-.
Deze brochure gaat over gespreks- en zelfhulpgroepen voor mensen die stemmen horen. Met deze
brochure wil men hulpverleners enthousiast maken om voor mensen die stemmen horen zelf ook
groepen op te zetten, of stemmenhoorders te ondersteunen en te stimuleren dit te doen.
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SYMPOSIUMBOEKEN

Romme, M.A.J. en Escher, A.D.M.A.C. (redactie), Stemmen horen accepteren

Rijksuniversiteit Limburg, Vakgroep Sociale Psychiatrie, 1990, ISBN 90 7255 102 6, 281 blz. ¤ 16,-
De kern van dit boek bestaat uit 18 biografieën van mensen die de stemmen die zij horen in hun
leven hebben ingepast. Aanvullend zijn er verhalen van wetenschappers die hun visie geven op het
verschijnsel stemmen horen.

Romme, M.A.J. en Escher, A.D.M.A.C., Omgaan met stemmen horen. Een gids voor hulpverlening.

Rijksuniversiteit Limburg, Vakgroep Sociale Psychiatrie, 1999, ISBN 9072551 12 5, 196 blz, € 16,-.
Omgaan met stemmen horen is een handleiding voor hulpverlening aan stemmenhoorders. Romme
en Escher hebben hun jarenlange ervaring in een cursus omgezet en dit boek is de neerslag ervan.
Het bevat zowel theoretische opvattingen als praktische vaardigheden.

Nieuw
Romme, Marius, Sandra Escher, Jacqui Dillon, Dirk Corstens en Mervyn Morris, Leven met stemmen

ISBN 9781906254223; 346 p. € 20,00
Waarin verhalen van 50 stemmenhoorders zijn weergegeven. Aan deze verhalen gaan tien korte
hoofdstukken vooraf, waarin een aantal vragen beantwoord worden(“Wat vertellen de 50 over: wat
ze nodig hadden om te herstellen; hun negatieve ervaring in psychiatrische behandeling; belangrijke
oorzaken voor hun stemmenhoren; het belang van accepteren van eigen ervaring met stemmen
horen; relatie tussen de stemmen en wat ze in hun leven meemaakten; wat is het nut van stemmen-
hoordersgroepen; wat is hun ervaring met psychotherapie; wat is het nut en onnut van medicatie. 

Stemmen horen; Wat is het? Wie overkomt het? Hoe er mee om te gaan?

Uitgave Stichting Weerklank, 35 p, € 3,-.
Informatieboekje van de Stichting Weerklank waarin een beschrijving opgenomen is van wat stem-
menhoren inhoudt, informatie over klachten die stemmen kunnen geven en enige verklaringen van-
uit verschillende visies over stemmen. Verder bevat dit boekje tips en adviezen, zowel voor stemmen-
hoorders als familieleden en hulpverleners. 

Boeken van M. Romme en S. Escher zijn te bestellen bij: info@levenmetstemmen.nl
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VERWIJSADRESSEN

Kees Aaldijk                            Ereprijsstraat 69, 3765 AD Soest, 06 142 742 93
                                                    Psycholoog, keesaaldijk@transpersoonlijk.nl, www.transpersoonlijk.nl
Thea Boom                              Nereus 20, 3225 TG Hellevoetsluis, 0181 311731
                                                    Natuurgeneeskunde, theaboom.jen@zonnet.nl
Anja de Bruijne                      Turfstraat 41, 1216 AM Hilversum, 035 6242043
                                                     Haptonomie, regressie en reïncarnatie therapeut. a.debruijne@planet.nl  
                                                    www.anjadebruijne.com
Jos Buitenaerts                      Meerlosebaan 1, 5861 CP Wanssum, 0478 539226, werk: 0478539224
                                                    Psychiater, jobut@home.nl
Dirk Corstens                          Parallelweg 45-47, 6221BD Maastricht 043 3299631
                                                    Psychiater o.a voice dialogue 
                                                    www.riagg-maastricht.nl  e-mail: d.corstens@riagg-maastricht.nl
Els Grimminck Schmits      Wielewaai 17, 1902 KE Castricum, 0251 650264
                                                    Psycholoog, Specialisatie: trauma verwerking en dissociatie.
Lea Hellendoorn                       Roserije 200 E, 6228 DP Maastricht, 043-3212033, Paranormale geneeswijze
                                                    jlm.hellendoorn@home.nl
Ria Hopman                            Burg Ottenhofstraat 23, 6561 CL Groesbeek, 024 3976154
                                                    Voice Dialogue, levens- en zingevingvragen, ria.hopman@inter.nl.net
Jack Jenner                              Westerstraat 17a, Ter Boer, Groningen
                                                    psychiater, Audito kinderstemmenpoli,
Gieny van Landewijk          Kerkstraat 20, 6083 AE Nunhem, 0475 594723
                                                    Paranormal, Kinderspecialisatie, info@wij.cc, www.wij.cc
J.P.L. Leyten                             Karel Klinkenbergstraat 24, 1061 AN Amsterdam, 020-4115123, Psychiater
Rina Nijman                            Junolaan 75, 1701 BC Heerhugowaard, 072 5741557
                                                    natuurgeneeskundige, rnijman@wanadoo.nl, www.rinanijman.nl
Jelmer van Nimwegen        Praktijk voor dieptepsychologie, > Jungiaans analystisch therapeut. Werken

met stemmen: hinderlijke indringers transformeren naar innerlijke gidsen.
                                                    Kerkewijk 8, 3901 EG Veenendaal, 0318-50 53 30, > 06-53 64 53 23
                                                    jelmer@jmvannimwegen.nl, www.jmvannimwegen.nl
Peter Oud                                Training & Coaching, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Hooiklamp 27

1689 DB, Zwaag. 06-10202771, peter.oud.tc@ziggo.nl
HM Penso                                Ganzevlesweg 3, 7395 PD Teuge, 055 3232646
                                                    Praktijk Psychotherapie & Sexuologie
Hannie Roefs                          Hondiusdomein 8, 6229 GH Maastricht, 043 3618194
                                                    Pedagoog, hroefs@home.nl
Iris Sommer                            Universitair Medisch Centrum Groningen, afdeling Neurowetenschappen, 
                                                    secretariaat@neuroscienceumcg.nl / tel: 050 3616444
Robin Timmers/Steunpunt StemmenhorenOpen spreekuur op dinsdagen 15.00 - 17.00 uur, email: steun
                                                    puntstemmenhoren@ribw-nr.nl, telefoon: 0622768271, adres: Bijleveldsingel

56, 6542 AE Nijmegen.
W de Stoppelaar/Anna van der Lek      Oosterburgpark 118, 1018 HT Amsterdam, 020 6275933
                                                    Stemmen horen rebirthing, LP, info@anagrammatica.nl, www.anagrammatica.nl
Myrna Trost                            Hendrik Jacobszstraat 5-III, 1075PA Amsterdam, 020 6735048 
                                                    Praktijk Integratieve Psychotherapie (voor stemmmenhoorders met 
                                                    dissociatieve stoornis, geen chronische psychose), ht@planet.nl
Jeanette Woolthuis,            Bastiaanstraat 106, 2033 RL Haarlem, 023 5360543/06 11266013
                                                    Psychosociaal therapeut, jaw.ilios@tele2.nl   
Diny te Zeldam                      Saasveldbrink 29, 7544 XB Enschede, 053 4773074
                                                    Paranormaal therape
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SYMPOSIUMZELFHULPGROEPEN

AMSTERDAM

Iedere eerste maandag in de maand wordt van
19.00 tot 21.00 uur een bijeenkomst voor stem-
menhoorders gehouden bij het SCIP op de Kei-
zersgracht nr. 252 te Amsterdam. Iedereen is
welkom. Kontaktpersoon is Dirk Bol: tel. 020
6271630 ;  mail: boldirk@hotmail.com 

ARNHEM   NIJMEGEN

Kontaktpersoon voor activiteiten in deze regio
is Robin Timmers: mail: steunpuntstemmenho-
ren@gmail.com
tel.: 024 3820500, mobiel: 0622788049

LIMBURG
V
oor inlichtingen over zelfhulpgroepen voor
stemmenhoorders of direct betrokkenen in de
regio kunt u contact opnemen met Resi Malecki:
tel. 046-8507588 ,  of: 0628061691.  Ook voor
informatie over het voorlichtingsboekje over
zelfhulp dat Resi Melecki heeft geschreven en
dat is uitgegeven door Stichting Weerklank
kunt u haar bellen. Het boekje is bestemd voor
stemmenhoorders, direct betrokkenen, hulp-
verleners en studenten. Tevens kan het als
handleiding dienen bij het realiseren van zelf-
hulpactiviteiten. Het boekje kost € 8,- en is te
bestellen via tel. 06-12465505 of bestellin-
gen@stichtingweerklank.nl of via de website
van Stichting Weerlank.
Tweede kontaktpersoon Limburg: Marian Peters:
mail: mar.pet@hotmail.com

Riagg Maastricht houdt een gespreksgroep 1x
per twee weken op woensdagochtend. Voor
informatie zie de website van Stichting Weer-
klank: www.stichtingweerklank.nl

Iedere laatste maandagmiddag van de maand
wordt een gespreksgroep gehouden in het
Vrouwencentrum Velderie aan de Prins Ber-
nardstraat 1 in Roermond. Contactpersoon is
Flore Brummans, tel. 06-12844482.

NOORD BRABANT

Stichting Psy-Café organiseert iedere 1ste dins-
dag van de maand van 15.00 tot 17.00 uur een
supportgroep voor stemmenhoorders in het
Spoorhuis, Academiesingel 10 in Breda. De
groep wordt begeleid door Alex en Annemiek,
twee ervaringsdeskundigen. Voor meer infor-
matie: www.psy-cafe.nl of e-mail: info@psyca-
fe.nl of tel. 06-34826050.
Kontaktpersoon in deze provincie: Tilly Gerrits-
ma: mail: megerritsma@online.nl

NOORD HOLLAND

Kontaktpersoon voor activiteiten in Noord Hol-
land: Peter Oud, poud@dijkenduin.nl

ZUID HOLLAND

Kontaktpersoon: Yvonne Doornbos: mail: Yvon-
neDoornbos@gmail.com

s

GRONINGEN   FRIESLAND   DRENTHE

Kontaktpersoon voor activiteiten in het noor-
den van het land: Meina Pettersman: mail: mei-
napettersman@hotmail.com;  tel: 06 28061691

Voor mensen die stemmen horen

Klankspiegel december 2017



MULTILOOG BIJEENKOMSTEN

Ontmoetingen tussen mensen die psychisch lij-
den/ervaringsdeskundigen, familieleden/naas-
ten, hulpverleners en andere belangstellenden
om met elkaar te praten over de beleving en
ervaring met psychisch lijden.

Bij Stichting Muzenis, Cliffordstraat 38 In
Amsterdam vinden Multiloog bijeenkomsten
plaats van 20.00 tot 22.00 uur. (bereikbaar met
tramlijn 10 (eindpunt) of bus 21).

In Centrum Westerwijk, Adm. De Ruijterweg
148-152 vinden Multiloog bijeenkomsten plaats
van 20.00 tot 22.00 uur  (bereikbaar met tram-
lijn 7, 12, 13 en 14 en bus 18).

Toegang overal gratis.

De Multiloog bijeenkomsten worden georgani-
seerd op initiatief van Heinz Mölders door
Stichting IPC/INCA Projectbureau Amsterdam,
tel 020-6060670. Adres per december 2012:
Nieuwpoortkade 2A

In december 2012 is begonnen met een samen-
werking met Theater De Ruimte in Westerpark
met het organiseren van een theater-multi-
loog. Omdat dit een succes was zal deze
samenwerking worden voortgezet: zie de web-
site.

In het in november 2012 verschenen boek Van
monoloog naar dialoog tot multiloog. Emanci-
patoire gesprekken rond zorg en welzijn,onder
redactie van Wouter van de Graaf, Mark Jans-
sen en Heinz Mölders, is een hoofdstuk opge-
nomen over Multiloog. Het boek is verschenen
bij Uitgeverij Tobi Vroegh en kost ¤ 15,-
Website: www.inca-pa.nl

SAMENSPRAAKBIJEENKOMSTEN

Gouda: informatie: 
Gerda Scholtens: tel. 0182-510844
Mieke Groenendijk: te. 0182-511723

Voorburg: informatie:
Geesje Thomassen: tel. 070-3001300

Zoetermeer: informatie:
Gerda Scholtens: tel. 079-3522878
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BIJEENKOMSTEN
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Weerklank hulptelefoon

Meina Pettersman, meina@stichtingweerklank.nl
06-28061691

Gelderland
Robin Timmers, steunpuntstemmenhoren@gmail.com
tel:  024 382 05 00

Verder kunt u zich wenden tot:

Limburg
Resi Malecki, Tel.: 046 - 850 75 88

Stemmenpoli Universitair Medisch Centrum Groningen
Er wordt gewerkt met de HIT methode; deze wordt ook in
andere plaatsen gebruikt.
Tel. 050-3612132, Postbus 30001, 9700RB Groningen
psychosen@psy.umcg.nl

Dirk Corstens
psychiater Riagg Maastricht
Parallelweg 45-47, 6221 BD  Maastricht, tel.: 043 - 329 96 31

Leyten, J.P.L. (psychiater)
Karel Klinkenbergstraat 24
1061 AN Amsterdam, Tel: 020-4115123

Contactpersoon Noord Holland
peter oud, 06-10202771 / peter.oud.tc@ziggo.nl

Contactpersoon Drente, Friesland, Groningen:
Meina Pettersman, meinapettersman@hotmail.com 
06-28061691

contactpersoon regio Arnhem/Nijmegen:
Robin Timmers, steunpuntstemmenhoren@gmail.com
tel:  024 382 05 00

contactpersoon Noord Brabant:
Tilly Gerritsma, email: megerritsma@hotmail.com.

Contactpersoon Limburg
Marian Peters, 
T: 06-22788049, email: mar.pet@hotmail.com 

contactpersoon Zuid Holland
Yvonne Doornbos, yvonnedoornbos@gmail.com 

Dirk Corstens. Psychiater en psychotherapeut.
ggz Roermond
Minister Beversstraat 3, 6042 BL Roermond
T: 088-1149494. e-mail: dcorstens@metggz.nl

Peter Oud
06-10202771 / peter.oud.tc@ziggo.nl

St. Weerklank: www.stichtingweerklank.nl

Contactpersonen  Weerklank

De hierna genoemde ervaringsdeskundigen, ouders of professionals kunt u bellen, schrijven of e-mailen als u iets wilt
weten over stemmen horen of als u behoefte heeft om met iemand daarover te praten.

De laatste maanden heeft het bestuur meerdere mensen
gesproken die als contactpersoon vermeld staan op onze
website en in de Klankspiegel. Daar sommige mensen
inmiddels met pensioen zijn, anderen hun activiteiten heb-
ben uitgebreid, sommige mensen “het wat rustiger” aan
willen doen en hier en daar activiteiten laten “vallen’,  zijn
we deze informatie aan het verwerken. Dit zal steeds in de
volgende uitgave van de Klankspiegel vermeld worden.
Mochten er in de tussentijd vragen zijn die u niet bij de
juiste persoon kunt leggen omdat gegevens niet correct
(b)lijken te zijn weergegeven, kunt u contact opnemen
via email secretariaat@stichtingweerklankl.nl 
of telefonisch 06 - 12 46 55 05 



 

 

        




