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Redactioneel 

 
 
Onlangs overleed, kort na zijn pensionering, 
mijn huisarts, J. Hoogenraad. Ik had een goede 
band met hem en veel vertrouwen in hem, 
kortom een goede huisarts waar ik alles aan 
kwijt kon. Hij schreef een boek: Waartoe zijn 
de vissen op aarde? De man had veel gevoel 
voor humor en speelde in een cabaret-groep, 
waarvoor hij veel liedjes schreef. Waartoe zijn 
de vissen op aarde? Hier botst iets, want 
vissen en aarde gaan niet samen, vissen leven 
inderdaad wel op aarde, maar dan juist in het 
water. Als we het van de vissen niet weten, 
van de mens weten we het al helemaal niet, 
waartoe hij op aarde is. Het lijkt allemaal zo 
willekeurig, zo chaotisch. Bomen, vissen, 
mensen, maar ook orkanen, overstromingen, 
aardbevingen. Waartoe? En al die ziekten, 
ongelukken  en ongemakken... 
 
Dit is een broos bestaan, zegt filosoof Awee 
Prins, en broos is de mens, broos ons denken. 
Erg veel beter zal het niet worden, koester 
geen illusies. Zie de waarheid onder ogen, dit 
is een chaotische wereld van willekeur. Alles is 
fragment. Dit is geen defaitisme, dit is een 
opmaat tot het werkelijke inzicht in de aard 
van het menselijk bestaan. De kans op het 
beleven van korte geluksmomenten neemt 
juist toe tegen de achtergrond van dit inzicht. 
Koester die momenten, het is alles. 
 
Awee Prins introduceert het ‘loskloppend 
denken’, om de dingen met nieuwe ogen te 

gaan zien. Vincent Swierstra geeft in zijn boek 
De Magiër, dagboek van een dwaas, een 
beschrijving van zijn ervaringen zonder 
oordeel, zuiver observerend. Dat lijkt een 
vingerwijzing: oordeel niet. Beschouw, 
observeer, neem waar en beschrijf en benoem 
die waarnemingen, maar oordeel niet. 
In dit nummer maakt u kennis met de zeer 
talentvolle filosoof Awee Prins, in een 
interview en in zijn lezing Herstel en Filosofie. 
En u leest over het opmerkelijke boek van 
Vincent Swierstra, die ook onderwerp is van 
een korte film over stemmen horen. 
 
Allerlei vormen van hulpverlening komen in 
dit nummer aan bod en u leest ook over 
groepen in België. 
We moeten het dit keer zonder de rubriek Van 
de Bestuurstafel stellen, maar de reden 
daarvoor is alleen maar positief. Er is een 
nieuw bestuur van Stichting Weerklank in de 
maak, met een aantal zeer getalenteerde 
mensen. Naast een dagelijks bestuur dat bezig 
is te worden gevormd, komt er een groter 
bestuur waarin alle takken van aktiviteiten die 
Stichting Weerklank onderneemt, zijn 
vertegenwoordigd. Een prachtige groep 
mensen, van wie u zeker binnenkort meer 
gaat horen. 
Voor nu: veel leesplezier en een heel mooie 
zomer. 
 
Corine Wepster 
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Boekbespreking 

Zolang er mensen zijn zijn er (ook) stemmen 

Een boek over stemmen horen; uitgave Stichting Weerklank 
 
 

 
 
Boekhandelprijs:  21,50 euro, exclusief 2,50 
euro verzendkosten 
 
 
Bedrag incl. verzendkosten á 24,00 euro 
overmaken op bankrekening:  
NL67 INGB 003 5014 84 ten name van 
Stichting Weerklank ovv ‘Bestelling Zolang’ 
(Bestelling is definitief na ontvangs van uw 
betaling) 
Vergeet niet uw naam en volledige adres te 
vermelden, of stuur een mail naar 
onderstaand mailadres! 

 
Een boek over mensen die (ook) stemmen 
horen, over mensen die (ook) anders 
waarnemen, over mensen die (ook) helpen, 
behandelen en onderzoeken, over beroemde 
mensen die (ook) stemmen horen (van de 
Soemeriers tot en met Rihanna), over mensen 
van (ook) Weerklank en over van horen 
zeggen………. 
 
Voor vragen, opmerkingen of bestelling kunt 
u contact opnemen met Stichting Weerklank: 
secretariaat@stichtingweerklank.nl 
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Aankondiging 

9de Wereld Stemmenhoren Congres  

Universiteit Boston, augustus 2017 
 

 
 
Op 16 augustus wordt de Intervoice dag 
gehouden, op 17 en 18 augustus vindt het 
Stemmenhoren Congres plaats. 
 
Het congres wordt opgedragen aan de 
stemmen die we niet kunnen zien, aan hen die 
door ons nog niet gehoord of ontdekt zijn, en 
aan een gezamenlijk initiatief om de krachten 
die ons altijd maar neerhaalden van ons af te 
schudden. 
 
Het Stemmenhoren Congres betekent een 
samenkomst van mensen van over de gehele 
wereld – mensen die stemmen horen, beelden 

zien of anderszins bijzondere zintuiglijke 
ervaringen hebben, hun naasten en degenen 
die van hen willen leren. Er wordt ruimte 
geboden tot verbinding, tot het vinden van 
eigen kracht, het uitwisselen van kennis en 
ervaring en het oprekken van de grenzen aan 
ons begrip. Samen staan we niet alleen. 
De nadruk zal liggen op interactieve bijdragen, 
de ervaring van stemmen horen, beelden zien 
en eigenzinnige gedachten koesteren en het 
omgaan met alternatieve werkelijkheden, met 
inbegrip van mogelijke samenwerking met 
andere mensenrechten bewegingen. 
. 
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Verslag 
 

HEE 

over Herstel Empowerment en Ervaringsdeskundigheid. 
 
Sandra Escher samenwerking met Marius Romme 
 
Een enorm aantal mensen volgde met intense 
belangstelling de sterke verdediging  door 
Wilma Boevink van haar proefschrift op 13 
april in Maastricht.  
Er werden haar in dat uur een groot aantal 
vragen gesteld, waarop ze kernachtige 
antwoorden gaf.  
 
Haar proefschrift had als titel: HEE, over 
Herstel, Empowerment en 
Ervaringsdeskundigheid. Een gebied waarop 
Wilma een grote bekendheid geniet. 
In hoofdstuk 1 illustreert ze het herstel 
concept gebaseerd op haar persoonlijke 
ervaringen tijdens een langdurige klinische 
opname en diverse opnames op gesloten 
afdelingen en als ambulant cliënt.   
Ze schrijft: ‘ik ontdekte herstel als een 
subjectief natuurlijk proces, dat zich kan 
ontwikkelen onafhankelijk van de geboden 
professionele hulp. Het beste dat 
professionals in de psychiatrie kunnen doen, is 
dit proces te erkennen, te volgen en te 
steunen. In hoofdstuk 2 beschrijft zij haar 
ontdekkingstocht in meer detail, waarin het 
met name behulpzaam is het verband te 
ontdekken tussen levensgeschiedenis en 
ernstig psychisch lijden, zoals bij Wilma, het 
verband te ontdekken, tussen kindertrauma’s 
en psychoses later in het leven.  
 
In hoofdstuk 3 geeft ze een illustratie van de 
relatie tussen trauma, dissociatie en psychose 
en concludeert dat ogenschijnlijk abnormaal 
gedrag begrijpelijk kan worden als het 
verband met de context waarin het zich 
ontwikkelt wordt gelegd.  
 
Wilma verwacht dat vooral de op ervaring 
gebaseerde cliëntenbeweging invloedrijker zal 
worden en in de toekomst de psychiatrische 
praktijk zal veranderen.  
 

Herstel biedt een hoopvol perspectief. Voor 
herstel is het met name behulpzaam een 
ontdekkingstocht te ondernemen om het 
verband te ontdekken tussen de 
levensgeschiedenis en ernstig psychisch lijden. 
Herstel is niet hetzelfde als genezen. Mensen 
kunnen tijdens hun herstel nog steeds 
symptomen hebben, maar met aanpassing en 
persoonsgerichte steun zijn ze in staat om een 
nieuw en betekenisvol leven op te bouwen 
rondom deze klachten. Het meest belangrijke 
aspect van herstel is de diagnose ontgroeien 
en zelfbewustzijn ontwikkelen als persoon, als 
mens.  
                                                
In deel 2 beschrijft Wilma het concept 
empowerment, dat gaat over het proces van 
mensen met ernstig psychische lijden die 
gaandeweg meer invloed op hun leven krijgen. 
Wilma noemt empowerment een rijk concept 
waarbij de steunende componenten zijn: 
overlevingstechnieken, levenskunst, 
verbondenheid, goede hulp en steun. 
In haar proefschrift beoogt Wilma drie 
verschillende soorten kennis te integreren: 
reflecties op haar eigen ervaringen als 
psychiatrisch patiënt en als cliënt in de GGZ; 
ervaringskennis of collectieve kennis 
ontwikkeld in de cliëntenbeweging en 
wetenschappelijke kennis.  
De collectieve kennis in de cliëntenbeweging 
is gebaseerd op jaren en jaren van uitwisseling 
van ervaringen met ernstig psychisch lijden als 
patiënt in de psychiatrie. Deze collectieve 
kennis is autonoom, kritisch en rijk aan 
innovatieve ideeën over hoe mensen met 
ernstig psychisch lijden geholpen kunnen 
worden bij het omgaan met hun leven. Deze 
kennis moet alleen expliciet gemaakt worden 
en ontsloten als bruikbare verrijkende kennis.  
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Deel 3 gaat over de ontwikkeling van 
ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid en 
die te ontwikkelen voor de dagelijkse praktijk.  
 
In de samenvatting schrijft Wilma dat de 
meest belangrijke aspecten van herstel zijn de 
psychiatrische diagnose ontgroeien en 
zelfbewustzijn ontwikkelen als persoon, als 
mens. Het herstel perspectief geeft ruimte aan 
ontwikkelingsprocessen, waarin ‘een stoornis’ 
zijn evolueert naar ‘ mens’  zijn en het leren 
omgaan met de uitdagingen van het eigen 
leven. Aan deze ontwikkelingsprocessen 
worden vanuit het herstel perspectief geen 
eisen gesteld aan uitkomsten, zoals bv. 
normaliteit of maatschappelijk succes. 
 
Een andere belangrijke boodschap in dit 
proefschrift is dat de huidige psychiatrische 
praktijk dissociatie en psychose als elkaar 
uitsluitende beelden beschouwt. De eerste als 
een organische aandoening en de laatste 
contextueel trauma gerelateerd. We weten nu 
dat zowel dissociatie als psychosen 
persoonlijke reacties zijn op overweldigende 
levensomstandigheden. 
 
In hoofdstuk 4 wordt een studie 
gepresenteerd naar de inhoud en betekenis 
van empowerment. Het bleek dat het 
empowerment proces wordt gestuurd door 

het (opnieuw) leren om een gewoon alledaags 
leven te leiden.   
 
Hoofdstuk 5 presenteert de psychometrische 
eigenschappen van de Nederlandse 
empowermentlijst (NEL). De dimensies van de 
NEL duiden op  

1) het belang van inspirerende 

bekrachtiging en steun voor een 

narratieve ontwikkeling van het zelf. 

2) de nadruk op GGZ-organisaties die de 

toegang tot onderlinge steun en 

zelfhulp faciliteren en veilige opvang 

creëren. 

3) hulpverleners met vaardigheden om 

zelf management te stimuleren. 

 
In hoofdstuk 7 wordt een gerandomiseerde 
effectstudie naar HEE gepresenteerd. De 
huidige studie laat kleine effecten zien zowel 
op herstel uitkomsten als op de traditionele 
klinische uitkomsten. Het kan zijn dat deze 
methode niet aangewezen is voor herstel 
studies, mede omdat de nadruk vaak gelegd 
wordt op beperkingen, die zouden 
samenhangen met de aandoening. In plaats 
van een focus op de mogelijkheden om te 
leven met psychische problemen. 
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Interview 
 

Wij snappen niet wat geluk is 
Een gesprek met de filosoof Awee Prins 

 
Wilma de Rek 

 
Awee Prins promoveerde op het onderwerp 
‘verveling’ en ziet verveling  als de grondtoon 
van het huidige tijdsgewricht. Prins doceert 
fenomenologie aan de Erasmus Universiteit in 
Rotterdam. Dit jaar komt een boek van hem 
uit met de titel Broos denken. Belangrijkste 
les: geluk en succes zijn geen verdiensten. 
Geluk kan ook geen doel zijn, het is hooguit 
een moment; een broos moment van 
evenwicht. Er gaat nu eenmaal van alles mis in 
het leven: omhels de alledaagsheid. 
 
Awee Prins: Stressbestendigheid is de 
comfortzone van de domheid. Mensen die 
goed tegen stress kunnen, hebben een dikke 
huid, er kan niet veel naar binnen; maar het 
probleem met een dikke huid is dat je er zelf 
ook niet meer doorheen komt. Ik zie om mij 
heen mensen die altijd druk zijn, altijd bezig, 
en zich nooit uit het veld laten slaan. Ik word 
voortdurend uit het veld geslagen, ik loop 
altijd in vertwijfeling rond. Ik zie altijd tegen 
alles verschrikkelijk op. Een dikke huid lijkt een 
verdienste, het is alsof je stabiel bent en veel 
aankunt, maar ik vertrouw het niet. Het is net 
de oosterse cultuur. Wij zien de oosterse 
mens als sereen, rustig. Ze hebben daar een 
enorm arsenaal aan rituelen en 
meditatietechnieken, maar eigenlijk bewijst 
dat maar één ding: dat de oosterse mens 
panisch gestrest is en permanent onrustig. Het 
is een cultuur die voortdurend bezig is de 
eigen agressie en wanhoop te disciplineren. 
Wij hebben in het westen ook zo onze 
strategieën om met onze waanzin om te gaan. 
Heel hard werken, carrière maken, gelukkig 
willen worden, tabletten innemen als dat niet 
lukt. We leven in een volstrekte 
gedachteloosheid, we hebben geen notie 
meer van waarvoor we leven, behalve dat je 
succesvol moet zijn of beroemd moet worden. 
 
 
 
 

 
 
Wij hebben in het westen iets heel raars 
gedaan: we zijn geluk als een toestand gaan 
definiëren. Dat is utopisch denken: het kan 
beter. Láter, als ik met pensioen ben, of een 
buitenhuis heb, of eindelijk naar bed kan met 
de vrouw om de hoek. Wij snappen niet wat 
geluk is. Ge-luk, dat wil zeggen: gelukt. De 
Fransen hebben er een beter woord voor: 
bonheur, een mooi uur. Geluk is toeval: iets 
dat je toevalt. 
Mijn fout was dat ik me verveelde en dacht: 
het kan beter. Dat is dus utopisch denken en 
utopisch denken is een hopeloze exercitie. 
Topisch worden, daar gaat het om: accepteren 
(topisch betekent ‘op de plaats zelf, het 
onderwerp zelf betreffende’).  Mijn verveling 
had ook te maken met alcoholisme, ik heb 
vroeger veel gedronken. Daarover schrijf ik 
ook een boek: Nuchter ben ik zo schuchter. Ik 
ben heel verlegen, altijd geweest. Je kunt met 
schuchterheid op allerlei manieren omgaan, 
onder andere door te gaan drinken. Ik had ook 
nog een kwaaie dronk, ik kon heel gemeen 
zijn. Bij begrafenissen zie ik nog steeds 
mensen wegduiken die me kennen van 
vroeger en denken: o god, daar komt-ie weer. 
Sinds 2009 drink ik niet meer. 
 
Niet een klein glaasje wijn bij het eten?  
Dat kan niet, een alcoholist wil geen glas, die 
wil een emmer. Alcoholisme is een fatale 
vorm van utopisch denken, elke vorm van 
verslaving is een fatale vorm van utopisch 
denken: het is nu niet goed, maar het kan 
beter. 
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Al die levenskunstboeken proberen je dat ook 
wijs te maken. Er is een populair boek dat De 
kracht van kwetsbaarheid heet, van Brené 
Brown. Maar warom moet kwetsbaarheid nu 
weer een kracht zijn? Het gaat er juist om dat 
wij onze kwestbaarheid werkelijk serieus 
nemen.  Dat kunnen we helemaal niet, 
daarom zijn we met één groot toneelstuk 
bezig om die kwetsbaarheid te ontkennen, 
maar we zullen het er toch mee moeten doen, 
want we zijn broos en kwetsbaar, het is niet 
anders. Wij zeggen wel: het leven gaat door, 
maar dat is niet waar, het leven loopt af. Het 
houdt op. Wij zijn permanent in een 
krampachtige strijd verwikkeld tegen de 
eindigheid. Dat is heilloos. Er is alleen de 
broze alledaagsheid: laten we die omhelzen. 
Het gaat niet om zegevieren, het gaat om 
dulden. 
 
Awee Prins is gevraagd om Denker des 
Vaderlands te worden, maar hij heeft bedankt 
voor de eer. Hij zegt: dat denkerschap zou ook 
niets worden door mijn manier van werken. Ik 
geef al dertig jaar college en houd lezingen, 
maar het lukt me nooit lang van tevoren iets 
op papier te krijgen. Ik weet van tevoren niet 
wat ik op die dag wil gaan zeggen. Dat heeft 
met die dunne huid te maken. Ik ben nu 
anders dan gisteren en morgen anders dan 
vandaag. Ik weet op dit moment niet wat ik 
volgende week vind. Dat klinkt instabiel en 
onzeker, maar zo zit ik in elkaar. Ik heb niet 
een vaste positie. 
 
Geen ik? Geen identiteit?  
Helemaal niet. Maar jij ook niet. Het stabiele 
ik bestaat niet. Dat is in de westerse filosofie 
door types als Plato en Descartes verzonnen. 
Het stabiele ik heeft nooit bestaan, wij zijn 
nooit subject geweest. Het werkelijke subject 
is – een beeld van Mikhail Bakhtin, inzake 
Dostojevski – het polyfone subject. Zo wij al 
iets zijn is het een meerstemmig geheel. Ik 
merk hooguit dat ik bepaalde patronen heb, 
bepaalde tendensen die uit mijn jeugd 
stammen of uit bepaalde ervaringen.  
 
Filosofie was niet Prins’ eerste keuze, eigenlijk 
wilde hij psychiater worden. Maar na korte 
tijd zei de studieadviseur: ‘meneer Prins, het 

wordt niks met deze studie. U denkt teveel 
na’. Intussen had hij al wel het leerboek 
Psychiatrie van dr. Kraus en hij dacht: joh, die 
ziekten die Kraus beschrijft, die heb ik 
allemáál! Alleen krankzinnigheid, daar kon ik 
me niet helemaal in herkennen. Toen werd 
het filosofie. Goddank, want ik heb iets tegen 
de psychiatrie. Dat illustreert Prins met een 
citaat uit het boek Der Mann ohne 
Eigenschaften van Robert Musil: het enige 
verschil tussen de geesteszieke en de 
psychisch gezonde mens is dat de gezonde 
mens alle geestesziekten heeft en de 
geesteszieke maar één. We zijn allemaal soms 
bang. We zijn allemaal soms droevig. 
Psychiater Rümke heeft ooit een mooi beeld 
geschetst: er bestaat zoiets als zich openen en 
sluiten. Zoals wij nu tegenover elkaar zitten: 
we mogen elkaar, we openen ons, maar als jij 
een vraag stelt die ik pijnlijk vind, sluit ik me. 
Het is belangrijk dat we inzien dat het 
menselijk bestaan een voortdurend zich 
openen en sluiten is. Wanneer je helemaal 
open ligt, naakt en braak door de wereld 
doolt, dan noemen we dat een psychose. 
Wanneer je helemaal gesloten bent, zeggen 
we dat je autistisch bent, of depressief. Maar 
het zijn alleen maar uiterste gedaanten, het 
zijn geen ziekten. Wij zijn geen ‘animal 
rationale’, maar het krankzinnige, neurotische 
en depressieve dier. We moeten begrijpen dat 
er een soort bandbreedte is, met uitersten 
aan twee kanten.  
Een vloeiend ik, ik weet niet of ik daar blij van 
word, maar het gaat me ook niet om een 
geruststelling of een vrolijk stemmende 
gedachte. Die Verlichtingsgedachte van Kant: 
vertrouw alleen op je gezond verstand, daar 
zitten we nog steeds in. We hebben al onze 
kaarten op het verstand gezet, daarom zijn we 
ook zo bang Altzheimer te krijgen. Ons 
verstand kwijtraken vinden we het ergste wat 
er is.  We hebben onszelf wijsgemaakt dat we 
met de rede alles kunnen doorgronden en 
begrijpen. Maar we moeten accepteren dat 
het leven niet beheersbaar en begrijpelijk is. 
Het leven is broos. En nog een les, van Kafka: 
er is oneindig veel hoop, alleen niet voor ons. 
Dat lijkt een droevige gedachte. Maar wat 
bedoelt Kafka? Wij denken dat het leven beter 
kan worden. Maar het kan niet beter en het 
wordt niet beter. Daar moeten we niet 
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droevig van worden, en dan kom ik terug op 
die gedachte dat je niet een stabiel ik bent dat 
zijn leven kan uitstippelen: je moet je 
realiseren dat we broze wezens zijn. 
 
Als je die broosheid omarmt en ook de 
broosheid van anderen, dan is er een nieuwe 
hartelijkheid mogelijk. En een nieuwe 
solidariteit. Niet de solidariteit van kinderen 
Gods, ook niet de solidariteit van rationele 
subjecten die er ‘samen iets van gaan maken’ 
of dingen zeggen als ‘het leven is een feest 
maar je moet zelf de slingers ophangen’. Nee, 
de broosheid recht doen, door ons steeds te 
realiseren dat alle gevoelens gemengde 
gevoelens zijn en alle gedachten gemengde 
gedachten. Dan kun je voort. 
 
En de daden? 
Hetzelfde: alle daden zijn gemengde daden. 
Dostojevski schrijft dat gevangenen in het 
negentiende-eeuwse Rusland ‘ongelukkigen’ 
werden genoemd. Er is iets fout gegaan in je 
leven, je hebt pech gehad, je was op het 
verkeerde moment op de verkeerde plaats.  
 
Ik gaf een lezing aan de Universiteit van 
Amsterdam, waarin ik voorstelde dat de 
psychiatrie een bijvak van de filosofie moet 
worden. Ik dacht dat ik met pek en veren de 
zaal uit gedragen zou worden, maar ze gingen 
me omhelzen. Veel psychiaters snappen ook 
dat ze in de fuik van de wetenschap zitten, van 
die DSM-4 en DSM-5. Psychiatrie is een 
medische discipline. De termen ziek en gezond 
zijn niet van toepassing op het geestelijk 
leven.  

Je hebt dus iets tegen psychiaters en je zit bij 
twee psychiaters. 
Een goeie psychiater is iemand die naast je 
gaat staan. Iemand die wijs is, niet iemand die 
pillen voorschrijft of met vragenlijstjes komt. 
Het is iemand die bepaalde gedachten of 
patronen die je hebt, kan loskloppen – meer 
een filosoof dan een psychiater. Depressie is 
een woord dat totale radeloosheid tot een 
woord reduceert dat klinkt als iets uit de 
economie of de meteorologie: een dipje. 
 
Ik wil het parallelle leven propageren. Dat 
waar je ook bent en wat je ook doet, je altijd 
even denkt aan de andere kant. Als je 
doodeenzaam in je bed ligt, moet je denken 
aan al die mensen die op dat moment verliefd 
zijn en gelukkig zijn en elkaar omhelzen, en je 
daarin verheugen. En als je heel gelukkig en 
verliefd in bed ligt, moet je denken aan de 
mensen die alleen zijn en met hen meevoelen. 
Als je geen kinderen kunt krijgen, realiseer je 
dat er mensen zijn die kinderen hebben, en als 
je ze hebt en ze zijn gezond, bedenk je dat er 
mensen zijn die gehandicapte kinderen 
hebben. We moeten beseffen dat we teveel 
aan elkaar en onszelf voorbijgaan, en dat is 
treurig.  Het gaat om zorg. Toegewijd zijn aan 
de plek waar je bent. Daar gebeurt ons leven, 
niet in de politieke arena. Ik zeg niet dat er 
ooit een betere wereld ontstaat, maar ik denk 
wel dat de plek waar wij zijn de enige 
werkelijke wereld is. 
 
Dit interview verscheen, in iets uitgebreidere 
vorm, eerder in Volkskrant Magazine, 
december 2016. 
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Verslag 

Herstel en Filosofie 

Twee lezingen georganiseerd door Stichting Psychiatrie en Filosofie en de Werkplaats 
Herstelondersteuning, Utrecht, 21 april 2017. Eerste bijeenkomst van een serie van drie. 

Corine Wepster 
 
 
Aanleiding 
Herstelgerichte behandeling en 
empowerment en emancipatie van de patiënt 
zijn de actuele begrippen in de psychiatrie van 
vandaag. Dit is alleszins een waardevolle 
ontwikkeling die leidt tot meer hoop en meer 
autonomie in de zorg. Het begrip ‘herstel’ 
brengt een vernieuwende kijk op psychisch 
leed en de zorg die deze nodig heeft. 
Ervaringskennis en eigen regie zijn hierbij 
centrale begrippen.  
Tegelijkertijd is er een roep om zingeving 
binnen de psychiatrische zorg, een behoefte 
aan een existentiële context. Dit zijn moeilijke 
begrippen om gestalte te geven. Het woord 
‘spiritualiteit’ valt vaak, maar wat is dat 
precies? 
Zowel de psychiatrie als de filosofie houdt zich 
bezig met de vraag: wat is de mens? Gezien 
deze gemeenschappelijkheid zouden beide 
disciplines van elkaar kunnen leren en een 
gemeenschappelijk gedachtegoed kunnen 
ontwikkelen. Met deze lezingen willen de 
organisators het gesprek over zingeving, 
spiritualiteit en de betekenis van psychische 
ervaringen met nieuwe perspectieven voeden. 
 
Eerste lezing 
Awee Prins is filosoof en docent 
fenomenologie aan de Erasmus Universiteit in 
Rotterdam. Hij houdt de eerste lezing en blijkt 
een zeer oorspronkelijk denker en 
fabelachtige docent te zijn. Hieronder volgt 
mijn weergave van zijn lezing. 
 
Awee Prins zegt niet te willen spreken over 
‘kritiek’, dat vindt hij een aanmatigend en 
polariserend woord. Het centrale begrip in het 
denken van Prins is ‘loskloppend denken’, dat 
wil zeggen allerlei ingesleten begrippen 
kritisch-analyserend bekijken. Dat is een 
poging tot oprechtheid en relativering. We 
moeten met enige voorzichtigheid te werk 

gaan, want het menselijk leven is broos, jij en 
ik, wij zijn broze mensen.  Het menselijk leven 
is o zo precair. Als we ons daarvan bewust 
worden, zo zegt Prins, komt nog een 
kernbegrip in zicht: hartelijkheid. Als het dan 
allemaal zo kwetsbaar is, laten we dan in ieder 
geval elkaar met hartelijkheid tegemoet 
treden. Overigens, Awee Prins straalt die 
hartelijkheid direct in zijn bejegening van 
anderen uit. Hij leeft naar zijn denken.  
 
Voortgaand stelt hij, laten we ons niet ergens 
tegenover opstellen, maar in iets betrokken 
zijn: inter-esse: in iets zijn. Bij het vele tellen 
en meten dat in de huidige wetenschap 
plaatsvindt, wordt de wereld zelf eigenlijk 
vergeten.  Prins gebruikt de metafoor van het 
landschap en signaleert dat al dat meten 
landmeters van de wetenschappers maakt, die 
een landschap alleen maar opmeten, in plaats 
van er de vele gezichten en functies in te zien. 
Landschap is nuttige grond voor de boer, 
ontroerende schoonheid voor de kunstenaar, 
dromerige omgeving voor een verliefd stel, 
enzovoort. Ian Foster zei: de 
wereldgeschiedenis is een geschiedenis van 
menselijke emoties.  
 
Die landmeters mentaliteit vindt Prins ook in 
de psychiatrie, waar het gaat om het 
vaststellen of iemand ‘ziek’ of ‘gezond’ is, met 
voorbijgaan aan de eigenlijke ervaring van de 
betrokken mens.  Onderscheid tussen normaal 
en abnormaal werkt stigmatiserend. Ook het 
begrip ‘herstel’ gaat nog uit van die 
tweedeling en daarom zou ‘herstel’ in de 
woorden van Prins kunnen worden 
‘losgeklopt’, kunnen worden geanalyseerd, 
met nieuwe ogen kunnen worden bekeken. 
Herstel betekent terugkeren naar een 
eerdere, betere toestand. Dat is geen ‘broos’ 
woord, we zijn niet zelf de manager die het 
bedrijf van ons leven regelt. Broos is de 
kwetsbaarheid van het menselijk leven actief 
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aanvaarden. Dat levert broos denken op. Die 
broosheid is een kernwoord voor Prins. Het 
leven van de mens in de kosmos, op deze 
aarde, is zo kwetsbaar en zal dat altijd blijven. 
Ben je je daar eenmaal helemaal van bewust, 
dan schuw je grote woorden, dan besef je: het 
zal nooit beter worden, dit is het menselijk 
leven, dit waar wij nu in staan, en zo zal het 
altijd blijven: kwetsbaar tot op de bodem. Een 
term als empowerment, die de mens zijn 
eigen mogelijkheden en krachten terug wil 
geven en een mogelijkheid wil bieden eigen 
waarden te ontwikkelen, doet Prins dan ook 
huiveren. De controle die hier wordt beloofd 
zal de mens nooit beschoren zijn. 
 
Het gaat hier om een perspectiefwisseling. 
Binnen de psychiatrie gaat het om het 
individuele leven van een mens in zijn sociale 
context en zijn dagelijkse welzijn. In de 
filosofie gaat het om de mens in de kosmos, 
een veel grotere schaal dus. De stap om vanuit 
de psychiatrie te kijken naar het perspectief 
van de filosofie werkt heilzaam relativerend 
en opent meer mogelijkheden voor 
welbevinden. De herstelbeweging erkent dat 
een psychische crisis een ontwrichtende 
ervaring kan zijn, maar ziet nog onvoldoende 
in dat die mens dan voorgoed veranderd is en 
misschien helemaal niet meer kan terugkeren 
naar oude situaties. De mens is broos en wij 
dienen broos te denken: controle lukt 
niemand. Probeer eerder te glimlachen om 
het duiveltje van de gekte dat op je schouder 
is komen zitten. Denken over controle is 
utopisch denken en dat is voor de mens 
onbereikbaar. Nee, het kan niet beter en 
denken dat dit wel kan is een ‘rage against the 
night’, een woede tegen de duistere kanten 
van het leven die nooit zullen verdwijnen. 
Laten we onze kwetsbaarheid omarmen. 
 
Prins heeft overigens geen kritiek op de 
‘capability approach’, ieder in zijn kracht 
stellen, dat is een waardevolle benadering, 
maar vindt dat het niet het gehele verhaal is, 
dat ook de broosheid erbij moet worden 
betrokken. De mens is volgens Prins een mier 
die zijn huilen probeert in te houden. Meer is 
het niet. Ervaringsdeskundigheid is ook zo’n 
term die we kunnen loskloppen. Kennis is van 
belang, maar zo ook toewijding van een 

psychiater die geen professionele distantie 
houdt maar nabijheid creëert. Wij worden 
gevormd door kleine gebeurtenissen, 
futiliteiten ogenschijnlijk, in onze jeugd. Al 
onze gedachten, al onze gevoelens zijn 
gemengde gevoelens. Ziek en gezond zijn geen 
adekwate termen, het zijn allemaal menselijke 
fenomenen. Robert Musil zei: een gezond 
mens heeft alle psychische ziekten, een ziek 
mens slechts één. Ervaringsdeskundigheid is 
nuttig maar ook niet het hele verhaal. Het 
gaat om een gedeelde praktijk van een 
psychiater en een ervaringsdeskundige, 
waarbij de broosheid van onze existentie 
moet worden geduld. Geestelijk lijden 
betekent misschien juist dat je de broosheid 
van het bestaan beseft. Beter kan het niet: dit 
is mens zijn.  
 
Stabiliteit, zegt Prins, is de ‘comfort-zone’ van 
de domheid. Glimlach eerder om de waanzin 
van jezelf en de ander. Zingeving is niet iets 
dat je bewust kunt aanbrengen, zingeving 
ontstaat in kleine momenten van aandacht, 
kleine momenten waarin je iets toevalt. 
Blijheid! Het is een breekbaar proces. Waarop 
mogen we hopen (dat is de vraag die de 
filosoof Kierkegaard stelt)? Prins: de deur naar 
geluk gaat naar binnen open, het heeft geen 
zin op die deur te beuken tot je hem forceert, 
hij gaat naar binnen open. Zou de hoop op 
kwetsbaarheid voldoende zijn om hem te 
openen? 
 
Tweede lezing 
Wouter Kusters is filosoof, taalkundige en 
publicist en ook ervaringsdeskundige, 
bovendien oprichter van de Stichting 
Psychiatrie en Filosofie. 
 
Kusters kan zich van harte verenigen met de 
termen broosheid en loskloppen en ook met 
het grotere perspectief van waaruit Prins naar 
de psychiatrie kijkt. Kusters noemt dat ‘het 
licht van de oneindigheid dat over alles 
straalt’. Tijdens een opname in een 
psychiatrisch ziekenhuis vroeg een psychiater 
hem: ‘Waar denk je dat je bent?’ En Kusters 
beantwoordde die vraag vanuit het oneindig 
licht, in existentiële zin.  Ook de volgende 
vraag: ‘Hoe denk je dat je hier terecht 
gekomen bent?’, beantwoordde hij vanuit een 
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kosmisch denken. Kusters besefte pas later 
dat de psychiater bezig was een afvinklijstje 
van symptomen met hem af te nemen. Bij een 
psychose is er een enorm verlangen naar, en 
ook soms een bereiken van een gevoel van 
oneindigheid, in zekere zin een weldaad 
aangezien Awee Prins al had gesignaleerd dat 
eindigheid de mens helemaal geen fijn gevoel 
geeft. Maar in een psychose breekt de 
communicatie af, is er geen 
gemeenschappelijke grond meer. Dat is 
onhandig en problematisch. En daardoor 
bereiken patiënt en psychiater elkaar soms 
niet. 
Kusters had in zijn psychose het gevoel in het 
middelpunt van alle mogelijke krachten te 
staan en ‘het licht’ te zien. Dit was voor hem 
een waardevolle spirituele ervaring. Daarom 
heeft hij nooit overweg gekund met de term 
‘herstel’, want dat veronderstelt ziekte en 
Kusters is in eigen beleving nooit ziek geweest. 
Sterker nog, hij vindt dat herstel, 
empowerment en emancipatie veel te 
individueel zijn  gekarakteriseerd. Het gaat er 
daarbij om je individueel te gaan verhouden 
tot je waanzin, individueel te proberen 
controle te krijgen. Waanzin wordt zo 
gepsychologiseerd, het is iets waar je zelf aan 
moet werken. Maar je zult veel meer gaan 
begrijpen als je waanzin ziet als filosofisch 
spiritueel. Waanzin is spirituele losbandigheid, 
springt alle kanten op. Maar die chaos is in 
zekere zin ook nodig, als bron van 
vernieuwing, om die orde steeds weer te 
kunnen handhaven. Zie de lijst van citaten die 
Kusters bij zijn lezing meegaf, hier 
opgenomen. 
Wij maken allen deel uit van een 
gemeenschap die kan worden gezien als een 
open ruimte, waarin iemand in een psychose 
een verbondenheid kan voelen met het al, een 
grote liefde voor de gehele kosmos. Die 
samenleving kan herstellen door te kijken naar 
die psychotische verbondenheid. Juist bij een 
psychoticus kunnen de existentiële vragen 
leven, kan er de paradoxale ervaring leven het 
licht te zien, tegenover alle duisterheid die zijn 
situatie dan eveneens lijkt te omvatten. Die 
momenten van inzicht moeten worden 
herkend, maar ook de eindige situatie van 
ontwrichting. Dat zien van het licht moet niet 
worden geromantiseerd, want er is veel 

eenzaamheid, verdriet en angst in psychoses. 
Existeren is uitstaan naar het oneindige en 
daarin zin vinden is een ultieme ervaring, die 
zelfs in depressies kan opkomen. Het zijn altijd 
momenten, geen toestanden. Kusters spreekt 
van een kluwen en de vraag hoe je je daarvan 
ontdoet. Hoe kom je eruit, hoe maak je het 
voor jezelf weer leefbaar, maar ook hoe maak 
je de situatie herkenbaar voor anderen? Het is 
een kluwen die je enigszins kunt ontrafelen, 
maar je komt er nooit helemaal uit. Ook hier 
weer is sprake van een paradox, van een 
opleving en tegelijk een neergang. Kusters 
waarschuwt dat we niet te veel moeten 
nadenken, want nadenken kan leiden tot een 
psychose. Laten we de waanzin delen in kleine 
momenten van contact, een op een.  
Veelal worden patiënten aangespoord een 
herstelverhaal te schrijven. Het schrijven van 
een ervaringsverhaal, het ordenen van je 
ervaringen volgens een verhaallijn, kan zeer 
therapeutisch werken. Maar, zegt Kusters, 
laten we niet vergeten dat het trauma altijd 
blijft, precies zoals Prins zei. We zijn broos en 
kwetsbaarheid hoort bij ons bestaan. We 
proberen de oneindigheid in te passen in een 
wereld die zegt eindig te zijn. De neiging 
bestaat wel de psychoticus snel weer te willen 
inpassen in de werkelijkheid, terwijl die 
persoon dat vaak niet wil. Er kan een 
verlangen naar waanzin ontstaan. Zo schreef 
Edward Podvoll het boek De verlokkingen van 
de waanzin.  
 
‘Psychose’ is een heel ruim begrip dat pracht 
en verschrikking inhoudt, zo komt naar voren 
in de discussie na de lezingen. Wat is het 
criterium om van een psychose te spreken? Is 
dat lijden? Maar is de mens altijd in staat zelf 
te zeggen dat hij lijdt? Als je het idee psychose 
loslaat, schijnt er licht in de duisternis en die 
duisternis zelf is een ervaring van ‘iets’ dus 
niet niets. Duisternis en licht zijn al evenmin te 
scheiden, evenals ziek en gezond. Er wordt 
lang gepraat over het idee dat een psychoticus 
de samenleving een spiegel zou voorhouden. 
Dat wordt niet door ieder herkend. Dat 
spiegelbeeld zou dan vernieuwend kunnen 
werken voor de samenleving. Maar de patiënt 
moet niet de taak opgelegd krijgen de 
samenleving te vernieuwen. Anderzijds is 
waanzin nog te veel een individueel gebeuren. 
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Er is behoefte aan gezamenlijke waanzin, daar 
is moed, tijd en geduld voor nodig.  
Terug naar Prins: de mens is een waanzinnig 
dier in een totalitaire, ééndimensionale 
moderne samenleving; een huilende mier. 

 
 

 
Citaten bij lezing Wouter Kusters, uit Ch. 
Taylor: Een seculiere tijd (2007), p. 94-106 
“Carnaval was een ludiek intermezzo waarin 
mensen speelden dat de gebruikelijke orde 
der dingen werd omgekeerd en ‘de wereld op 
zijn kop werd gezet’. Jongens droegen de 
mijter en narren werden voor één dag koning. 
Wat normaal werd geëerbiedigd, werd 
bespot. Mensen gaven toe aan diverse 
vormen van losbandigheid, niet alleen in 
seksuele zin, maar ook aan bijna gewelddadig 
optreden.” 
“Mensen hadden dit nodig als uitlaatklep. De 
last van dugdzaamheid en goede orde was zo 
zwaar en er bouwde zich zoveel druk op door 
dit eronder te houden van het instinctieve, dat 
een periodiek stoom afblazen nodig was om 
het systeem niet uit elkaar te laten springen.” 
“Orde houdt primitieve chaos in stand, die 
enerzijds de vijand van de orde is, maar ook 
de bron van alle energie; inclusief die van de 
orde. Het in toom houden moet die energie 
kanaliseren, maar de jaren van routine 
vermorzelen deze kracht en putten haar uit, 
dus orde kan zelf slechts in stand worden 
gehouden door periodieke vernieuwing, 
waarin de chaotische krachten opnieuw 
worden ontketend en vervolgens in een 
nieuwe grondvesting van orde worden 
opgenomen. Alsof de inspanning om de orde 
tegen de chaos in te handhaven ten slotte wel 
door vermoeidheid moet afnemen als deze 
orde niet opnieuw in de oerenergieën van de 
chaos wordt gedompeld, om daaruit met 
hernieuwde kracht te herrijzen.” 
“Het gaat hier steeds om een spel van 
structuur en anti-structuur, code en anti-cod; 
in de vorm van een tijdelijke opschorting of 
overtreding van de code, of anders laat de 
code zelf een principe toe dat tegengesteld is 
aan de dominante machtsbron, ruimte voor 

een complementaire ‘macht van de zwakken’, 
vanuit een gevoel van communitas.” 
“Het gevoel van ‘communitas’ is de door ons 
allemaal gedeelde intuïtie dat we, naast de 
wijze waarop we vanuit onze uiteenlopende 
gecodeerde rollen met elkaar omgaan, ook 
een gemeenschap zijn van met elkaar 
verbonden, veelzijdige menselijke wezens, die 
in principe gelijk zijn. Deze onderliggende 
gemeenschappelijkheid breekt in momenten 
van omkering of overtreding door.” 
“De drang naar antistructuur kan van buiten 
de orde van de samenleving komen, en zelfs 
van buiten de mensheid.” 
“De spanning tussen de waarden van 
authenticiteit en autonomie versus die van 
zelfverloochening en roeping van het hogere 
kan worden beschouwd als voorbeeld van 
structuur versus anti-structuur.” 
“De drang tot communitas heeft een 
potentieel veelzijdige bindende werking. Ze 
kan niet alleen onze gemeenschap op de 
voorgrond stellen, maar ook die van de gehele 
mensheid. En door ons uit gecodeerde rollen 
te bevrijden doet deze drang, behalve 
verbondenheid wekken, nog een aantal 
andere dingen. Hij bevrijdt ook onze 
spontaniteit en creativiteit. Hij geeft de vrije 
teugel aan de verbeeldingskracht.” 
“In dit perspectief gezien komt de macht van 
antistructuur ook voort uit het besef dat alle 
codes ons beperken, ons buitensluiten van 
iets belangrijks, ons verhinderen dingen van 
groot belang te zien en te ervaren; dingen die 
slechts kunnen worden geleerd door diegenen 
die ontvankelijk zijn geworden doordat ze uit 
hun normale gecodeerde rollen zijn gestapt. 
We herkennen hier het principe achter de 
retraite, zowel in religieuze als in seculiere 
zin.”  
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Boekbespreking 
 

Boek en film 
De Magiër 

 
Corine Wepster 
 
Vincent Sjoerd Swierstra schreef een boek en 
over zijn stemmenhoren werd een korte film 
gemaakt. 
 
De Magiër, memoires van een dwaas 
 
Vincent heeft een druk leven. Hij brengt flyers 
rond voor de Melkweg, is voorzitter van de 
studievereniging van Culturele Antropologie 
en maakt muziek. Hij wordt een bekendheid in 
de straten van Amsterdam.  
Door zijn studie Hermetica, de geschiedenis 
van de westerse esoterie, raakt hij 
geobsedeerd met het vinden van een 
universele waarheid die alle spirituele 
stromingen kan verenigen. 
Als de wereld zijn magie ontdekt, wordt hij 
ineens gezien als de nieuwe Messias. Hij moet 
alle zeilen bijzetten om zijn rol te vervullen. 
Tot zover de flaptekst van het boek De 
Magiër. Vincent schrijft het boek in de ik-
vorm, beschrijft een periode in zijn leven 
volledig vanuit zichzelf. Er komen geen 
objectieve, relatieverende passages in voor. 
Op deze manier beleeft de lezer in directe zin 
hoe het is om langzaam gedachten te 
ontwikkelen waarmee iemand verder van de 
werkelijkheid af komt te staan, zonder dit te 
merken. De gedachten lijken zo logisch, er lijkt 
niets aan de hand. Bij andere mensen, in zijn 
omgeving, op televisie, hoort Vincent dingen 
die hij met zijn eigen leven in verband brengt. 
Langzamerhand wordt het steeds 
onwaarschijnlijker dat de dingen die Vincent 
hoort ook in werkelijkheid zo zijn. Het proces 
wordt heel langzaam opgebouwd, heel mooi 
van binnenuit beschreven. Vincent merkt dat 
hij een steeds bekender personage in 
Amsterdam wordt, een steeds belangrijker 
persoon, tot hij zichzelf als messias gaat zien. 
En dan gaan we als lezers toch echt twijfelen. 
Bij een psychose is het niet zo dat de persoon 
in kwestie denkt dingen te beleven die er niet 
zijn, die persoon weet zeker, is er heilig van 
overtuigd dat die dingen er wel zijn. Wie wil  

 
 
weten hoe iemand langzaam in een psychose 
raakt, leze dit boek. Het is erg goed 
geschreven en erg overtuigend. 
 
Stemmen van Vincent 
 
In deze korte documentaire wordt een 
inpressie gegeven van wat het is om stemmen 
te horen. Dat is beslist informatief. Ook wordt 
een beeld gegeven van gesprekken met 
behandelaren en het soort vragen die deze 
stellen.  De film had wat mij betreft wat langer 
mogen duren, om de problemen wat verder 
uit te spitten. Stichting Weerklank is 
medeproducent van deze film. 
 
Het boek De Magiër kan worden besteld op de 
website van de uitgever: Paris Books.nl 
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Colum 

Vakantie 

Tilly Gerritsma 
 
 

Al vele malen had ik het gevraagd maar nu 
had mijn zoon tot mijn grote verrassing ‘ja’ 
gezegd op mijn vraag of hij met me op 
vakantie wilde. Ik wilde hem heel graag uit 
zijn zelfverkozen isolement halen en ik 
dacht dat de tijd er rijp voor was. Op 
vakantie gaan met mijn zoon stond al 
jaren op mijn ‘to do’ lijst en nu was het 
dus gelukt. Vreugde en angst wisselden in 
een snel tempo en ik kon na zijn ‘ja, dat 
moest ik maar eens doen’ drie nachten 
nauwelijks slapen. Waar moest ik allemaal 
op letten om het voor ons beiden een fijne 
vakantie te laten zijn. Mijn vreemde 
dromen, keurig ontrafeld, vertelden me de 
weg.  
 
Ik had er zin in en mijn zoon gelukkig ook 
en zo vertrokken we naar Kreta. Na het 
vliegen ging het bijna mis, toen mijn zoon 
bemerkte wat een drukte het was bij de 
bussen, die ons verder vervoerden naar 
ons uiteindelijke vakantieadres. Maar hij 
liep niet weg en dat was een hele 
prestatie. Het boekje Zelfobservatie, 
volledig eerlijk kijken naar jezelf, dat ik 
hem een paar weken eerder gegeven had, 
ging ook mee. Hij vond veel herkenning en 
kreeg handvatten en we hebben er veel 
over gesproken. Over alle ik-jes die ons 
dwars zaten, vaak oude pijn die nog in 
onze rugzak zat en er maar niet uit wilde. 
Ondertussen genoten we van de zon, van 
de gezellige sfeer, het mooie uitzicht op de 
zee. En ik iets minder van de vele trappen 
die we moesten beklimmen naar ons 
appartement. Hoe was het in godsnaam 
mogelijk dat ik dit vakantiecomplex 
gekozen had. Ja… het was niet zo duur 
maar dan nog. Gelukkig was zoon-lief 
bereid nadat hij gezien had dat het toch 

wel erg zwaar was voor moeder, om zijn 
hand aan te bieden voor steun. En dat 
loopt een stuk gemakkelijker…. al die 
trappen op en af. We gingen een dagje 
naar Knossos, waar een Minoïsch paleis had 
gestaan, van koning Minos. We hadden een 
zeer goede gids die heel veel vertelde wat ik 
nog sneller vergat dan dat het binnen kon 
komen, maar mijn zoon vulde hele stukken 
aan. Jeetje, wat wist hij daar veel van. En ik 
wist weer eens niets, omdat mijn geheugen 
heel veel gaten vertoont als het over 
geschiedenis gaat. En bij mij is het nogal gauw 
geschiedenis,  zodat ik heel erg mijn best moet 
doen om te bedenken wat ik gisteren ook al 
weer aan het doen was. Even later waren we 
in de hoofdstad Heraklion en mijn zoon wilde 
het fort bekijken aan de haven.  Ik zag een 
bankje en liet hem mooi zijn gang gaan. Je 
hoeft immers niet alles te zien om toch te 
kunnen genieten. ‘Ha buurvrouw’  hoorde ik 
opeens en zag de overbuurman met zijn 
dochter breed lachend staan. Ik wist dat ze 
ook in Griekenland waren, maar niet dat ze 
ook op Kreta waren en nu op hetzelfde 
moment op dezelfde plaats. Ja, wat is de 
wereld toch klein! 
Voor de vakantie had ik twee schriftjes 
meegenomen, zodat we iedere dag onze 
impressies en ervaringen konden opschrijven. 
Hoe was de dag gegaan? Wat was mooi en of 
moeilijk. Gewoon opschrijven wat er in je 
opkomt, was de opdracht. En ik had mijn zoon 
met zijn goedvinden de eerste en laatste dag 
van de vakantie, een heel eenvoudige 
schrijfoefening laten doen. Het verschil van 
zijn  antwoorden  op de vragen hoe hij over 
zichzelf dacht, tussen de eerste en de laatste 
dag, was heel bijzonder. Wat hadden wij veel 
van elkaar geleerd. Niet te geloven wat zo’n 
werk-vakantie, want er was geestelijk en 
emotioneel heel hard gewerkt, voor een mens 
kan doen. We zijn er nog niet maar, o, o, wat 
heb ik genoten en veel voldoening gekregen 
van deze verrassende vakantie.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mino%C3%AFsche_beschaving
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Gedicht 
 

Stilte 

Samuel Beckett  (Dublin 1906 – Frankrijk 1989) 
Nobelprijs voor de Literatuur in 1969 

Vert: Elisabeth Leijnse 
 
 

Ik boor, 
Ik graaf 

 
Ik boor 

In de stilte 
 

Of beter gezegd: 
In stilte 

 
Die ik maak 
In mezelf. 

 
En ik boor, ik graaf 

Naar nog meer stilte, 
 

Naar de grote, 
Totale stilte van mijn leven 

 
Waar zijn wereld, hoop ik, 

Mij iets van mezelf zal openbaren. 
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Verslag 
 

Art Festival in Prodent Fabriek Amersfoort 

Een feest van vernieuwing 
Nico de Louw, lid cliëntenraad Arkin 
 
De inhoud mag er ook altijd zijn; aandacht 
voor vernieuwing van de GGZ praktijk: ART, 
RACT, Open Dialogue, triadisch werken, Enik 
met zijn peer-to-peer support. 
Grote aandacht voor het vinden van wegen 
om de lange duur van zorg te bekorten, 
cliënten te helpen de zelfregie te herwinnen 
en  weer lol in en greep op het leven te 
krijgen  met inzet van daartoe opgezette 
netwerken waar door cliënten genomineerde 
naasten en vertrouwde personen deel van 
uitmaken (resourcegroepen) met 
bijbehorende nieuwe taal en andersoortig 
contact.  
Van die dingen, inspirerend en vooral 
leerzaam en de aandacht waard van de 
mensen werkzaam in de huidige GGZ praktijk 
 
Hieronder de nadere onderbouwing van het 
belang van deze dag, maar laat het vooral een 
aansporing zijn zelf nader op onderzoek uit te 
gaan!!! 
Verspreid over de dag waren vele workshops 
te volgen, maar het was ook kiezen. Deze keer 
bijvoorbeeld niet naar workshop Enik maar 
dus wel naar de ART workshop waar Bram 
Berkvens directeur Fameus van Breburg, 
ervaringsdeskundige, kort geleden 
geïnterviewd in programma De Wandeling, 
een inleiding verzorgde over wat ART is en 
beoogt. 
ART is in feite de afkorting van het 
werkmodel: Active Recovery Triad en bouwt 
voort op de High Intensive Care (HIC 
)methodiek. In de driehoek wordt actief 
werkgemaakt om personen die langdurig in 
zorg zitten, die feitelijk opgegeven zijn tóch te 
motiveren en te helpen herstelstappen te 
gaan zetten.Deze vorm van bijzondere 
aandacht brengt in de nog jonge praktijk 
goede resultaten. ART is begonnen in Breburg 
2014 met het presenteren van een werkboek 
ART, uitgegeven bij De Tijdstroom. 

Trekker is de stichting High Intensive Care 
(HIC) die 24 instellingen verenigt om 
kwaliteitsslagen te maken inzake complexe 
problemen binnen de GGZ.  
 
 ART wil een antwoord zijn op de vraag van de 
LPGGZ waarom de GGZ uitzichtloosheid  in de 
zorg accepteert en richt zich daarom op de 
‘restgroep ‘ die eigenlijk niet meer behandeld 
wordt. Het gaat om dàt deel van mensen van 
18+ waarbij aangaande  cliënten van een 
gestagneerd herstelproces gesproken kan 
worden, vaak met handicaps  en die 24 
uurszorg behoeven waarbij de kwaliteit van de 
diverse levensgebieden bepalend is!!  
 
De ART focus is met name gericht op de 
mogelijkheden van mensen en er wordt alles 
aan gedaan die mogelijkheden en 
herstelwensen met hulp van familie/naasten 
en vooral ook door dóór te vragen in kaart te 
brengen. Niet aflatend door blijven zoeken 
naar de intrinsieke motivatie om daarmee 
vervolgens ‘met zijn allen’ aan de slag te gaan. 
Er zijn 3 kennisbronnen: wetenschappelijke 
kennis(!!) , bruikbare kennis opgebouwd in de 
hulpverleningspraktijk, door ervaringen 
beproefde kennis van cliënten èn hun naasten 
:   
 
ART wordt ingezet met een structureel 
‘ontwikkelassessment ‘ een schatting van het 
ontwikkelingspotentieel. Steeds blijven 
zoeken naar nieuwe mogelijkheden in de 
opeenvolgende situaties, interventies steeds 
ingezet om aan verder herstel bij te dragen. 
De ART werkwijze wordt momenteel  
wetenschappelijk onderzocht door het 
Trimbos. Leidende vragen: wat brengt inzet 
ART op, er is een samenwerkend landelijk net 
van RIBW’s dat input oplevert, andere 
hoekstenen zijn: samenwerking met de 
gemeenten èn de focus op triadisch werken. 
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Inspiratiebron vormt ook hier ‘Over de brug’ 
en is derhalve het werken aan ‘1/3 meer 
herstel’ richtsnoer. 
 
 

 
Al met al een ambitieus programma dat 
modernisering van de langdurige GGZ 
beoogt, meer samenhang in de 
specialistische zorg. Kortom een integrale 
aanpak om mensen weg achter de geraniums 
te krijgen met de basisbehoeften van de 
cliënt als uitgangspunt. 
 
De ervaringsdeskundige/-werker en de 
familiedeskundige  zijn voortdurend aan bod 
binnen het teamverband, in de 
behandelrelatie/bij behandelplanbespreking 
en in de organisatie  
Bij het triadisch werken kan ook de 
‘resourcegroep’ (zie onder)  betrokken 
worden, als die er is. Dat kan extra belangrijk 
zijn als de familie niet mee wil of kan werken. 
Aan de andere kant is de familie vaak ook aan 
‘herstel’ toe, verdient en krijgt  daarom 
‘herstelaandacht’ binnen de ART benadering. 
 
Waar van beschermd wonen sprake is, is inzet 
van ART teams wenselijk. 
ART is nog te kort onderweg om nu al van 
succes te kunnen spreken, maar het geeft in 
elk geval ‘reuring’ en beweging in 
omstandigheden die doodgelopen leken. Zie 
de HIC website voor nadere informatie.  
 
Resource Assertive Community Treatment  
(RACT) wint terrein  
Frits Bovenberg één van de initiatiefnemers 
van de introductie van RACT in Nederland, 

leidt de tweede workshop in en nodigt 
mensen uit om 15 juni naar het FACT-congres 
in Rotterdam te komen alwaar het RACT 
werkboek gepresenteerd zal worden en 
gratis te verkrijgen is.  

 
 
Grondlegger is Ian Falloon uit Nieuw Zeeland, 
vooral in het Scandinavische gebied werkt 
men met RACT. Van het publiek van de 
workshop, zo’n 60 mensen, gaan maar 4 
handen omhoog als Frits vraagt wie weet wat 
RACT is.  
Ook hier gaat het om het vinden van doelen 
en intrinsieke motivatie om vervolgens in 
overleg met de cliënt een netwerk te vormen, 
een ‘resourcegroup’ waarvoor de potentiële 
leden genomineerd worden.  
De lange termijn doelen hebben te maken met 
wonen, werk, sociale en digitale relaties en 
dergelijke. De korte termijn doelen beslaan 
zo’n 3 maanden. 
 
De ‘resourcegroup’ kan onderweg van 
samenstelling veranderen. De leden van de 
groep zijn inzetbaar om de cliënt terzijde te 
staan als er bijvoorbeeld gesproken moet 
worden met het wijkteam. Maar een 
overbezorgde moeder die deel uitmaakt van 
het gezelschap kan daarop óók aangesproken 
worden en psycho-educatie krijgen.  
RACT werkt met een eigen zo simpel mogelijk 
geformuleerd plan dat elementen van een 
behandel- en signaleringsplan in zich bergt.. 
Het is niet alleen een werkwijze die een FACT-
team kan adopteren, maar ook vanuit 
beschermd wonen, Basis GGZ of wijkteam is 
dit te doen.  
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Bovenberg: we gaan ons meer richten op de 
groep mensen uit de EPA (ernstige 
psychiatrische aandoening) categorie. Behalve 
voor deze groep werkt RACT voor jongeren, 
voor mensen met gevoeligheid voor psychoses 
en  forensische ACT. 
Frits stelt: de context voor RACT bestaat uit de 
Basis GGZ, POH, wijkteams, HIC,ART, IHT 
(Intense Home Treatment), IPS,Open 
Dialogue. Daarbij vormen de resourcegroepen 
de functionele bottom line!! 
 
Wat helpt bij invoering 
Literatuur, sociale media, website, panel 
ervaringswerkers, studiereizen, ongevraagd 
advies aan bestuurders en ongetwijfeld nog 
meer, zoals in de as. publicatie te lezen zal 
zijn. 
Momenteel werken in het land 9 instellingen 
en 24 teams al met RACT, waar koplopers zijn 
GGZ NoordHolland Noord en de 
Mondriaanstichting. Toepassing en effecten 
van RACT worden wetenschappelijk gevolgd in 
de praktijk. Een stichting RACT Nederland is 
opgericht. RACTtraining is  in huis te halen! 
 
Het jaarlijkse RACTCongres is dit jaar 16 
november in de St Janskerk Utrecht: Check it 
out!!!.  
 
Yucell en de rehabilitatie 
 
De volgende workshop is die van Mehmet 
Yucell en Jos Dröes samen.  
De Yucellmethode zou tot het vaste repertoire 
van een GGz-instelling moeten behoren, 
omdat het een unieke manier is om met 
behulp van houten symbolen daadwerkelijk in 
gewone taal (incl. multiculturaliteit!) en 
maximaal simpel met de cliënt in gesprek te 
komen over angsten, zorgen, wensen en 
ambities van cliënten. Daarmee vervolgens 
gericht op het persoonlijk herstel, met elkaar 
aan de slag te gaan.  
Psychiater Dröes betrokken bij het eerste uur 
van HEE (Herstel, Empowerment en 
Ervaringsdeskundigheid (waarop Wilma 
Boevink in april 2017 is gepromoveerd) en van 
de  rehabilitatiebenadering, presenteert 
vervolgens de Individuele Rehabilitatie 
Benadering (IRB). Dröes vertelt het publiek dat 
de IRB gebruik maakt van de blokkentaal van 

Yucell met het produkt getiteld ‘IRB in 
beeld’.Al werken beide, met dezelfde blokken, 
ze verschillen aanzienlijk van elkaar. Yucell is 
een systeemtherapeutische benadering. IRB 
een vorm van trajectbegeleiding en meer 
gericht op maatschappelijk herstel: o.a. inzake 
wonen en werk.  De reden om ‘IRB in Beeld’ te 
ontwerpen is dat het gebruik van de IRB er 
gemakkelijker door wordt. Er is voor 
psychiaters,  ervaringswerkers en anderen een 
cursus om te werken met ‘IRB in Beeld’ 
aangeboden door stichting Rehabilitatie in 
Utrecht. 
 
POD komt eraan 
De cursus Peersupported Open Dialogue 
(POD) wordt in diverse landen Zweden, 
Amerika, Italië gepraktiseerd en 
uitgeprobeerd. Met name Engeland maakt er 
werk van en biedt een cursus waar de 
Nederlandse voorhoede (Altrecht, Lister, GGZ 
Eindhoven) op af is gegaan en waarvan de 
vertegenwoordigers zeer geïnspireerd zijn 
teruggekomen. 
Ook hier is het voor de meeste 
workshopdeelnemers de eerste kennismaking 
met een voor hen nieuw fenomeen! 
POD  werkt ook met de cliënt en zijn netwerk, 
wordt bij crisissituaties ingezet. De 
hulpverleners maken deel uit van het netwerk, 
praten en reageren als gelijkwaardige 
deelnemers aan het proces dat zich vaak bij 
cliënten thuis afspeelt en al binnen 24 uur na 
dat de hulp is ingeroepen. 
 

Adagium :”Niet over ons, zonder 
ons”. 
 
Het is een waardegedreven benadering, een 
traumasensitieve zorg, mindfullness en 
betrokkenheid en expertise van 
ervaringswerkers is onmisbaar. 
 
De hulpverleners staan er open en 
‘oordeelloos’ in en zitten a.h.w. mentaal op 
hun handen in absolute gelijkwaardigheid met 
de andere aanwezigen: “It is simple, but not 
easy” .Zo viel op te tekenen uit de mond van 
één van de inleiders: “Het geven van 
openheid, doet openheid ontvangen wat leidt 
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tot zelfreflectie over behandelaarschap en 
daarmee bejegening van cliënten”. 
 
Er moet in het begin wel stevig geïnvesteerd 
worden om deze aanpak in de vingers te 
krijgen 
Er valt veel over POD te zeggen. 
Ondergetekende verwijst geïnteresseerden 
die hier meer over willen weten met nadruk 
naar de website: 
www.herstelondersteuning.nl . Er staat ook 
een mooi interview op met een Engelse cliënt 
van vele jaren die reflecteert over wat POD 
gebracht heeft. 
 
ART : Een vader aan het woord 
Een prachtige workshop is het gesprek van 
Breburghulpverleners met een vader die 
verhaalt over de wederwaardigheden met zijn 
zoon gedurende 15 jaar GGz.12 jaar was hem 
nooit iets gevraagd. De laatste drie jaar kwam 
er eindelijk beweging in wat een totale 
stilstand was. ART werd ingezet om weer 
beweging in de behandelrelatie te krijgen. 
Belangrijke factoren  waren: omslag van 
behandeling en verblijf in 24 uurskliniek, meer 
outreachend benadering van de  psychiater 
die cliënten zelf ging halen en het mee mogen 
denken in triadische setting. Betrokken 
hulpverlener krijgt ook het woord: “Vroeger 
belde ik bij crisis familie/het systeem  nooit op 
en was ik altijd een slag te laat. Contact 
zoeken is nu vanzelfsprekend, stel ik de 
prioriteiten anders en leg ze neer bij de 
cliënt”. 
 
Nu woont de zoon op zichzelf, in een huisje 
aan de rand van Breburgterrein, houdt huisje 
schoon, doet zijn ding te beginnen met 
oppakken oude liefhebberijen (muziek!!), 
neemt nu wèl de medicatie, zit beter in dag- 
en nachtritme en belt zelf de hulpverlener als 
hij dat nodig vindt of heeft. In hoeverre 
verdere stappen zijn te zetten naar 
maatschappelijk en functioneel herstel, valt te 
bezien. “Het is fijn dat iedereen achter hem 
staat en laat dat zo blijven”, aldus de pa. Hij is 
blij met deze vooruitgang en maakt tot slot 
duidelijk dat hij zijn mantelzorg al de jaren 
heeft volgehouden door zijn eigen zaken goed 
te behartigen: “Gewoon om 8 uur naar het 
werk en gewoon weer naar huis om 17.00. Ik 

moest van mezelf houden om veel te kunnen 
geven”. En sluit af met waarderende woorden 
voor de hulpverleners bij wie hij een roeping 
voelt. “Zij doen hun best en daarom doe ik 
mijn best”. 
 
Slotaccoord klinkt als een klok 
Aan het eind van de dag keren we in een 
laatste workshop terug naar ART. De inleiding 
van Bram Berkvens in de ochtend wordt nu 
gevolgd door behandeling van de vraag: hoe 
voer je ART in de hulpverlenings praktijk in. 
Hoe bewerk je een omslag in deze richting? 
Begin met beantwoorden van vragen als: “Wat 
is herstel, welke visie is leidend, wat betekent: 
cliënt centraal en dan hoe gaan wij ons tot 
deze vragen verhouden?”, aldus Berkvens. 
 
Dat kan leiden tot nieuw gedrag en 
maatregelen als: we zijn gast in de kliniek, wij 
sluiten kantoren in de kliniek, we werken met 
de laptop op de gesloten afdeling, er wordt 
gerapporteerd in de nabijheid van de cliënt. 
Steeds vanuit de vraag aan cliënt: “Wat heb jij 
nodig?” En dan samen èn met pàssie 
antwoord zoeken op die vraag! 
 
Hoe kan het simpeler, hoe gaan wij om met 
elkaar en ontwikkelen wij ART samen verder 
en passend bij de situatie en met behulp van 
werkboek? Regelmatige evaluatie van het 
werken met Art is standaard. 
Je moet er bovenop zitten, als ‘de trekker’ 
langer afwezig is, zie je oud gedrag teugkeren. 
Wij kunnen het ritme bepalen, ruimten 
veranderen, buiten kaders denken maar wel 
steeds: hoe zou ik het willen hebben voor mijn 
kind. Klein beginnen en overstap maken van 
professionele afstand naar nabijheid. Contact 
met betrokkenen, die gelegenheid zouden 
moeten hebben om te kunnen blijven slapen. 
 
Het slotaccoord is voor Marjan Holla, een 
Arkinmedewerker die op indrukwekkende 
wijze verhaalt hoe zij de omslag 
werkmethodisch en ruimtelijk heeft helpen 
maken in Reigersbos, Amsterdam ZO. Het gaf 
een veelzijdig antwoord op eerder gestelde 
vragen naar hóe en óf de veranderingen te 
maken. Geen wonder dat meerdere collegae 
van Marjan haar na afloop bestormden met 
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vragen, dan wel op zijn minst haar emailadres 
wilden hebben. 
 
Terug na een mooie dag op weg naar huis 
dacht ik: er zijn mooie nieuwe praktijken  
waarvan we kunnen leren en die inspireren, 
omdat ze gelijkwaardig contact en 

samenwerking beogen met de cliënt en zijn 
naaste, met de bereidheid daar heel veel 
energie in te investeren. Het gaat er nu om 
deze ‘grondhouding’ landbreed ingang te 
doen vinden. Dus er is nog zeker werk aan de 
winkel!!!. 
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Ervaringsverhaal 
 

Ingrid Ligtelijn 

Ingrid Ligtelijn 
 
 ‘Ik knijp zo je strot door’, zegt de stem in mijn hoofd. 
Ik lig in bed en weet dat hij dat niet kan doen. 
En zo gaat het vaak in bed. 
Dan komen de stemmen en ze willen sex. 
‘Hoen’, zeggen ze, ‘mongool’. 
‘Ik heb je zo weer’, ‘ik heb macht over je.’ 
‘Als ik sex wil, dan wil ik sex.’ 
‘Dat wat ik zeg.’ 
De stem heeft macht over mij. 
Ik moet soms dingen weggooien. Dat doe ik om ervan af te zijn. 
Ik slik o kap, maar dat helpt niet altijd. 
Heb haldol gebruikt, maar dat viel tegen. 
Van de tranxene af.  
15 jaar geslikt. 
Ben bij Dijk en Duin. 
Ga wel eens naar een psychiater. 
En ik heb een hulpverlener waar ik mee praat. 
Maar door feestdagen heb ik twee maanden rust in mijn hoofd gehad, 
en dan komt er een knecht in mij die mij regeert. 
Het lijkt wel een entiteit die in mij leeft. 
Ja, ik ben het meisje van de satanskerk stemmen. 
Dat stukje heeft ook in de Klankspiegel gestaan. 
Ik ben er nog niet vanaf. 
Maar mijn lichtpuntje is Jezus, de verlosser. 
Ik draai vaak kerktonen op mijn cd speler. 
Dan wordt het wat rustiger in mijn hoofd. 
Kan moeilijk lezen, een boek kan ik niet aan beginnen. 
Gelukkig staan er leuke stukjes op facebook, op mijn mobiele telefoon. 
Dat leidt af. 
Zo nu en dan schrijf ik eens een stukje, om te laten zien hoe het met mij gaat. 
Dat heb ik bij deze weer gedaan. 
Veel sterkte allemaal met de stemmen. 
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Gedicht 
 
 

De lege kamer blijft de lege kamer 

Hans Andreus uit: Om de mond van het licht, 1973 
 
 
 

De lege kamer blijft de lege kamer 
Alleen ikzelf er in en niemand opent 

de deur, geen vrouw of vriend, geen vreemde. 
Ik heb dit eerder meegemaakt, maar nu 

ben ik al zoveel jaren ouder 
en valt het zoveel moeilijker te geloven 
dat dit weer overgaat, dat ik zal lopen 

misschien niet vrij van deze zieke man maar toch 
weer in het licht waarvan ik heb gehouden. 
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Verslag 

Living Lab 

 
 
Tilly Gerritsma 
 
Eind maart kreeg ik een mail of ik deel wilde 
nemen namens Stichting Weerklank aan een 
twee daagse bijeenkomst van  Living Lab, in 
het kader van een opleiding aan Nyenrode en 
daarbij horende onderzoeksproject. De initiële 
vraagstelling van de opdracht was: ‘Op welke 
manier kan het ecosysteem van een persoon 
met psychose gevoeligheid participeren, en 
leren, en daarmee een positieve bijdrage 
leveren aan de adherence en het bevorderen 
van herstel en kwaliteit van leven.’ 
 
Alle voelsprieten op mijn hoofd gingen 
overeind staan van de moeilijke woordkeus 
die er gemaakt werd. En ik had meteen de 
neiging om een wedervraag te stellen:  ‘Op 
welke manier kunnen we  een persoon met 
psychose gevoeligheid beter leren kennen, 
nabij leren zijn, gerust stellen  en daarmee een  
 

 
 
positieve bijdrage leveren aan herstel en 
kwaliteit van leven.’ Maar ik besef dat dit oud 
zeer is dus dat we vergeten we maar even.  
 
Vervolgens lees ik:  Met het living Lab stellen 
we ons doel om te komen tot nieuwe, 
vernieuwende, inzichten die bijdragen aan een 
toename van adherence (therapietrouw) en 
kwaliteit van leven bij mensen met 
psychosegevoeligheid. Tijdens het living lab 
worden deelnemers uitgedaagd om hun 

aannames en veronderstellingen ter discussie 
te stellen .   
 
Nadat ik met mijn zoon had gebeld die in een 
High Intensive Care (HIC) team werkt wist ik 
dat ecosysteem  het eigen netwerk betekent. 
Hij vroeg zich ook af of het een wedstrijd in 
moeilijke woorden was en of dat niet anders 
kon? Ja, dat vond ik ook, maar mijn interesse 
was wel gewekt.  
Op 7 en 8 april verbleef ik  twee dagen in het 
kloosterhotel  ZIN in Vught om deel te nemen 
aan Living Lab.  We waren met ongeveer 
dertig mensen en het was een zeer gemêleerd 
gezelschap: manager Integrale zorg, 
productmanager Health, zorginkoper, 
bestuurssecretaris, teamleider zorgsupport, 
orthopedagoog, psychiaters, huisarts, 
bemoeizorg, Philips research, medisch 
adviseur, gemeente, zorgverzekeraar,  familie 
organisaties, belangenbehartigers, 
ervaringswerkers, geestelijk verzorger,  
westerse esoterie, illustrator, herstelcoach,  
professionals , enzovoort.  
 
We werden direct aan het werk gezet en 
geconfronteerd met onze principes, waarden 
en overtuigingen. En dat we te snel dachten 
om van A naar B te gaan zonder de processen 
die daaronder liggen mee te nemen. Met 
name het waarnemen, zonder iets te doen -te 
zeggen, of ‘gewoon’ te luisteren en 
observeren is erg belangrijk. Daarna komt de 
verdieping en pas dan komt creëren aan de 
beurt om naar B te gaan. De therapietrouw 
die in het begin aangehaald werd, de 
medische industrie was niet voor niets 
bondgenoot bij deze bijeenkomst, werd als 
het ware bijna doodgezwegen. 
 
Prachtig om te zien dat ieder vanuit zijn 
invalshoek iets benaderde en zijn 
ervaringsdeskundigheid, opleiding, 
wetenschap, geloof etc, inzette om iets 
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duidelijk te maken.  Met name de gezonde 
interesse, nieuwsgierigheid, leergierigheid trof 
me van veel deelnemers. We leerden van 
elkaar, kregen andere inzichten, zagen 
meerdere invalshoeken, wat deze bijeenkomst 
waardevol maakte. Ieder mens is een 
bijzonder individu en vereist zijn eigen 
bijzondere aanpak om te komen tot herstel. 
 
Als ik naar mezelf kijk: wat had ik graag mijn 
ervaringen van stemmen horen en bijzondere 
buitenzintuiglijke ervaringen  willen delen met 
iemand die oprecht geïnteresseerd was in die 
tijd dat ik het nodig had. Zonder het labeltje 
gek te krijgen.  En mijn vier zonen waarvan er 
twee zeer gevoelig zijn en maatschappelijk 
bezien niet aan het plaatje van wat wenselijk 
is kunnen voldoen:  hoe waardevol zijn ze voor 
mij en in wezen ook voor anderen. Zij laten 
ons zien in wat voor wereld we leven, niet 
open minded maar strak geregisseerd in wat 
hoort en wenselijk is.  En zij werken zich een 
ongeluk om zich in deze wereld staande te 

houden en verbazen zich (nog) in wat voor 
chaos we leven terwijl wij deze het liefst 
parkeren om de simpele reden dat we er 
weinig tot nauwelijks iets aan kunnen doen. 
Wie is hier gek? 
 
Na twee intensieve dagen waarin we telkens 
opnieuw werden uitgedaagd  om tot ruimere 
gedachten te komen ging ik moe en voldaan 
naar huis. Hetgeen ik gehoord had moest nog 
allemaal indalen. Na bijna 11 uur geslapen te 
hebben werd ik wakker en besefte wederom 
hoe mooi het was dat alle partijen rondom 
een cliënt naar elkaar geluisterd hadden, van 
elkaar geleerd hadden en respect en begrip 
hadden voor elkaar. Oplossingen waren er niet 
direct gekomen hoewel we dat stukje niet 
geheel hadden kunnen laten liggen. Maar met 
name met naar elkaar luisteren en observeren 
(serieus nemen)  was een heel mooi begin 
gemaakt. Gewoon medemenselijkheid, naast 
iemand staan . Daar moet men mijns inziens 
mee beginnen.

. 
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Verslag 
 

Derde verjaardag van REV Begium 

REV is de afkorting van de Franse naam van een stemmenhoordersnetwerk in België 
(Réseau des Voix) .Onderstaand stuk is afkomstig van REV zelf. 

 
 
Net zoals dat bij buurman Frankrijk het geval 
was, heeft het een tijdje geduurd voordat het 
netwerk hulpgroep voor stemmenhorenden 
in België uit de startblokken kwam. Het is nu 
drie jaar verder en de beweging is verspreid 
over Wallonië en nu al bijna een jaar ook in 
West-Vlaanderen. 
 
Hoe is de beweging ontstaan ? 
Een mooi en boeiend begin is vaak het gevolg 
van een combinatie van toevallen en 
ontmoetingen. Dat was ook hier het geval. 
Anne de Ligne, Ariane De Mesmaeker en 
Françoise Taymans waren al een tijdje bezig 
met esoterisme: met het zorgen voor verloren 
zielen die ze begeleidden van de aarde naar 
het licht. Deze entiteiten kunnen een persoon 
bezitten en laten zich horen door stemmen. 
Dus het loslaten van de verloren zielen naar 
het licht kan de mensen die stemmen horen 
ook vrijmaken.  
 
Hun praktijk botste echter aan tegen grenzen: 
Wat te doen met mensen die stemmen horen 
en die niet bezeten zijn door entiteiten ? 
 Deze alternatieve zoektocht leidde onze drie 
geïnteresseerden naar de REV-Frankrijk. Om 
meer informatie te krijgen, schreven ze zich in 
juni 2013 in voor een internationaal 
symposium georganiseerd door de REV-Nancy 
in Frankrijk. 
Daar maakten ze kennis met Elodie Azarian, 
een Franse studente psychologie. Elodie was 
van plan uit België te vertrekken om haar 
studie af te ronden. Ze had een jaar lang in 
Frankrijk de hulpgroep stemmen horen 
bijgewoond, gefaciliteerd door Vincent 
Demassiet. Daarna volgde ze enthousiast de 
opleiding facilitator in Parijs. 
Haar betrokkenheid was ook een gevolg van 
het verhaal van een vriendin. De vriendin 
werd met de diagnose schizofrenie 
bestempeld. Zij werd vooral met medicatie 

behandeld, ze liep rond met een schuldgevoel 
over haar diagnose, en ze kreeg weinig 
mogelijkheden om zich te uiten en gehoord te 
worden over de zin van haar leven. Elodie had 
tijdens haar stage ook een soort institutioneel 
geweld opgemerkt. Zij besloot een zoektocht 
te starten naar andere manieren om mensen 
te helpen. 
 
Elodie sluit zich aan bij de anderen en ze 
worden nu een viertal met hetzelfde plan: een 
lezing te organiseren in september 2013. 
Marius Romme en Sandra Escher antwoorden 
positief op hun uitnodiging en de lezing wordt 
een succes. De eerste contacten met 
stemmenhorenden zijn gelegd. Professionals 
uit de geestelijke gezondheidszorg en cliënten: 
allen zijn bereid om een vereniging te starten. 
Elodie start haar groep in Brussel; Arianne 
Demesmaeker en Jean-Paul Noel, actief in veel 
verenigingen, starten de groep in Namen. 
Frank Laroy, doctor in de psychologie en 
hoogleraar aan de Luikse universiteit start een 
groep in Luik. 
 
De vereniging REV Belgium is geboren op 17 
februari 2014 in de vorm van een vereniging 
zonder winst. Ook werd een website 
gecreëerd. 
Een kenmerk van het Belgische model is zijn 
diversiteit: stemmenhorenden, maar ook 
mensen uit de alternatieve sector, leden van 
verschillenden verenigingen, professionals 
vanuit de geestelijke gezondheidszorg. Zo 
loopt de vereniging niet het gevaar om 
opgesloten te zitten in een strikt model; een 
open model is gegarandeerd. 
 
En vandaag? 
Met de eerste groepen in Brussel, Luik en 
Namen zijn er nu in totaal zeven groepen. Een 
daarvan is gevestigd in Vlaanderen, met Lucie 
Guyaux als facilitator. Zij heeft de opleiding 
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voor facilitator in Armentière gevolgd (REV 
France). 
 
Door organisatie van lezingen en 
evenementen voor het grote publiek, cliënten, 
familieleden, en professionals in de geestelijke 
gezondheidszorg in Brussel en Wallonië, is het 
netwerk er nu klaar voor om meer zichtbaar te 
worden in België. Alle partijen met elkaar 
vormen nu een netwerk.  
 
In oktober 2016 organiseerde Jean-Marc 
Priels, psycholoog en facilitator van een groep 
in Brussel, via het netwerk van de 
psychiatrische instelling waarvoor hij werkt, 
tweedaagse lezingen. Brigitte Soucy en 
Sandrine Rousseau van REV-Québec Canada 
waren hiervoor uitgenodigd, samen met 
herstelde patiënten. 
Er is geen gebrek aan projecten: volgend jaar 
starten we met de eerste training voor 
facilitators. Daardoor kunnen nieuwe groepen 
starten. 
Om ons bekend te maken, denken wij eraan 
om een regisseur te zoeken om een 
documentaire te maken.  
 

Een andere project is het 
publiceren van schriftelijke 
getuigenissen. 
 
Ook denken we aan activiteiten op het gebied 
van het benaderen van familieleden en andere 
naasten van stemmenhorenden. 
 Er blijft wel een financieringszorg. Dankzij 
donaties van sympathisanten van de beweging 
konden vanuit het netwerk vijf 
stemmenhorenden samen met Elodie Azarian 
het jaarlijkse Internationale Congres van 

stemmenhoorders in Parijs bijwonen. We 
blijven echter op zoek naar subsidie. 
 
Een getuigenis:  
"Er zijn waarnemingen in onze westerse 
samenlevingen die niet als echt geaccepteerd 
worden. Ik heb daar veel door geleden en het 
kostte me een paar jaar om mijn plaats te 
vinden en te accepteren dat er extra- of 
bovenzintuiglijke waarnemingen zijn.  
 
Ik kreeg de diagnose schizofrenie en ik dacht 
een hele tijd dat ik "ziek" was omdat ik 
stemmen hoorde. Dit label en de 
eenzaamheid hebben me zeker niet geholpen 
... Ik voelde me ontkend en in de marge van 
de samenleving staan. 
 
De eerste stap op weg naar de bevrijding was 
het aanvaarden van de stemmen en geloven 
dat ze voor mij echt zijn, zelfs als anderen ze 
niet horen. Toen pas kon ik beginnen met mijn 
eigen innerlijke onderzoek en de grond van 
mijn geloof vestigen .. 
 

Een verklaring vinden is minder 
belangrijk dan er iets constructief 
van maken.  
 
De moeilijkste uitdaging voor mij was om 
controle te nemen over de stemmen in plaats 
van dat de stemmen controle hadden over 
mij. 
 In de REV-België groep kun je in alle vrijheid 
ervaringen en advies uitwisselen.  
Je kunt echt geholpen worden door kleine 
trucjes die je gemakkelijk toepast in het 
dagelijkse leven.
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Gedicht 

De Straat 

Octavio Paz  (Mexico 1914 – 1998) 
Nobelprijs voor de Literatuur in 1990 

Vert: Sander de Vaan 
 
 

Het is een lange, stille straat. 
Ik loop in de duisternis en struikel en val 

en sta op en loop blindelings 
over zwijgende stenen en droge bladeren 

en iemand achter mij stapt er ook op: 
als ik blijf staan, blijft hij staan; 

als ik ren, rent hij. Ik kijk om: niemand. 
Alles is donker en zonder uitweg, 

ik loop van de ene naar de andere hoek 
die steevast op de straat uitkomt 

waar niemand op mij wacht, niemand mij volgt, 
waar ik een man volg die struikelt 

en opstaat en zegt, als hij mij ziet: niemand. 
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Column 
 

Derwisj 

 
Tilly Gerritsma 
 
‘Heb jij ook last van stemmen?’ vroeg ze me 
en ik antwoordde dat ik er soms nog wel eens 
last van had. Maar ik zie het meer als 
gedachten en emoties die door me heen 
gieren. Die me overvallen en me als het ware 
willen bezitten. Ik ben mezelf dan kwijt en 
mijn stemmen nemen me als het ware over en 
dat wil ik niet. ‘Heb je dan nog een ik, ik 
bedoel heb je dan nog iets te zeggen’ had ze 
gevraagd. En daar moest ik even over 
nadenken.  Weet je, ik heb een ziel, en de ziel 
is mijn bewustzijn. Mijn ik is er maar tijdelijk, 
maar die heb ik anderzijds ook nodig om me 
staande te houden. Mijn ziel is er altijd en mijn 
ik, daar kleven allerlei gevoelens en emoties 
aan, waarvan ik soms heel erg veel last heb. Ik 
ben niet mijn lichaam. Ik ben niet mijn geest. 
Ik ben niet mijn gevoelens en emoties. Mijn 
drive, mijn bron die me aanstuurt is mijn ziel, 
mijn bewustzijn.  Deze bestuurt me als het 
ware, dit is mijn vermogen tot kennen en zijn.  
Maar helaas hoor ik hem vaak niet door alle 
rumoer, door alle prikkels die tot me komen . 
 

 
 
‘En wat vind je van geesten, geloof jij in 
geesten?’ had ze gevraagd. ‘Ik heb het gevoel 
dat er geesten aan me kleven, door me 
spreken, ba, ik kan ze niet van me afschudden 
lijkt het.’  Geesten zie ik als energieën, je hebt 
positieve en negatieve energieën en soms kun 
je hier zelfs geen onderscheid tussen maken.  
‘Hoe bedoel je dat?’ had ze gevraagd. Omdat 
iets wat heel positief lijkt misschien wel je 
ondergang kan zijn, omdat je  niet beseft 
hoeveel macht eraan kleeft. 
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 ‘Ik vind het moeilijk wat je allemaal vertelt. 
Wil je ze dan niet kwijt, de stemmen… bedoel 
ik. Als je er last van hebt.’ Ja natuurlijk als ze 
me weerhouden om mijn leven  te leiden zoals 
ik dat wil.  En ik wil graag vanuit mijn ziel 
leven, men spreekt ook wel leven vanuit je 
hart. ‘En hoe doe je dat dan?’ Daarvoor heb ik 
de dans van de Derwisj nodig. Mijn lichaam en 
geest met al zijn emoties plaats ik buiten 
mezelf, geef ik als het ware aan de derwisj. 
Mijn bewustzijn, mijn ziel blijft op de plaats en 
doet niets, kijkt alleen maar, observeert en 
doet niets. De derwisj begint heel langzaam te 
draaien en zijn dans gaat steeds sneller. Door 
zijn gedraai  gaan al mijn gedachten en 
emoties die opgeslagen zitten in het lichaam  

 
los zitten. Alles wat er te veel zit en me ziek 
maakt vliegt weg en lost op in de kosmos. Zijn 
handen heft hij omhoog in totale overgave. Ik 
leg mijn toekomst in uw handen, ik ben weer 
schoon. En dan als mijn lichaam en geest weer 
schoon gewassen zijn mag het terug komen bij 
mijn ziel of wellicht is het wel andersom.  
Lichaam en geest zijn nu niet meer besmet 
met alles wat er in wezen niet toe doet. ‘Met 
vuiligheid?’ zo zou je het kunnen noemen. Ik 
noem het liever het niet bewust zijn.  ‘En blijf 
je dan schoon?’ had ze gevraagd. ‘ Gaan de 
stemmen dan altijd  weg ?’ Ja hoor, 
antwoordde ik haar. Totdat er weer te veel 
vuiligheid aan me kleeft. Maar gelukkig heb ik 
dan weer de derwisj.  
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Boekbespreking 
 

Het zit allemaal in mijn hoofd 

 
Mick, de schrijver 
 
 
Mick: ‘Ik wil met dit boek duidelijk maken dat 
stemmen niet zomaar uit de lucht komen 
vallen, dat ze wel degelijk logisch zijn en 
zinvolle informatie geven over de persoon en 
diens leven. Dat ze niet het zwijgen opgelegd 
zouden moeten krijgen.’ 
 
 
 
 

 
Dit is ronduit een prachtig boek. 
 
Boek te bestellen op: 
http://mickdeschrijver.wix.com/boek 
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Gedicht 
 
 

Anaïs Nin 

(Frankrijk 1903 – Verenigde Staten 1977) 
Vert: Daan Bronkhorst 

 
 
 
 
 

 
  

En toen kwam de dag 
dat de vrees 
om besloten te blijven  
in een knop 
pijnlijker was 
dan het waagstuk 
om te bloeien 
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Gedichtt 
 

Maryana Marrash  

Syrië 1848 – 1919 
Zij was in haar land de eerste dichteres en de eerste vrouw 

die voor Arabische kranten schreef. 
Vert: Piet Liedmeier   

 
 

Grote dingen moeten we doen, 
verzoening brengen en vrede, 

de liefde die alles overwint 
en groter dan alles de gerechtigheid. 

 
Maar het woordloos gebaar 
waarmee jij gaf wat je gaf 

zonder dat iets groots gebeurde – 
die stilte was klein, en echt. 
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Boeken 

Literatuur rondom stemmen horen 

 
 
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 georiënteerde 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 ervaren stemmenhoorders 

en hulpverleners/onderzoekers. Bestaande 
methodieken en boeken met betrekking tot 
stemmen horen werden aan de 
stemmenhoorders voorgelegd en gevraagd 
om kritiek, 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. 
 
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 
ervaringsverhalen. Het tweede deel is voor 
ouders, leerkrachten hulpverleners. Begonnen 
wordt met een overzicht van de geschiedenis 
van het stemmen horen. Er is een hoofdstuk 
over theorieën binnen psychiatrie en 
psychologie over stemmen horen en een 
hoofdstuk met opvattingen buiten de 
reguliere zorg. Daarnaast zijn er 
wetenschappelijke artikelen opgenomen die 
over het onderwerp gepubliceerd werden en 
is er een interview toegevoegd dat u in staat 
stelt de ervaring van het kind gestructureerd 
in kaart te brengen.  
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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 reguliere 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 stemmen 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 psychologisch 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!  
Dit boek is in het Engels verschenen onder de 
titel Its normal. 
 
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. 
 
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. 
 
Romme, Marius, Sandra Escher, Jacqui Dillon, 
Dirk Corstens en Mervyn Morris,Leven met 
stemmen 
waarin verhalen van 50 stemmenhoorders zijn 
weergegeven. Aan deze verhalen gaan tien 
korte hoofdstukken vooraf, waarin een aantal 
vragen beantwoord wordt (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 stemmenhoordersgroepen; 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 
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wat stemmenhoren inhoudt, informatie over 
klachten die stemmen kunnen geven en enige 
verklaringen vanuit verschillende visies over 
stemmen. Verder bevat dit boekje tips en 

adviezen, zowel voor stemmenhoorders als 
familieleden en hulpverleners. 
 
Boeken van Marius Romme en Sandra Escher 
te bestellen op: info@levenmetstemmen.nl 
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Verwijsadressen 

Verwijsadressen 

 
Kees Aaldijk   Ereprijsstraat 69, 3765 AD Soest,  06 142 742 93 06  
   Psycholoog, keesaaldijk@transpersoonlijk.nl,     
   www.transpersoonlijk.nl 
Thea Boom   Nereus 20, 3225 TGHellevoetsluis, 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, 0478539226, werk:   
   0478539224, Psychiater, jobut@home.nl 
Dirk Corstens  Dirk Corstens, Psychiater en psychotherapeut GGZ Roermond 

Minister Beverstraat 3 6042 BL Roermond 
T: 088-1149494, e-mail: dcorstens@metggz.nl 

Tilly Gerritsma  Morgenstond 10, 5451 WZ Mill, 0485 453585 
   Counseller, ervaringsdeskundige gericht op spiritualiteit,   
   megerritsma@wanadoo.nl, www.tillygerritsma.nl 
Els Grimminck  Wielewaai 17, 1902 KE Castricum, 0251 650264 
Schmits   Psycholoog , Specialisatie: trauma verwerking en dissociatie. 
Lea Hellendoorn Roserije 200E, 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 Kinder Stemmen Poli, 
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 
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  Heidelberglaan 100, 3485 CX Utrecht, 0303 2506370,  
   Psychiater UMC Utrecht Divisie hersenen; second opinion mbt   
   medicatie, TMS behandeling, i.sommer@umcutrecht.nl 
Peter Oud   Waterlandplein 1, 1441 RP Purmerend, 088-3580300 
   SPV Dijk en Duin Ambulant afd. ouderen 
W de Stoppelaar Osterburgpark 118, 1018 HT Amsterdam, 020 6275933 
   Stemmen horen rebirthing, NLP, info@anagrammatica.nl 
   www.anagrammatica.nl 
Anna van der Lek Osterburgpark 118, 1018 HT Amsterdam, 020 6275933 
   Stemmen horen rebirthing, NLP, info@anagrammatica.nl 
   www.anagrammatica.nl 
Myrna Trost   Hendrik Jacobszstraat 5-III, 1075PA Amsterdam, 020 6735048 

mailto:keesaaldijk@transpersoonlijk.nl
mailto:a.debruijne@planet.nl
http://www.anjadebruijne.com/
mailto:megerritsma@wanadoo.nl
mailto:info@wij.cc
mailto:rnijman@wanadoo.nl
http://www.rinanijman/
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   Praktijk Integratieve Psychotherapie (voor stemmmenhoorders met  
   dissociatieve stoornis, geen chronische psychose) mht@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 therapeut Ervaringsdeskundige 
Steunpunt  Bijleveldsingel 56, 6524 AE, 06-22768271 
Stemmen horen  Coördinator R. Timmers  
Nijmegen   Spreekuur dinsdag 16.00 uur-17.00 uur 
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Zelfhulpgroepen 
 

Zelfhulpgroepen 

Voor mensen die stemmen horen 
 
AMSTERDAM 
Iedere eerste maandag in de maand wordt 
van 19.00 tot 21.00 uur een bijeenkomst voor 
stemmenhoorders gehouden bij het SCIP op 
de Keizersgracht 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: 
steunpuntstemmenhoren@ribw-nr.nl, tel.: 
024-3820500, mob.: 06-22788049 
 
LIMBURG 
Voor inlichtingen over zelfhulpgroepen voor 
stemmenhoorders of direct betrokkenen in de 
regio kunt u contact opnemen met Resi 
Malecki, tel.: 046-8507588 
 
Stemmenhorengroep Maastricht 
De stemmenhorengroep vindt plaats op de 
dinsdag van de oneven weken van 10.30 tot 
12.00 uur. 
Allexander Battalaan 59, 6221 CB Maastricht, 
E-mail: stemmengroepplexat@gmail.com 
Contactpersoon: Dorien Droste 

 
NOORD BRABANT 
Stichting Psy-Café organiseert iedere 1ste 
dinsdag 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 
informatie: www.psy-cafe.nl of e-mail: 
info@psycafe.nl of tel. 06-34826050. 
Kontaktpersoon in deze provincie: Tilly 
Gerritsma: mail: megerritsma@online.nl 
 
NOORD HOLLAND 
Kontaktpersoon voor activiteiten in Noord 
Holland: Peter Oud, poud@dijkenduin.nl 
 
ZUID HOLLAND 
Kontaktpersoon: Yvonne Doornbos: mail: 
YvonneDoornbos@gmail.com 
 
GRONINGEN   FRIESLAND   DRENTE 
Kontaktpersoon voor activiteiten in het 
noorden van het land: Meina Pettersman: 
mail: meinapettersman@hotmail.com;  tel: 06 
28061691

mailto:boldirk@hotmail.com
mailto:steunpuntstemmenhoren@ribw-nr.nl
mailto:YvonneDoornbos@gmail.com
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BIJEENKOMSTEN 
 

Multiloog bijeenkomsten 

 
Ontmoetingen tussen mensen die psychisch 
lijden/ervaringsdeskundigen, 
familieleden/naasten, 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 tramlijn 7, 12, 13 en 14 en bus 18). 
 
Toegang overal gratis. 
 
De Multiloog bijeenkomsten worden 
georganiseerd 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 
samenwerking met Theater De Ruimte in 
Westerpark met het organiseren van een 
theater-multiloog. Omdat dit een succes was 
zal deze samenwerking worden voortgezet: zie 
de website. 
In het in november 2012 verschenen boek Van 
monoloog naar dialoog tot multiloog. 
Emancipatoire gesprekken rond zorg en 
welzijn,onder redactie van Wouter van de 
Graaf, Mark Janssen en Heinz Mölders, is een 
hoofdstuk opgenomen 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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Contactpersonen 

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 daaroer te 
praten. 
 
Weerklank hulptelefoon 
 
Vlissingen (Z) 
Dani Tienpont, Telefoon: 06-41650539 
 
Meina Pettersman, meina@stichtingweerklank.nl 
Telefoon: 06-28061691 
 
Gelderland 
Robin Timmers, steunpuntstemmenhoren@ribw-nr.nl 
 
Verder kunt u zich wenden tot: 
 
Limburg 
Resi Malecki, Telefoon: 046-8507588 
 
Groningen (Gr.) 
Roy Macolonie, Telefoon: 050-5267889 
 
Stemmenpoli Universitair Medisch Centrum Groningen 
Er wordt gewerkt met de HIT methode; deze wordt ook in andere plaatsen gebruikt. 
Telefoon: 050-3612132, Postbus 30001, 9700 RB Groningen, psychosen@psy.umcg.nl 
 
Dirk Corstens 
Dirk Corstens, Psychiater en psychotherapeut GGZ Roermond 
Minister Beverstraat 3 6042 BL Roermond 
T: 088-1149494, e-mail: dcorstens@metggz.nl 
 
Leyten, J.P.L.  
Psychiater  
Karel Klinkenbergstraat 24, 1061 AN Amsterdam, Telefoon: 020-4115123 
 
Contactpersoon Noord Holland 
peter oud, bereikbaar via poud@dijkenduin.nl 
 
Contactpersoon Drente, Friesland, Groningen 
Meina Pettersman, meinapettersman@hotmail.com, Telefoon: 06-28061691 
 
contactpersoon regio Arnhem/Nijmegen: 
Robin Timmers, steunpuntstemmenhoren@ribw-nr.nl, Telefoon: 06-22 76 82 71 
 
Contactpersoon Noord Brabant: 
Tilly Gerritsma, megerritsma@hotmail.com 
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Contactpersoon Zuid Holland 
Yvonne Doornbos, yvonnedoornbos@gmail.com 
 
Stichting Weerklank: www.stichtingweerklank.nl  
 
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, 
andere hun activiteiten hebben 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@stichtingweerklank.nl of telefonisch 06-12465505 
 
 

  

  

 


