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Met de Klankspiegel, in haar 30ste levensjaar,
gaat het goed. De artikelen stromen binnen,
aarzel niet een stuk in te sturen. We hebben
een actieve redactie, die nog open staat voor
iemand die affiniteit heeft met teksten. Het
kwartaalblad verschijnt nu in kleur met prach-
tige illustraties. Laten we zo door gaan, hoop ik.

De nieuwe voorzitter van Stichting Weerklank,
Peter Oud, schetst u de komende activiteiten.
Er is een inbreng, in een wijdere horizon, over
het werken met Resource Groepen in Zweden.
Deze werken op basis van de triade. Nederlan-
ders zijn in Zweden op bezoek geweest om
mee te kijken. Er zijn al zo’n twintig instellin-
gen in Nederland geïnteresseerd in het invoe-
ren van dit Ract programma.

Er is een mooie uiteenzetting over Netwerkpsy-
chiatrie, waarbij mensen in de GGZ bewust

contact zoeken met andere disciplines, onder
het motto: ‘Redesigning Psychiatry’. 

Er is een heel aantal verslagen van congressen
en er zijn twee recensies van mooie pas ver-
schenen boeken. Veel leesplezier dus weer.

Aangekondigd wordt het internationale Inter-
voice congres in november in Montreal, Canada.
Er is een heel positief ervaringsverhaal van Vin-
cent Swierstra, die ook een boek en een film
heeft uitgebracht.

We willen weer landelijke dagen gaan plannen,
zoals die voorheen werden gehouden en duide-
lijk aan een behoefte voldeden. Daar hoort u
nog meer over. We hebben er zin in.

REDACTIONEEL
Corine Wepster
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Aan mij de eer om vanaf heden jullie te
informeren over wat er leeft bij ons als
nagenoeg nieuw bestuur. 

Onze dank gaat in eerste instantie uit naar
Irene van de Giessen die de rol van voorzitter
van Stichting Weerklank voor een jaar heeft
waargenomen. Irene heeft ook afgelopen jaar
tijdens ons wereldcongres een mooie bijdrage
als dagvoorzitter kunnen leveren. Zij blijft
gelukkig voor hand- en spandiensten nog met
ons verbonden.

Het was een prachtig congres. Iedereen was
enthousiast over het goed verlopen van het 10e
Wereld Congres Stemmen Horen. Ik mocht lei-
ding geven aan dit project. Door de werkgroep-
leden en andere vrijwilligers is er werkelijk kei-
hard gewerkt om deze klus tot een groot suc-
ces te maken. Voor mij was het een prachtige
ervaring. Hartelijk dank nog iedereen! 

Sommigen van ons hadden enkele maanden
nodig om hiervan bij te komen. 

Op 9 maart zijn wij als bestuur voor het eerst
weer bij elkaar gekomen op het Steunpunt
Stemmen Horen Haaglanden in Den Haag.

Het huidige bestuur bestaat uit:
Ondergetekende die is benoemd tot voorzitter
van Stichting Weerklank, met als portefeuille
‘training en scholing’.
Geert Zomer is benoemd tot secretaris.
Aart Nijmeijer blijft penningmeester.
Yvonne wordt vicevoorzitter en houdt haar por-
tefeuille ‘opzetten stemmenhoordersgroepen’.
Fabio blijft algemeen bestuurslid, met als por-
tefeuille ‘webmaster’.
Corine Wepster blijft algemeen bestuurslid, met
als portefeuille ‘hoofdredacteur Klankspiegel’. 

De bestuursleden zijn niet helemaal nieuw bin-
nen Stichting Weerklank. 

Op 9 maart hebben we naast het evalueren
van het congres vooral gebrainstormd hoe wij
het bestuur, de organisatie, vorm willen geven.
Fabio Meijer wil de website een meer heden-
daags karakter geven. 

De website is aan een restyling toe en er zou-
den bijvoorbeeld filmpjes van het Wereld Con-
gres op geplaatst kunnen worden. 

Er wordt overigens nog een vrijwilliger gezocht
die de PR van Stichting Weerklank in de social
media op zich wil nemen of in ieder geval Fabio
hierbij wil ondersteunen. 

U heeft vast ook genoten van de uitzending bij
Jeroen Pauw. In deze talkshow hebben Robin
Timmers, Vincent Swierstra en Hans van der
Flier hun ervaringen met stemmen publiekelijk
mooi kunnen delen. Mocht u het gemist heb-
ben, dan kunt u deze uitzending van 19 april

Van de bestuurstafel
Peter Oud, voorzitter

Irene van de Giessen
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NPO 1 altijd nog terugkijken. Robin Timmers
heeft ook een hectische periode achter de rug.
Hij heeft zijn boek ‘Leren Omgaan met Stem-
men Horen’ in april kunnen presenteren in Lux,
Nijmegen. Ik hoop dat hij nu even op adem kan
komen.
David van de Berg en Eleanor Longdon voeren
in samenwerking een onderzoek uit om het
stemmen horen beter te begrijpen. Met name
de relatie tussen stemmen, de vroegere erva-
ringen en de huidige emoties. Uiteindelijk om
betere behandelmogelijkheden te ontwikkelen.
Zie onze website hiervoor. 

Tot op heden hebben de wetenschap en de
grote GGZ instellingen nog weinig belang-
stelling getoond voor de Maastrichtse bena-
dering. In de wetenschap is alles gericht op
objectieve waarheid. ‘Evidence based’ is een
marketing term geworden. Ik vermoed dat
gezien de pol itieke stellingname, een beperkt
‘out of the box’ denken, het lastig zal worden
tot eenduidige waarheden te komen. Er
bestaan veel verschillende inzichten naast
elkaar. Onderzoek blijft echter nodig, al is het
maar om een draagvlak te creëren.

Er zijn veel stemmenhoorders en hulpverleners
die stemmen nog onvoldoende begrijpen. 

Komend jaar gaan wij kijken hoe wij als
bestuur, Stichting Weerklank meer op de kaart
kunnen zetten. 
Dat is hard nodig.
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REDACTIE

vacature

Wij zijn op zoek naar een redacteur voor de
Klankspiegel die kennis heeft van de psychia-
trie en affiniteit heeft met schrijven.  Wil jij
samen met een groepje enthousiaste vrijwilli-
gers de Klankspiegel vormgeven? 

De Klankspiegel is een kwartaalblad van Stich-
ting Weerklank voor mensen die stemmen
horen, betrokkenen, naasten en andere geïnte-
resseerde. De Klankspiegel wil het geluid laten
horen van een kritische psychiatrie.

De redactie van de Klankspiegel komt om de
drie maanden bij elkaar in Amsterdam om de
volgende editie voor te bereiden. 

Als je geïnteresseerd bent om de redactie van
de Klankspiegel te versterken kan je reageren
via: cwepster@s4all.nl t.a.v.. Corine Webster

Redacteur Klankspiegel gezocht!

Klankspiegel juni 2019



Voor de klankspiegel zijn wij op zoek naar per-
sonen die stemmen horen of gehoord hebben
met een inspirerend verhaal. Heb jij een mooi
verhaal te vertellen? Of ken jij iemand die dat
heeft? Laat het ons dan weten. 

We kunnen je ook interviewen, als je dat wilt,
geef dat dan aan.

Natuurlijk kan het ook zo zijn dat je vragen
hebt aan mensen die werken in het veld rond-
om  het stemmen horen, dan mag dat natuur-
lijk ook! Wie zou jij (indien haalbaar) graag
geïnterviewd willen zien in de Klankspiegel
en waarom? 

Meedoen?
Stuur ons de volgende gegevens:
Naam en contactgegevens. 
Jouw verhaal in een notendop.
Welke persoon en vragen voor een interview
van wie jij meer wil weten.

Mail dit naar: cwepster@xs4all.nl 
T.A.V. Corine Webster

6 Klankspiegel juni 2019

Inspirerende verhalen gezocht!



7

Het 11de Wereld Stemmen Horen Con-
gres vindt dit jaar plaats in Montréal,
Canada vanaf 11 tot en met 13 november
2019. Het evenement wordt georgani-
seerd door het Stemmen Horen Netwerk
in Quebec in AQRP-SM/COLLOQUE-2019

11 november: Intervoice dag

Uitwisselen van informatie over stemmen
horen en andere bijzondere zintuiglijke ervarin-
gen tussen stemmenhoorders, naasten en
belangstellenden.

12 en 13 november:

Interactieve werkgroepen over de relatie tot de
stemmen, herstel zonder dat de stemmen ver-
dwijnen, zoeken van benaderingen die de diver-
siteit van de ervaringen recht doen, alternatieve
benaderingen, de rol van spiritualiteit zowel in
het dagelijks leven als in stemmenhoorders
groepen, culturele diversiteit, tegengaan van
vooroordelen en bevorderen van het netwerk. 

Voor meer informatie:
www.intervoiceonline.org
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Het 11de Wereld Stemmen Horen Congres in
Montreal, Canada 
Uniting our voices to dare the path of the future!

CONGRES



Toen ik in 2005 voor het eerst stemmen
begon te horen, zeiden de stemmen
tegen me dat het engelen waren. Ze ver-
telden me dat de paus op zijn sterfbed
had gezegd dat ik de nieuwe Messias
was. Het nieuws werd uitgezonden op
elke radio en televisiezender. De hele
wereld vierde feest dat de Zoon van God
was teruggekeerd. Achteraf bleek dit
natuurlijk niet waar te zijn, en bijna een
jaar lang werd ik geleefd door de waan-
beelden als gevolg van de stemmen. Ik
geloofde alles wat ze zeiden. Tot het
kwartje viel en ik was bevrijd. Het was
niet waar wat ze zeiden.

De enige manier om de stemmen te overwin-
nen is dan ook om niet blindelings te geloven
wat ze zeggen. In de psychiatrie wordt tegen
een stemmenhoorder gezegd dat de stemmen
hallucinaties zijn en dat je daarom niet bang
hoeft te zijn en niet hoeft te gehoorzamen. Ik
ben zelf van mening dat ook als de stemmen
wél wezens zouden zijn, je dan ook niet hoeft
te gehoorzamen. Sterker nog, je voelt je dan
juist sterker als je ze aankan. Toch wordt het
geloven in metafysische entiteiten in onze cul-
tuur gezien als het hebben van waanbeelden.
Je mag wel in metafysische wezens geloven,
dat valt onder godsdienstvrijheid, maar als je
ze kunt horen dan heb je last van auditieve hal-
lucinaties.

Het probleem is hier dat het westerse weten-
schappelijke, atheïstische wereldbeeld domi-
nant is over andere wereldbeelden zoals die te
vinden zijn in verschillende culturen. Vanuit dit
perspectief wordt alles afgedaan als bijgeloof
en daarmee is de kous af. Maar net als alle

zogenaamde primitieve culturen recht hebben
op hun eigen cultuur en kosmologie, hun kijk
op de wereld en wat het betekent om mens te
zijn, hebben stemmenhoorders dat in mijn
ogen dus ook. Je zou het een mensenrecht kun-
nen noemen.

In bijna alle culturen is een geloof in een
immateriële, parallelle wereld de normaalste
zaak van de wereld en is die zelfs verweven
met het dagelijkse leven. Alleen het materiële,
atheïstische wereldbeeld erkent die wereld
niet. Onze cultuur is hier dus eigenlijk eerder
de uitzondering dan de regel. 

De stemmen hebben mij van alles wijs
gemaakt. Bijna alles wat ze zeiden dat ze
waren was een leugen. Toch houd ik de moge-
lijkheid open dat het misschien wezens/entitei-
ten zijn. Wat voor wezens zouden dat dan kun-
nen zijn? 

8
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Zijn het auditieve hallucinaties of 
metafysische wezens?
Vincent Swierstra



De Islam spreekt van djinns, wezens die net zo
oud zijn als de mensheid. In veel Afrikaanse
culturen wordt er gerefereerd aan voorouders
en dat je die beter niet boos kan maken. In Bra-
zilië zijn er vele culten, zoals Candomblé en
Umbanda waarbij mensen bezeten raken door
geesten. Sjamanistische tradities van over de
hele wereld spreken over diverse wezens uit de
beneden- of bovenwereld. Maar ook dichter bij
huis geloven mensen bijvoorbeeld in engelen
en demonen die uitgedreven kunnen worden.
En in IJsland is het geloof in elfen, trollen, en
andere natuurwezens wijdverspreid. Zelf noem
ik de stem die ik hoor graag een daemon, net
als Socrates deed. 

Ik kwam de term daemon voor het eerst
tegen tijdens mijn studietijd aan de UvA. Ik
deed daar naast culturele antropologie een

minor in Hermetica, de geschiedenis van de
westerse esoterie. Tijdens de Renaissance
waren er magiërs, zoals Agrippa, die deze
wezens opriepen. Een daemon, zo leerde ik,
is niet per sé goed of slecht. Je moet ze
alleen wel aankunnen, anders walsen ze over
je heen. Je moet ze dus eerst overwinnen en
dat begint bij het niet geloven wat ze zeg-
gen. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat de
overgebleven stem die ik nu nog hoor, daar-
door anders, meer genuanceerd is geworden.
Het lijkt wel of hij meer respect voor me
heeft gekregen, ook al is hij soms snoeihard.
Juist als ik met spiritualiteit en muziek bezig
ben, moedigt hij me aan als ik onzeker ben
en brengt me soms zelfs op goeie ideeën.
Dat was vroeger wel anders. Ik werd lange
tijd uitgescholden, gekleineerd en geterrori-
seerd. In sjamanistische culturen is het de
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baas worden van de daemons onderdeel van
het proces. Een gave die moet worden
beheerst. Een psychose wordt in veel cultu-
ren dan ook gezien als het ontwaken van de
genezer, de sjamaan. Helaas hebben wij in
de westerse cultuur in dit geval geen traditie
meer waarbinnen wij mensen kunnen trai-
nen. Misschien hebben we hier sjamanen uit
andere culturen voor nodig die wél kunnen
terugvallen op hun duizenden jaren oude
tradities. Wij hebben hen nodig, niet anders-
om. Zo is het gebruik van diverse psychedeli-
ca zoals San Pedro, Peyote, en Ayahuasca in
opkomst in het westen en begint hun kennis
langzaam door te dringen. Volgens de sjama-
nistische tradities moeten we ons verbinden
met de spirit die aanwezig is in alles dat
leeft. Dit is wat we, denk ik, in het westen
kwijt zijn geraakt.

Het probleem is eigenlijk hoe we naar
bewustzijn kijken. Neurologie en spiritualiteit
lijken onverenigbaar. Wordt bewustzijn gec-

reëerd door de hersenen? Of is er iets anders
aan de hand?

Iemand die hier iets interessants over zegt is
Graham Hancock. Hij gaf, in mijn ogen, een van
de beste TedTalks ooit. Helaas is deze, vanwege
hevige protesten van wetenschappers, verban-
nen. Je kunt hem gelukkig nog wel vinden op
YouTube.

Volgens hem kun je op twee manieren naar
bewustzijn kijken. 
Hij gebruikt hier een televisie als metafoor.
De gangbare, zogenaamd wetenschappelijke,
manier om naar bewustzijn te kijken is dat
wij zijn als de televisie. Als de tv kapot is, is er
niks meer te zien. Bewustzijn wordt gecreë-
erd door de hersenen en in deze visie is er
geen leven na de dood. Maar, zegt hij, het is
net zo goed mogelijk dat wij niet de tv zijn,
maar het signaal dat door de tv wordt ont-
vangen. Als de tv kapot is, gaat het signaal
verder. In deze visie is er dus wel sprake van
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In Mei 2017 is Vincent Swierstra zijn debuutroman ‘De
Magiër, Memoires van een Dwaas’ verschenen bij uit-
geverij Paris Books. Het verhaal is gebaseerd op zijn
eigen ervaringen. Tijdens het tweede jaar van Vincent
zijn studietijd in Amsterdam belandde hij in een zware
psychose.

In zijn boek beschrijf hij hoe de psychose onschuldig
begint en steeds meer escaleert en uitmondt in totale
waanzin. De combinatie van een obsessie met spiritua-
liteit en esoterische stromingen en het langzaam psy-
chotisch worden leidde er uiteindelijk toe dat Vincent
dacht dat hij de Messias was. Wat is de grens tussen
wijsheid en waanzin?

10 Klankspiegel juni 2019
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De documentaire Voices of Vincent is gemaakt
door regisseur Maarten Kal en is in 2017 ver-
schenen. De film is de afgelopen Jaren  vertoond
op diverse (inter)nationale filmfestivals.

Maarten Kal volgde Vincent op zijn zoektocht
naar een verklaring voor zijn stemmen horen. 
Zijn het auditieve hallucinaties of metafysische
wezens? Ook laat de film zien hoe Vincent
muziek gebruik om er mee om te gaan.

Het boek en de documentaire Voices of Vincent is
terug te vinden op vincentswierstra.nl
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de mogelijkheid van een eeuwige, onsterfelij-
ke ziel die doorleeft als het lichaam en de
hersenen er mee ophouden. De laatste versie
is het verhaal van bijna alle spirituele stro-
mingen. Volgens die stromingen hebben we
een ziel die tijdelijk op aarde is om zich te
ontwikkelen. 

Produceren de hersenen bewustzijn of ont-
vangen ze het? Komt bewustzijn voort uit
materie of wordt de materie bezield door
bewustzijn? Als we dit toepassen op de neu-
rologie van stemmen horen, dan gaat het
zelfde dilemma op. Neurologen zijn er vaak
van overtuigd dat de stemmen gecreëerd
worden door de hersenen. Er is hersenactivi-
teit in regionen die geassocieerd worden
met de productie van taal. Naar mijn
mening zou die hersenactiviteit ook gezien
kunnen worden als het ontvangen van sig-
nalen i.p.v. ze te produceren. Dit inzicht
heeft naar mijn mening de potentie om
wetenschap en spiritualiteit te verenigen.

En dat is waarom ik het horen van stemmen
razend interessant vind! 



Resilience + (voorheen GGZ+) richt zich
op verbeteringen in de psychiatrie. Een
nieuw initiatief van Resilience + is het
project RACT. Het staat voor werken met
resource groups, ingoed Nederlands
voor het inzetten van een steungroep in
de behandeling en begeleiding van
mensen met een ernstige psychiatrische
aandoening.Vanaf het startschot van dit
RACT verbetertraject is de gehele aan-
pak vanuit de triade opgezet. Alle RACT
innovatiegroepen bestaan telkens uit
cliënt ervaringsdes-kundigen, familie
ervaringsdeskundigen en professionals.
Na enig gepolder het afgelopen jaar
kreeg RACT meer richting en letterlijk
een duidelijk vertrekpunt. Een delegatie
van 16 mensen reisde begin februari
naar Zweden om daar meer kennis op te
doen van de werkwijze.

Als vertegenwoordiging vanuit familie perspec-
tief komen we samen met professionals,
wetenschappers en ervaringsdeskundigen aan
in Zweden. We bezoeken een FACT team in

Gotenburg waar al jarenlang gewerkt wordt
met de inzet van steungroepen.

De ontvangst is hartelijk. Zoals verwacht staan
er overal Billy kasten en krijgen we de
kaneelbroodjes bij de koffie die we allemaal al
kennen van het wereldwijde bekende Zweedse
bedrijf. De verspreiding van het Zweedse steun-
groep model is minder wijd verbreid dan het
IKEA concept. Exporteren van de resource
group biedt misschien ook mogelijkheden. We
zijn vooral erg nieuwsgierig naar de praktijk
ervaringen.

Vergeleken met de Nederlandse situatie zijn er
wel betekenisvolle verschillen. 

De financiering van de zorg die het team
levert, is heel anders geregeld. De hulpverle-
ning houdt zich namelijk volstrekt niet bezig
met financiering. Zulke zorgen zijn in het
geheel niet doelmatig voor een goede behan-
deling merken de Zweedse teamleden op. Onze
professionals stemmen in met deze vaststel-
ling maar lachen zuur, omdat in ons land nu

VERSLAG
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Foto: R. Kautsky/Azote ‘Patterns of the Anthropocene’

Zweedse ervaringen met resource groups
Mieke en Frits Dorleijn



VERSLAG

eenmaal heel veel tijd gaat zitten in registratie
per minuut en eindeloze productie dwang. Het
team is een FACT team met een hoge score op
de schaal van kwaliteitsmeting. Er is bijvoor-
beeld een fysiotherapeut werkzaam die zich
richt op levensstijl. Er is veel aandacht voor
sociale en maatschappelijke problemen vanuit
verschillende disciplines. Belangrijk verschil is
daarnaast dat er niet afgeschaald wordt naar
de huisarts of basis GGZ. De zorg die geboden
wordt is levensfase bestendig.

Opvallend anders is ook dat het team specialis-
tisch gericht is op psychose / schizofrenie en
niet op andere psychiatrische aandoeningen.
Daar zijn aparte teams voor opgezet. Versla-
vingsproblematiek valt onder een ander
behandelteam. Beschikbaarheid van cannabis
is eveneens onvergelijkbaar met Nederland.

Waar bij ons op elke hoek van de straat een
coffee shop zit, weet de hulpverlening ons niet
eens te vertellen waar cannabis in deze stad te
verkrijgen is.

De grootste verademing in vergelijking met
Nederland is de vanzelfsprekende aandacht
voor familie betrokkenheid. De steungroep
wordt zo snel mogelijk bij aanvang van de
behandeling samengesteld door de patiënt,
daarbij geholpen door de casemanager.

De psychiater maakt vast onderdeel uit van de
resource group.

De casemanager betrekt familie/naasten
actief bij de behandeling. Gesprekken met
afzonderlijke familieleden gaan vooraf aan de
organisatie van de steungroepbijeenkomst
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waarbij gestimuleerd wordt om je als familie,
naasten in te zetten. Wanneer familieleden
hulp of behandeling nodig hebben, wordt er
verwezen en zorg ingezet voor de familieleden.
Vanaf het begin van de behandeling kunnen
familieleden en naasten inbreng en betrokken-
heid hebben. De bijeenkomsten bieden daar-
naast ruimte om psycho-educatie in de praktijk
toe te passen. In een inzichtgevend rollenspel
van patiënt, moeder en casemanager wordt
ons dit erg duidelijk.

De steungroep start het beste direct bij eer-
ste contact met de GGZ. Een crisis biedt
vaak de beste kansen om tot een snelle
samenstelling van een steungroep te
komen. De boodschap naar de patiënt wordt
zo snel mogelijk naar voren gebracht en is
vanaf het begin : we werken met steungroe-
pen die je zelf samenstelt en waar voor jou
betekenisvolle mensen in komen. Meteen
deze boodschap en gelijk starten met
samenstellen van de groep leidt tot het
beste resultaat. In het verder beloop ontwik-
kelt de steungroep zich daarna heel flexi-
bel,afhankelijk van de behoeften van de
patiënt, waarbij in gelijkwaardige samen-
werking naar herstel wordt gestreefd.

Deze bijzondere bron van steun leidt tot
resultaat. De Zweedse cijfers zijn hoopge-
vend en maken het de moeite waard om
deze opzet over te nemen. Na het werkbe-
zoek is ons veel duidelijker geworden dat de
inzet van resource groepen een nieuwe
methode is die  tot betere resultaten kan lei-
den bij de behandeling en begeleiding van
mensen met ernstige psychiatrische aandoe-
ningen. De steungroep biedt kansen aan
betrokken familie, en naasten om bij te kun-
nen dragen aan herstel en elkaar goed geïn-
formeerd te houden. Het model heeft als
kern gelijkwaardige samenwerking en
ondersteuning. De positie van familie zal
hierdoor duidelijk verbeteren ten opzichte
van de bestaande situatie.

Wat ons betreft starten we al vandaag. Voor
iedereen met gezond verstand is het zo helder
als glas dat je met een goede steungroep beter
af bent. Het is daarom zeer bemoedigend dat
er al ongeveer twintig GGZ instellingen mee
gaan doen met een verkennend onderzoek,
onder leiding van het Trimbos Instituut, om
RACT in Nederland te helpen introduceren.

We nemen vanuit familie perspectief actief
deel aan deze ontwikkelingen en ondersteunen
dit initiatief met grote betrokkenheid. Het wer-
ken met een steungroep biedt uitzicht op bete-
re zorg en meer perspectief, voor onze naasten,
voor onszelf en voor de zorgprofessionals.
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In het Polanentheater hield de VAR (Verpleeg-
kundige Advies Raad) van InGeest o.l.v. Ronald
van Gool op 9 mei een hele mooie sessie. Afge-
trapt werd door professor Stynke Castelein
(RUG/Lentis) die vertelde over haar onderzoek
dat al 10 jaar ruim 2000 mensen uit de zgn.
EPA-groep/FACT-populatie  volgt aangaande de
(mate van ) hun herstelproces op de drie
bekende domeinen van symptomatisch, per-
soonlijk en maatschappelijk herstel. Kern van
haar betoog: niet alles verloopt van lineair a
naar b en tijdsvolgordelijk, maar altijd in wisse-
lende mate tegelijkertijd. M.a.w. de ene vorm is
niet voorwaardelijk voor de andere vorm van
herstel. Roept op om de drie vormen van her-
stel in samenhang te analyseren en heeft daar-
toe één analysemodel ontwikkeld. En dat is bij-
zonder omdat de gezondheidszorg praktijk niet
op mengvormen is ingericht. Zij overziet  de
resultaten van deze groep over een periode van
10 jaar. Een kleine groep is in de loop van die 10
jaren weinig opgeschoten. Zo’n 40% heeft op
die drie onderscheiden terreinen grote en sta-
biele winst geboekt. Desondanks op terrein van
maatschappelijk herstel voor mensen blijft de
progressie wat achter. Dienaangaande zijn er
meerdere zorgbehoeften te vervullen: dagbe-
steding, werk en relaties/maatschappelijke
inbedding en participatie.  Opvallend dat IPS
weinig wordt aangeboden, omdat het te duur
wordt geacht. Het zou zinvol zijn meer IPS tra-
jecten in te zetten. (Noot opsteller: temeer daar
wetenschappelijk onderzoek van de Erasmus
Universiteit heeft aangetoond dat IPS bij de
helft van de mensen die dankzij IPS weer aan
betaald werk komen en blijven na 5-7 jaar door
verminderde zorgkosten ‘winst’ oplevert). Styn-
ke gaf nog voorbeelden van interessante her-
stelgerichte projecten: het Hospitality-project
dat werkt met eetgroepen en aldus zelfred-
zaamheid en sociale integratie bevordert. Er is

een RACT-project 2.0 waarin op ontschotte
wijze meerdere disciplines met teams van de
gemeente  steungroepen vormen. Er is De Hori-
zon opgezet een  Buurt/Clubhuis à la de Water-
heuvel (Fountain Housemodel). Een project
‘Goede buren’ : beschermd wonen  waarin ook
studenten participeren. Noemt vervolgens pro-
ject TREAT dat ROM  uitkomsten productief
helpt maken om patiënten tot stappen te hel-
pen komen o.a. met hulp van algoritmen. En
tot slot is er het VOICE onderzoek dat zich richt
op de therapeutische relatie: onderzoek naar
welke factoren daarbij relevant zijn. Eén bevin-
ding mag niet onvermeld blijven: de casemana-
ger wordt belangrijk bevonden door cliënten.
Stynke sluit af met te zeggen dat mensen na
hun eerste psychose  nu betere hersteluitkom-
sten hebben dan 10 jaar terug. Voor nadere
informatie: s.castelein@rug.nl.

Positieve Gezondheidszorg op mars
Daarna aandacht voor Machteld Huber. Zij
heeft de positieve gezondheidszorg op de kaart
gezet. Geïnspireerd door haar eigen ervaringen
als huisarts die op jonge leeftijd meerdere peri-
oden van ziekte te verwerken kreeg en toen bij
de zorg aanliep tegen de door haar ervaren en
ongewenste versmalling in mensbeeld en het
gebrek aan aandacht voor veel andere, voor
haar belangrijke  componenten van het leven.
Aandacht vragen voor een breder benadering
van mensen en inzoomen op wat ze wel kun-
nen en willen, het centraal stellen van zinge-
ving als belangrijkste herstelfactor die veer-
kracht bevordert en preventie als basis voor
een zorg die zich niet tot ziekenzorg moet ver-
engen. Dit alles brengt ze samen in haar plei-
dooi  onder de noemer van ‘positieve gezond-
heidszorg’, inmiddels haar missie die haar al 30
jaar inspireert en gezond houdt. Voor haar in
essentie is gezondheid het vermogen je aan te
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passen, je eigen regie te voeren, in het licht van
het sociale, fysieke en emotionele uitdagingen
van het leven. Gezondheid is niet het doel
maar het middel om ‘je ding te doen’. Ze laat
nog even ‘het spinneweb ‘ de revue passeren
hèt gespreksinstrument om een volledig beeld
te krijgen van diegene die voor hulp aanklopt. 

Ze behandelt vervolgens het begrip van ‘blue
zones’, plekken verspreid over de wereld waarin
mensen een ver boven het gemiddelde gezond-
heid hebben te danken aan voeding, bewegen,
het opstaan met een ideaal en vrienden/socia-
le contacten hebben. Daarbij is het ervaren van
samenhang (‘sense of coherence’) belangrijk en
zij stelt dat tegenover leven met gevoelens van
verwarring zinloos- en machteloosheid. Wense-
lijke grondhouding bij de zorgverlener is een
vragende zoals je verwacht bij een taxi: “Waar
wil je naar toe?”  Meer over haar inspirerende
benadering en ‘tools’ om mee aan de slag te
gaan te vinden op: www.iph.nl. 

Dan wordt tot slot het Polanentheater zelf eer
betoond door een mooi slotakkoord van thea-
tergroep ‘Kracht van Beleving’.

Nieuw hoofdstedelijk initiatief om preven-
tiebeleid tot grotere bloei te brengen
Een dag later 10 mei: werd o.l.v. GGD directeur
Josee Manshanden de aftrap gegeven voor een
hoofdstedelijk initiatief met de titel Thrive. Dit
in navolging van andere grote steden, te begin-
nen met grondlegger Philadelphia. Wethouder
Kukenheim opende bevlogen en stelde dat
Amsterdam er alles aan wil doen om een door
allen gedragen preventiebeleid tot bloei te
brengen. Daar valt veel gezondheidswinst mee
te behalen, zoals bijvoorbeeld inzake suïcide,
waarin Amsterdam al redelijk voorop loopt.
Indruk maakte Sean Russell die een boeiende
en inspirerende schets gaf hoe hij als politie-
man èn  projectleider Implementatie Thrive in
de Engelse Midlands aan de slag is gegaan in
het besef dat geestelijke gezondheid zijn basis
dient te krijgen in de vroege jeugd. Hij vroeg
mensen wat goed en wat verkeerd gaat in de

‘mental health’ en stelde vast dat suïcides veel
voorkwamen en er veel verlies aan arbeids-
plaatsen had plaatsgevonden. Daarop baseerde
hij vervolgens een brede agenda om de
gemeenschap te betrekken in het gewenste
preventiebeleid waarvan o.a. onderdelen
waren: creëren arbeidsplaatsen, ontwikkelen
vaardigheden, ‘Housing First ‘, aandacht voor
een goede reclassering.  Zo werd ook mede
dankzij mond tot mond reclame ‘health impro-
vement everybody’s business’. Uiteenlopende
instrumenten werden ingezet, zoals bij vrees
voor een suïcide de omgeving scannen en ont-
doen van mogelijke ‘hulpmiddelen’ daartoe, tot
aan het bieden van IPS en cursussen Mental
Health First Aid. Succes kon worden vastge-
steld aan de hand van cijfers. Hij benadrukt tot
slot dat werk helpt, dat het systeem om dit
allemaal gaande te houden complex is en
voortdurende aanpassing vergt. Rolmodellen,
sleutelfiguren, een helicopterview zijn daarbij
behulpzaam. Russell wijst voor een succesvolle
implementatie  op het belang van de taal, zoe-
ken van ‘common ground’ ook bij partijen met
een verschillend perspectief of belang, op het
belang van begrip van wat mensen willen en
het leveren van ‘evidence’ daartoe is ook het
leggen van een vruchtbaar contact met univer-
siteiten.

Daarna het woord aan Aartjan Beekman die
zijn vreugde uitsprak over het initiatief en ging
vervolgens in op preventieaanpak in Nederland
en hij benadrukte daarbij  het belang van suïci-
de preventie. Cijfers nopen daartoe: 1750 men-
sen benamen zich in 2018 van het leven, maar
er zijn wel 100.000 pogingen gedaan en hij
schatte dat vier keer zoveel mensen weleens
met gedachten dienaangaande rondlopen. 
Hij trekt een vergelijking met de somatische
zorg, waarin de cijfers inzake overlijden aan
kanker of hart- en vaatziekten drastisch naar
beneden zijn gebracht. Om van het aantal ver-
keersdoden nog maar te zwijgen. Dus ja pre-
ventiebeleid kan daadwerkelijk effectief zijn.
Ook hij onderschrijft de notie dat het hebben
van werk belangrijk is en dat daarop zeker
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ingezet zou moeten worden. Roept op tot een
samenhangend beleid waarin ook onderwer-
pen als ‘angst en depressie‘ als vanzelfsprekend
worden betrokken. En dat geldt zeer zeker pre-
ventieve activiteiten inzake de jeugd waar
angst en depressie al veel voorkomen en in het
latere leven kunnen doorwerken. 

Spreker werpt aan het einde van zijn boeiende
betoog de belangrijke vraag op: ”Hoe spreek je
mensen aan om deelgenoot te worden van een
brede maatschappelijke preventieaanpak”. Dat
vergt zeker ‘social engineering’. 

Daarna verspreiden de circa 60 deelnemers
zich over 8 tafels om te brainstormen op basis
van de geleverde 6 principes van Thrive
Amsterdam, nu nog in concept: Verander de
cultuur, Handel vroeg, Dicht de behandelkloof,
Werk samen met gemeenschappen, Gebruik
data beter, Versterk het vermogen van de over-
heid leiding te geven.

De middag werd afgesloten door GGZ Neder-
land voorzitter Jacobine Geel die het belang
benadrukte om inzake preventie brede coalities
en samenwerkende netwerken te vormen.
Meldt vervolgens de zaal dat GGZ Nederland
lid is geworden van  ‘Thrive Internationaal’, ten
bewijze dat dit initiatief onderschreven wordt
en dat GGZ Nederland de implementatie  lan-
delijk wil gaan stimuleren. Een grootstedelijke
aanpak kan werken als het broodnodige ‘vlieg-
wiel’. Eindhoven heeft al belangstelling
getoond en mogelijk zal ook Utrecht volgen
want uit die stad waren verschillende mensen
te gast in de Boekmanzaal in de Stopera.  

Moreel Beraad helpt bij praktijkdilemma’s 
15 mei Algemene Ledenvergadering F-ACT Ver-
eniging Nederland daar beoefenden, na de
aftrap door voorzitter Elsbeth de Ruijter, de
aanwezigen o.l.v. Yolande Voskes en Gerline de
Jong een Moreel Beraad. Tegen de achtergrond
van de aankomende Wet Verplichte GGZ achtte
het F-ACT Bestuur het nodig om het thema

Drang en Dwang dat met deze wet nieuwe
dimensies krijgt bij de kop te pakken. 
Een mooie exercitie uitgevoerd aan de hand
van een casus gepresenteerd door psychiater
Cari van Slooten die de aanwezigen deelgenoot
maakte van de dilemma’s waar hij in de door
hem gepresenteerde casus mee worstelde. De
aanwezigen, onder wie verschillende vertegen-
woordigers van MIND en de wetenschap, naast
uitvoerenden en bestuurders, werden vervol-
gens meegenomen langs thema’s als:  welke
waarden en normen zijn bij de behandelaar,
cliënten en naasten aan de orde en in hoeverre
beïnvloeden deze het proces en de uitkomsten.
Hoe ver moet je gaan in het ruimte geven aan
de autonomie van de cliënt. Wanneer komen
de mensenrechten in het geding? Wanneer
wordt het respecteren van autonomie  ver-
waarlozen en kan soms door het uitoefenen
van enige drang het voortbestaan van wanen
verminderd worden, waardoor juist weer wèl
ruimte kan komen voor meer autonomie. Echte
zekerheden zijn er eigenlijk niet. Van veel wat
wenselijk geacht werd, weet je tevoren niet de
uitkomsten. 

Aan het einde was iedereen het er wel over
eens dat de ‘dialogische ‘opzet van Moreel
Beraad een belangrijk middel is om de werk-
vloer voor te bereiden en alert te houden op
voorkomende dilemma’s die niet per se alleen
inzake de WVGGZ of Dwang en Drang aan de
orde hoeven te komen. Moreel Braad draagt bij
aan ‘ethische borging’ en kan een vorm van
‘moresprudentie‘. opleveren. 

Tot slot: In september vindt weer een internati-
onaal F-ACT congres plaats ditmaal in Verona,
onder de titel ‘Future of Common Mental
Health’. Er zijn al veel abstracts ingediend. 
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STRAMIEN

De waanzin zelf gaat goed gekleed.

Zijn werk vergt tact, precisie ook.

Dus kruist hij namen aan,

kamt steden uit, tast schedels af.

Veegt hij zijn voeten, is het raak.

Stampt het in de nok.

Weer vraagt zijn vrouw naar zijn pensioen.

En hij met noodweer nog op pad.

Niet snik. ‘Verkeerd bedraad.’

Van Luther met zijn inktpot tot Feith,

tot Freud en jou en mij geen mens

die zijn stramien begrijpt.

Meno Wigman, De wereld bij avond, Poetry International 2006

GEDICHT
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May-May Meijer neemt je in dit boek
mee in haar dagelijks leven, waarbij ze
op neutrale toon haar activiteiten, ont-
moetingen en gedachten weergeeft. 

Ze reist veel met haar man, ze krijgt een zoon,
ze is actief in de politiek bij de Partij van de
Arbeid en ze is zeer begaan met wereldvrede.
Zij zet ook een eigen organisatie op voor
wereldvrede, Peace SOS, waarvan zij directeur
is. Ze heeft veel contacten met andere vredes-
organisaties.

Haar gedachten, zoals eerder gezegd, heel neu-

traal beschreven, worden steeds meer bepaald
door haar gevoel afgeluisterd te worden door
de AIVD (Algemene Inlichtingen en Veiligheids-
dienst). In het tweede deel van het boek
spreekt ze voor het eerst uit dat ze zichzelf
achterdochtig vindt. 

May-May is gepromoveerd in de communica-
tiewetenschap aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam en werkt als universitair docent.
Als ze beseft dat ze achterdochtig is en zich
niet goed meer kan concentreren op lange tek-
sten, neemt ze ontslag en gaat werken bij de
televisie. 

Haar man vindt op een gegeven moment dat
ze vreemd gedrag gaat vertonen, waaronder
het huwelijk lijdt, en neemt haar mee naar de
huisarts. Die schrijft een verwijzing voor een
psychiater. Maar May-May wil niet praten,
omdat ze meent dat de geheime dienst alles
zal afluisteren. Ze krijgt dan medicatie. Wereld-
vrede wordt haar missie.

Hoewel ze liefdevolle mensen om zich heen
heeft, voelt ze zich geïsoleerd van haar omge-
ving. Het is en ‘eenzame reis’. ‘Ik leef in twee
aparte werelden.’ Vroeger stond zij aan de
bovenkant, nu aan de onderkant van de maat-
schappij, nee beter: aan de rand. Dit alles door
haar ziekte. 

Een enkele keer wordt ‘stemmen horen’
genoemd. Haar gedachten over de AIVD zijn
psychotische gedachten, May-May krijgt de
diagnose schizofrenie. Als zij in een politiecel
terecht komt, realiseert ze zich: ‘Mijn gewone
leven komt niet meer terug’. Ze heeft suïcidale
gedachten. Dan wordt ze op high intensive
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care opgenomen in een psychiatrisch zieken-
huis.  

Daarna is ze wel duf van de medicijnen, maar
ze heeft doorzettingsvermogen, en begint een
nieuw leven. Ze heeft grote behoefte weer aan
het werk te gaan, maar…’ik voel me als een
wild paard dat opgesloten is.’ Toch pakt ze haar
missie wereldvrede weer op.

De kracht van dit boek ligt in mijn ogen in de
neutrale manier waarop de schrijfster haar
gedachten weergeeft, waarbij pas in een laat
stadium waar ze eigenlijk last van heeft aan
het licht komt. Deze manier van vertellen doet
recht aan de beleving van iemand die psycho-
tisch begint te worden, maar zelf nog niet door
heeft wat er aan de hand is. Zo kun je heel
goed meeleven met de verteller en inzicht krij-
gen in haar situatie.

Jim van Os, psychiater, zegt: ‘Een boek voor wie
wil leren hoe psychose ook een proces kan zijn
van zingeving en de weg naar een betekenisvol
bestaan.’

May-May Meijer

May-May Meijer (Delft, 14 februari 1972) is
moeder van een twaalfjarige zoon. Ze was tien
jaar werkzaam op de Vrije Universiteit in
Amsterdam. Onderzoek doen en les geven was
haar passie en ze werkte hard om hoogleraar
te worden totdat ze last kreeg van psychosen.
In een spraakmakende uitzending van RTL Late
Night vertelde ze over haar bizarre aandoe-
ning. Haar psychische kwetsbaarheid en haar
ontmoeting met God vormt de oorsprong om
zich met vrede bezig te houden. Ze richtte de
vredesorganisatie Peace SOS op en schrijft tal
van artikelen om oorlogen te voorkomen en op
te lossen op basis van vreedzame methoden.
Haar mede vredesactivisten spoorden haar aan
om haar inspirerende verhaal over psychosen
te delen met de wereld en om het boek Missie
Wereldvrede te schrijven. Daarnaast publiceert
ze regelmatig voor Schizophrenia Bulletin van
Oxford University Press en op PsychoseNet over
haar psychische kwetsbaarheid om zo hoop te
bieden aan andere mensen die een psychose
en/of depressie doormaakten en hun naasten.
Ook was ze te gast bij Radio 1 om hierover te
vertellen. 

Zie voor May-May's publicatielijst:
www.academia.edu
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Een volle zaal met 260 mensen, voornamelijk
bestaande uit bij de suïcidethematiek betrok-
ken hulpverleners, maar ook met vele verte-
genwoordigers uit de kring der naasten, verza-
melde zich van 14.00-17.00 in de Openbare
Bibliotheek Amsterdam om de première bij te
wonen van de film Doodzonde die Julia van
Graevenitz in de afgelopen twee jaar heeft
samengesteld. Opmerkelijk genoeg treedt Julia
bij deze bijeenkomst op als –duidelijk goed
ingevoerde- dagvoorzitter.
Er wordt afgetrapt met een indringend lied van
Jeroen Zijlstra, bijgestaan door Cor Bakker: “De
één valt om en de ander blijft staan “.

Julia memoreert dat er jaarlijks zo’n 1900 per-
sonen zich van het leven benemen. 600-700
van hen zijn op dat moment in zorg bij de GGZ.
Afgetrapt wordt met een videoboodschap van
staatssecretaris Blokhuis, die zich eerst veront-
schuldigt voor zijn afwezigheid en dan de zaal
voorhoudt dat suïcide is te voorkomen. Daarom
benadrukt hij dat het zaak is actief te zoeken
naar wegen om suïcide naar nul terug te hel-
pen brengen. Vervolgens neemt Jacobine Geel
het woord en spreekt het commitment uit van
GGZ Nederland. Citeert uit het boek: “So much
life left over” van Louis de Bernières, een passa-
ge waarin iemand op het punt van springen
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geadviseerd wordt: “Ik zou niet dáár springen,”
wat leidde tot contact en uiteindelijk een
goede afloop.

De dagvoorzitter stelt dat van actieve suïcide-
preventie 10 jaar terug nog geen sprake was.
“We wisten niet hoe te handelen noch de ring
van ondoordringbaarheid te doorbreken”.
Julia schetst vervolgens dat de film is op te vat-
ten als een onderzoek naar de perspectieven
van de verschillende betrokken partijen èn om
het belang van het betrekken van naasten
zichtbaar te maken. Het gaat daarbij om ver-
binding te zoeken en duidelijk te maken dat je
samen suïcide kunt voorkomen. 

Deze film ‘Doodzonde‘ wil een middel zijn om
het gesprek over suïcidepreventie aan te
gaan, de verbinding tussen naasten en hulp-
verleners te bevorderen  en tot gezamenlijke
werkwijzen te komen die effectief zijn en die
mensen die suïcide overwegen niet in een 
isolement terecht laten komen. De film is er
nadrukkelijk óók voor de opleiding èn om het
gesprek binnen de GGZ zelf op gang te bren-
gen. Immers de GGZ zou zich vanwege de cij-
fers achter de oren kunnen krabben en een
uitdaging moeten zien in het naar beneden
brengen van de huidige cijfers. 

De film brengt de ervaringen, gevoelens van
pijn en machteloosheid bij naasten en hulpver-
leners indringend in beeld aan de hand van
twee gevallen van suïcide. De film levert ver-
volgens veel gespreksstof op voor een panel
deskundigen. “Hoe ver moet je gaan om priva-
cy of door cliënt gewenste geheimhouding te
respecteren?” “Hoe bereik je iemand die in een
afgrond kijkt?” Allen zijn het erover eens dat de
samenwerking met naasten meer dan wense-
lijk is. Zij vertoeven tenslotte vele uren meer
rond de ‘hoofdpersoon’ dan de hulpverlener.
Erkenning voor deze noodzaak van het betrek-
ken van naasten is nu ook te vinden in de
generieke module inzake suïcidaal gedrag. Het
is belangrijk een goed instrumentarium te ont-
wikkelen. Oog te hebben voor eigen kracht van

mensen, maar óók voor hun kwetsbaarheden.
Gewezen wordt op de Yvonne van de Ven stich-
ting die sinds 1998 bezig is suïcidepreventie op
de maatschappelijke agenda te krijgen en blij
is met het huidige gesprek.

Jan Mokkenstorm, initiatiefnemer van 113,
toont zich eveneens hoopvol over het nieuwe
denken. De tijd van ‘doe het zelf maar’ is voor-
bij dat geldt de cliënt en dat geldt de hulpver-
lener. Julia ontlokt het panel dan een aantal
‘hobbels’ die genomen moeten worden.

Bauke Koekoek, Lector Psychiatrische Zorg HAN,
en Crisisdienstverpleegkundige: Hulpverleners
zijn veelal opgeleid in het één op één gesprek,
terwijl het voor suïcidepreventie wenselijk is
meer in netwerkwerkverband te opereren. Daar
hebben systeemtherapeuten wel verstand van,
maar die zijn er helaas veel te weinig;

Wim van Lierop, familievertrouwenspersoon,
LSFVP: Contact met de omgeving van de cliënt
wordt bemoeilijkt door privacywetgeving;

Remco de Winter, psychiater Parnassia-groep:
Voor het gesprek in de behandelkamer is maar
weinig tijd, wel goed als naaste mee komt;
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Floortje Scheepers: hoogleraar Innovatie in de
GGZ UMC Utrecht:  Er zijn meerdere waarhe-
den, professionals moeten daarbij beseffen dat
de naasten een kennisbron vormen die zij moe-
ten benutten in gelijkwaardigheid om de stuk-
jes van de puzzel te verzamelen;

Menno van Leeuwen, voorzitter Yvonne van de
Ven Stichting: Men weet elkaar rond de cliënt
nog steeds moeilijk te vinden en dat is ook niet
geregeld.

Naasten willen betrokken worden door de
hulpverlening. Als er van een crisis sprake is,
blijkt het soms wat gemakkelijker om contact
te krijgen. Als dat niet of onvoldoende gebeurt
leidt dat regelmatig tot klachten. Dan is een
open opstelling van de hulpverlening gewenst.
En het besef dat de hulpverlener het niet
alleen kan. Uiteindelijk gaat het om verbinding
zoeken /vinden. Bij nazorg hebben mensen
behoeften aan troost en niet aan een verkla-
ring dat er protocollair goed is gehandeld.  Toe-
gankelijkheid van de zorg bij dit soort risico’s is
belangrijk en kan beter. Het micronetwerk
werkt. Daarom moet de sector zich meer rich-
ten op het opzetten of  aanhaken van micro-
netwerken. Immers ‘onverbondenheid‘ is de
belangrijkste factor die suïcide verklaart.

Wenselijkheden
Het is zaak de hulpverlening toe te rusten om
effectief en vroegtijdig te signaleren en de suï-
cidepreventie beter in de vingers te krijgen. De
opleiding dient beter op dit thema te worden
toegesneden. Structureel mensen samen met
hun naasten uitnodigen bij een zorgaanvraag
en daartoe het protocol herschrijven. Ook naas-
ten kunnen getraind worden.

En dan zeer zeker wenselijk wachtlijsten weg
te werken en bij een langere wachttijd werk
maken van tussentijdse oplossingen, daarbij
gebruik makend van huisartsen en (familie-)
ervaringsdeskundigen.

Aan de slag 
Gerdien Franx , manager Nationale Agenda Suï-
cidepreventie 113 sluit af. Zij constateert dat er
vele acties al lopen, dat het zaak is goede prak-
tijken te leren kennen en te verspreiden. Krach-
ten bundelen zoals 113 nu bijvoorbeeld doet
met Turning Point die de film heeft geprodu-
ceerd, maar dat ook te doen met scholen,
gemeenten, bestuurders en alle andere betrok-
kenen. Zij pleit voor een ‘outreachende’ opstel-
ling van de hulpverlening, zeker met de Wet
Verplichte GGZ die nu in aantocht is. Immers
de cliënten hebben maar beperkt contact met
de hulpverlening en leven meestentijds in hun
eigen omgeving.  
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28 maart 2019 Den Bosch

In het oudste GGZ gebouw ter wereld,
stammend uit 1442,  het huidige hoofd-
gebouw van Reinier van Arkel in Den
Bosch verzamelen zich in de  middag
zo’n 100 belangstellenden uit het hele
land (Van Groningen tot Maastricht),
van zeer diverse pluimage: wetenschap-
pers, vertegenwoordigers van cliënten
en naastenbelangenorganisaties,  een
vertegenwoordiger van gemeente Den
Haag, bestuurders en uitvoerenden van-
uit GGZ instellingen.    

Tom van Mierlo, bestuurder/psychiater van
voornoemde instelling  is dagvoorzitter en
geeft een toelichting op de reden voor deze bij-
eenkomst waarvan er nog meerdere zullen vol-
gen. Organisaties als FACT, ART, HIC, RACT, IHT
staan voor methodieken die met elkaar  ‘the
big five’ vormen van recente vernieuwingen
binnen met name de ambulante GGZ. De per-
sonen die nauw bij deze  vernieuwingen zijn
betrokken als initiatiefnemer en/of auteur van
de bijbehorende handboeken, zijn tot de
gedachte gekomen dat het wenselijk is na te
gaan of de bij deze methodieken gewonnen
inzichten zodanig zijn te vereenvoudigen te
komen dat de gescheiden benadering vanuit
die onderscheiden methodieken in één nieuwe
integrale benadering kunnen uitmonden. Daar-
toe zijn uit deze kring nu teksten bijeenge-
bracht ten behoeve van een boek in wording
met de bedoeling tot deze nieuwe geïntegreer-
de benadering te komen. Werktitel: Netwerk
Psychiatrie. Het bijzondere van déze bijeen-
komst is nu, dat de aanwezigen na eerst via

een besloten site inzage te hebben gekregen in
de conceptteksten, deze middag de gelegen-
heid krijgen om hun commentaar op de hen
toebedeelde hoofdstukken, te leveren.
Alvorens het zover is , eerst het woord aan
twee inleiders.

Visie, missie en de leidende principes Net-
werk Psychiatrie
Niels Mulder, psychiater Parnassiagroep en
bijzonder hoogleraar openbare GGZ Erasmus
MC, trapt af met de visie en missie van Net-
werk Psychiatrie (NP). “NP is een visie en
werkwijze die behandeling en begeleiding
voor mensen met (ernstige) psychische aan-
doeningen verbindt.

Haar missie is om de kansen op herstel en
gezondheid zo groot mogelijk te maken”.
Mulder benadrukt dat het denken in netwer-
ken bepaald niet nieuw is en wijst op bijvoor-
beeld Parkinsonnet dat al geruime tijd de
cliënt centraal stelt en toegang bezorgt tot
de nieuwste inzichten. Met betere resultaten
en minder kosten dan voorheen in deze tak
van sport. En zo zijn er meer op somatisch
vlak. Staat ook even stil bij  de bijzondere net-
werkvorming die ‘Redesigning Pyschiatry’
(RP) onderneemt. In RP verband zoeken men-
sen werkzaam binnen de GGZ bewust de ver-
binding met andere disciplines zoals filoso-
fen, ontwerpers, ervaringsdeskundigen en
domeinexperts. Dit in de verwachting door
een dergelijke verbinding nuttige inzichten
te genereren hoe RP de ontwikkelingspoten-
tie van mensen in beeld kan krijgen en ver-
volgens helpen aanboren. 
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Opbouw en Ontwikkeling 
Netwerkpsychiatrie 
Nico de Louw  



RP werkt met een gewenst toekomstbeeld
waar de GGZ zou moeten/kunnen zijn in 2030.
Klinkt heel ver weg, maar om in 12 jaar een
algemeen aanvaarde ‘herontworpen GGZ’ en
dus een fundamentele cultuuromslag voor
elkaar te boksen is geen sinecure. Ook al wordt
gesproken van psychiatrie daarmee toch wel de
hele GGZ bedoeld, maar dat ‘bekt’ minder.

Anticiperen op een toekomst door het formu-
leren van  een ‘stip aan de horizon‘ spreekt
aan. De mens willen zien, begrijpen en onder-
steunen in wisselwerking met zijn omgeving,
ja graag!! De taal wordt bij RP net als bij net-
werkpsychiatrie  en passant ook vernieuwd.
Bij RP spreekt men niet over stoornis maar
men definieert de problemen als stagnatie,
als Probleem In stand Houdend Interactie
Patronen (PIHIP) en dat zijn aanknopingspun-
ten voor interventies als het verlichten van
prestatiedruk, bouwen aan een toekomstper-
spectief, ontwikkelen levensvaardigheden,
beschermen levenssfeer, helpen aan beteke-
nisvolle rollen en bijdragen aan de samenle-
ving. Het bevorderen van dergelijke condities
helpt  de wereld voor mensen ‘vloeibaar‘ te
maken wèg van stagnatie.

Echter, aldus Mulder,  de cliënten op het soma-
tische vlak zijn ‘gevoegelijker’, makkelijker te
betrekken en te bedienen. Daar tegenover, veel
mensen die als cliënt de GGZ binnen komen
hebben een traumatische geschiedenis, die
vaak met ontwrichtende gevolgen in de ouder-
kind relatie zijn beslag kreeg met een hech-
tingsstoornis als gevolg. En dat geeft deze
mensen langdurig gevoelens van onveiligheid
en problemen in het sociale verkeer wat cliën-
ten met zich meebrengen als zij hun toevlucht
tot de GGZ zoeken. 
Vanuit de wens om een goed en effectief
behandelklimaat te scheppen voor cliënten
met een dergelijke voorgeschiedenis hebben
een fiks aantal mensen uit de door Van Mierlo
geschetste hoek de handen aan de ploeg gesla-
gen. Op basis van visie en missie zijn de vol-
gende leidende principes geformuleerd.

     1.    Werken vanuit één visie op herstel en
gezondheid door het netwerk;

     2.   Regie bij de cliënt waar kan: “Niets over
ons, zonder ons”;

     3.   Langdurige en directe samenwerking
met naasten;

     4.  Rekening houdend met kwetsbaarheid
en stimuleren van veerkracht cliënten en
naasten;

     5.   Sectoroverstijgende samenwerking tus-
sen psychiatrisch/medisch en sociaal
domein

            •     Op het niveau van voorzieningen
            •     Op het niveau van de cliënt
            •     Bevorderen dialoog, ruimte voor per-

spectieven;
     6.  Bieden van continuïteit van zorg
            •     In een toegankelijk netwerk van for-

mele voorzieningen
             •     Door het organiseren van een stabiel

(in) formeel netwerk om de cliënt heen.

Hierna gaat Mulder dieper in op het ontstaan
en de gevolgen van de eerder genoemde trau-
matische ervaringen en hechtingsproblema-
tiek. Concludeert dat het kind voortleeft in de
volwassene en daarom moet een goede zorg
rekening houden met traumatisering en wer-
ken aan het verbeteren van disfunctionele
schema’s en verstoorde hechting door middel
van een vorm van ‘ouderschap’ (limited repa-
renting) en goede netwerkzorg. Eendrachtige
samenwerking van FACT met Sociale Domein,
aangevuld met o.a. herstelacademies en
resourcegroepen vormen hiervoor een goede
basis.

De naaste aan het woord
Dan krijgt Arie Kars van de Familieraad Parnas-
sia regio Rijnmond het woord. En, zo kunnen de
aanwezigen getuigen, hij neemt het woord
ook. Aangrijpende casuïstiek uit zijn praktijk als
familie ervaringsdeskundige/- en coach combi-
neert hij met de schrijnende problematiek met
eigen kind thuis. Legt vervolgens op basis van
zijn ervaringen en waarnemingen inzake de
GGZ de aanwezigen zijn gewonnen inzichten
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voor. Behalve het netwerk op micro/gezinsni-
veau en het netwerk tussen instellingen op
macroniveau, ziet hij de instelling zelf als een
derde netwerk wat hij als mesoniveau
omschrijft. Op dat niveau zou er werk gemaakt
van kunnen worden om elkaar beter binnen de
instelling te vinden en te benutten dan nu -
zeker bij grote instellingen- het geval is. De
grootte van een instelling lijkt soms een effec-
tieve begeleiding in de weg te staan. Het komt
veelal neer op improviseren waar het gaat om
de juiste collegae te vinden ten nadele van
kwetsbare cliënten die effectieve begeleiding
in die wildernis echt nodig hebben.  Dit brengt
de spreker op de wenselijkheid van het instel-
len van een onafhankelijke casemanager, die
bekostigd door de verzekeraar, niet behorend
tot de GGZ, omkleed met de benodigde
bevoegdheden om binnen en tussen de drie
onderscheiden niveaus de cliënt als gids terzij-
de te staan om sluitende afspraken te maken
inzake het inschakelen van de hulpverlening. 

Voorts mist hij herstelacademies voor naasten
en zou de instelling van (meer) familie erva-
ringsdeskundigen zeker kunnen bijdragen aan
herstel van familie en naasten en hun inbreng
in resourcegroepen en open dialogue kunnen
versterken.   

Voorts zegt Kars dat het thema zingeving in
zijn beleving is geërodeerd waar het veel meer
betekenis zou moeten krijgen. Hij juicht de
belofte voor een goede zorg toe die de peilers
onder netwerkpsychiatrie in zich hebben, maar
ziet die dan ook liefst zo snel mogelijk inge-
voerd. Het gaat hem allemaal te langzaam.  

Discussie
Dan neemt de zaal het woord. Met het oog op
het werken met anderen, wordt de benaming
Netwerk Psychiatrie niet gelukkig bevonden.
Deels omdat psychiatrie bij mensen een nega-
tieve associatie kan oproepen maar het lijkt
ook te veel een toe-eigening van de discipline
psychiatrie te suggereren waarmee andere GGz
disciplines lijken uitgesloten, terwijl zij juist
erkenning verdienen. Ook ten opzichte van
sociale wijkteams lijkt deze term niet uitnodi-
gend om een gezamenlijk netwerk te vormen.
Een ander wijst erop dat ook voor GGZ cliënten
allereerst de basisvoorwaarden als huisvesting
en inkomen vervuld moeten worden. Het dwin-
gend karakter van de DSM wordt gehekeld en
wordt getypeerd als een machtsinstrument
van de psychiatrie waar mensen vaak niet mee
geholpen worden.  Vervolgens gaan de aanwe-
zigen in 4 werkgroepen uiteen om de verschil-
lende concept-hoofdstukken te bespreken.
Deze zijn afzonderlijk genotuleerd!  
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Plenaire terugkoppeling 
Uit de plenaire samenvattingen uit de 4 werk-
groepen vielen aangaande het gelezen materiaal,
bedoeld voor het uiteindelijke boek onder meer
de volgende opmerkingen te noteren: Meer hel-
derheid inzake doel en doelgroep van het beoog-
de boek. Een goede inleiding die het geheel aan
elkaar verbindt, is broodnodig. Het document
wordt ervaren als een verzameling , onderling niet
gehee l afgestemde en elkaar versterkende bijdra-
gen, zonder een duidelijke richting. En dan sterk
vanuit de GGZ geformuleerd wat een gelijkwaar-
dige opzet van de gewenste netwerken belem-
mert.  Het is kennelijk de bedoeling de ‘big five
‘aan elkaar te verbinden  of meer te integreren en
aldus de schotten er tussen te verminderen, maar
dat is nu nog niet meer dan een voornemen. Als
je wil netwerken met bijvoorbeeld het sociale
domein, denkt in termen van resourcegroepen en
triadische aanpak en het gezamenlijk weg vinden
uit de –niet altijd even helder geschetste- dilem-
ma’s , dan moet er toch ook in een gemeenschap-
pelijke voor alle betrokkenen toegankelijke taal
gesproken worden, was een door meerderen ver-
woorde mening. In het besef dat dit niet makke-
lijk en wellicht zelfs onmogelijk is. Hoe dan ook:
het boek zou moeten helpen dialogen aan te
gaan. Binnen de breed op te vatten zorg- en wel-
zijndisciplines maar ook met de woningbouw,
politie, werktoeleiders. Kortom met allen die op
micro, meso en macroniveau deel uitmaken dan
wel zouden moeten uitmaken van diverse net-
werken waarbij waar mogelijk en wenselijk digi-
tale ondersteuning geboden wordt. Boek richt
zich vooral op het ‘wat‘ er moet gebeuren maar
graag ook dan aangeven ‘hóe’ de implementatie
zijn beslag zou kunnen krijgen. Steeds oog hou-
den voor het lijden als het essentiële element
waarop de GGZ zou moeten stoelen, maar dit
kwam niet als invalshoek duidelijk uit de verf.

Behalve het microsysteem en het macrosys-
teem zal het boek ook het mesosysteem (het
afzonderlijke organisatie niveau) functioneel
in zijn boodschap moeten betrekken. En juist
op het regionale niveau bruikbaar moeten
worden.

N.a.v. uitgangspunt ‘Niet over ons, zonder ons’,
wordt vanuit Mind gesteld: “ Laat sociale inclu-
sie en mensenrechten ook richtingsgevende
uitgangspunten zijn” en dat verkrijgt instem-
ming. En een uitvoerende “betrek de werkvloer
erbij als je voor de uitvoering van het boek
draagvlak wil creëren”. Een terechte opmerking
die het wenselijk maakt dat de werkvloer ook
meer ruimte zou kunnen krijgen en of nemen
om daadwerkelijk deel te nemen aan symposia
die de ‘state of the art ‘weerspiegelen dan wel
proberen verder te brengen.

De gewenste grondhouding van de Peersup-
ported Open Dialogue van het ‘niet weten‘,
wordt ook bij netwerkpsychiatrie wenselijk
geacht.
Discussie over de benaming steekt aan het
einde weer de kop op. Je zou psychiatrie wel
kunnen gebruiken, als men die term zoals vroe-
ger breed wil opvatten feitelijk als synoniem
voor wat we nu GGZ noemen. Meerdere aan-
wezigen zien psychiatrie als uitsluitend het
domein van psychiaters en ja dan is de opposi-
tie tegen de term Netwerkpsychiatrie begrijpe-
lijk.

De discussie zal worden voortgezet.   Want het
boek is nu te typeren als een proces, ‘a work in
progress’ waar we niet te lang aan moeten blij-
ven sleutelen, viel uit het gedeelde gevoel van
urgentie op te maken.  

Tot slot 
De deelnemers aan deze boeiende bijeen-
komst,  stellen feitelijk met elkaar: ”Die GGZ
kan nog verbeterd worden”. Voelbaar is de pas-
sie om zich daarvoor in te zetten. De aanwezi-
gen maar ook lezers worden uitgenodigd een
inhoudelijke bijdrage te leveren. Dat weerspie-
gelt een klimaat waarin men open staat voor
discussie, met een kwetsbare opstelling en
gericht op het verkrijgen van nieuwe inzichten
en het uitwisselen van functioneel te benutten
ervaringen. Met elkaar een grondhouding die
de GGZ verder zal brengen. Daarvan ben ik
overtuigd.
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Amsterdam, 28 maart 2019

Prof. Dr. Ramón J.L. Lindauer, hoogleraar Kin-
der- en Jeugdpsychiatrie AMC en kinder- en
jeugdpsychiater/systeemtherapeut/TF-CBT-
trainer/EMDR practitioner bij de Bascule,
opent het congres en houdt meteen ook de
eerste lezing: ‘Ik ben er voor je’, ouders en
de zorg voor getraumatiseerde kinderen.

Ik ben er voor je
Trauma is relationeel: kinderen lijden onder
b.v. ruzies van ouders. Ouders die getraumati-
seerd zijn of psychische problemen hebben,
zijn minder beschikbaar voor hun kinderen. Er
is sprake van geblokkeerd ouderschap, het lukt
niet goed om sensitief en responsief ouder te
zijn. Idealiter zouden ouders, maar ook bijvoor-
beeld leraren, moet uitstralen: ik ben er voor
je. De ouder gaat dan in op de behoeften van
het kind in een veilige thuissituatie. Als er
stress komt in die veilige cirkel, door verwaar-
lozing, misbruik, dysfunctionaliteit, ontstaat er
trauma dat problemen geeft op vele gebieden.
Kinderen functioneren dan minder goed. De
respons is er een van vluchten, vechten of
bevriezen. Trauma heeft effect op overtuigin-
gen en verwachtingen. Wees traumasensitief,
wees je ervan bewust dat er traumatisering
heeft plaatsgevonden. Ga na wat nodig is om
de situatie te deblokkeren, herstel de veilig-
heid en begin met verwerken van emoties en
trauma’s. Benoem wat je bij het kind ziet en
wat er gebeurt aan emotie-regulatie.

De tweede spreker is Lotte Hendriks MSc, GGZ
psycholoog i.o. tot specialist en onderzoeker Pro
Persona: Expertisecentrum Angst, Dwang en
PTSS; forensisch psychiatrische kliniek Kairos, als
promovenda verbonden aan de Radboud Uni-
versiteit.

PTSS herkennen: 
het stellen van de juiste vragen naar 
trauma en de mogelijke gevolgen.
De aanwezigheid van trauma betekent niet
altijd dat er sprake is van PTSS. Vaak wordt niet
naar trauma gevraagd. Aangezien cliënten
vaak ook huiverig zijn dit te benoemen, er
negatieve gevoelens en cognities bij hebben, is
het belangrijk dat de hulpverlener hier wel
expliciet naar vraagt, ook al bestaat de kans op
herbeleving. Doordat trauma een lastig thema
blijkt te zijn, krijgt lang niet iedereen de behan-
deling die hij of zij nodig heeft. Wel worden
slachtoffers van seksueel misbruik, fysiek of
psychisch geweld nu steeds meer aangemoe-
digd om hierover te spreken.  De hulpverlener
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5e  Congres (psycho) Trauma
Corine Wepster
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moet dan de juiste vragen weten te stellen.
Wees moedig, want dat zijn de kinderen ook. 

Dr. Suzy Matthijssen, klinisch psycholoog-psy-
chotherapeut en senior onderzoeken, Altrecht
Academisch Angstcentrum en Universiteit
Utrecht, NRGD rapporteur, NIFP

Het verbeteren van traumabehandelingen:
Visual Schema Displacement Therapy
Trauma is geen diagnose, maar een omstan-
digheid waarvan je last hebt. Er is een onder-
scheid tussen eenmalig, enkelvoudig trauma
en chronisch trauma bij een situatie die lan-
ger duurt dan drie maanden, vóór het achtste
levensjaar. Bij complex trauma heeft de per-
soon veel meegemaakt wat de persoonlijk-
heid beïnvloedt, daarnaast nog bestaat pre-
verbaal trauma. Getuige zijn van  een nare
situatie blijkt even ernstig te zijn als zelf een
nare ervaring ondergaan. Er ontstaat een
gevoel van machteloosheid. Vaak is er een

combinatie van probleemsituaties, waardoor
de hechting tussen ouder en kind oppervlak-
kig blijft. Het vertrouwen is weg. Ernstiger is
het trauma dat al ontstaat bij het jonge kind.
Het kind gaat zichzelf als schuldige zien en
schaamt zich, waardoor het niet gaat praten
over de ervaringen. Soms worden kinderen
door de problemen in een pleeggezin
geplaatst, en ook daar kan het vertrouwen
verdwijnen en hechting uitblijven.

Dr. Jackie June ter Heide, klinisch psycholoog en
senior onderzoeker, Stichting Centrum ’45, lan-
delijk behandel- en expertisecentrum voor com-
plex psychotrauma.

Door de bomen het bos: 
traumagerichte therapie bij vluchtelingen.
Getraumatiseerde vluchtelingen zijn niet de
makkelijkste doelgroep om mee te werken.
Een veelheid aan traumatische ervaringen,
hoge bijkomende stress en grote taalkundi-
ge en culturele verschillen tussen cliënt en
behandelaar maken dat behandelaren soms
door de bomen het bos niet meer zien. Is
therapie, traumabehandeling bij vluchtelin-
gen mogelijk? Eigenlijk, zo vindt Jackie, zou-
den alle vluchtelingen traumabehandeling
moeten krijgen. Maar dat is omstreden. Er is
vaak bij de cliënt een overbelasting. En dan
moet hij of zij ook nog zelf om therapie vra-
gen. Terwijl therapie vaak wel degelijk helpt.
Het meest geschikt voor vluchtelingen is de
Narrative Exposure Therapy, in tien tot
twaalf sessies, waarin gewerkt wordt met
een levenstouw waarop positieve en nega-
tieve ervaringen worden geplaatst, bloemen
en stenen op de levenslijn.

Ik woon vervolgens de deelsessie Persoon-
lijkheidsproblematiek bij.
Vertoond wordt een plaatje van een egel: hij
zet bij gevaar zijn stekels op, zo doet de per-
soon met persoonlijkheidsproblematiek dat
ook, alleen in sommige situaties is dat
terecht, maar in andere moet hij of zij juist niet
terugvallen op dat egelgedrag. Zo vertonen
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mensen met persoonlijkheidsproblematiek
gedrag dat niet bij de situatie past. De hech-
ting is verstoord, er is geen vertrouwen, geen
bevestiging van zelfwaardering, wel geïnterna-
liseerde kritiek,  

schuldgevoel en ontwijkend gedrag. 
In 2016 is een onderzoek gepubliceerd: Adver-
se Child Experiences (ACE), waaruit blijkt dat
vaak meerdere dingen spelen en bij drie din-
gen dit leidt tot latere problemen. Handvatten
bij de behandeling zijn hier: goede diagnos-
tiek, het zien van de samenhang tussen klach-
ten en levensloop, het eens kunnen zijn met
de cliënt, het overzicht hebben over mogelijke
interventies, traumagericht werken en toewer-
ken naar globale of specifieke verwerking van
de problemen.

Aldus werd kennis verspreid over de meest
recente wetenschappelijke inzichten op het
gebied van traumaverwerking.
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GEDICHT

Gedenk de tijd dat je niet leefde

Gedenk het niet als een plaats maar als een snelheid

Ijl in die tijd als het licht naar de plaats die je herkent en herken me

Het kan bijna niet, maar zeg: ik bewoog naar je toe, ik bewoog voor die

Tijd, ik loog niet toen ik zag wie je was

Sta stil op dezelfde plek

Het kan bijna niet dat je er nog bent

Jacob Groot, Verlies me niet, een gedicht, Amsterdam

Klankspiegel juni 2019



17 mei 2019, Utrecht

Trage vragen, wijsheid en herstel
De eerste spreker is Leni Tas, met de lezing ‘Wij-
zer worden in de waanzin’. Hij is ervaringsdes-
kundige,  studeerde Humanistiek en volgde ook
de opleiding tot Filosofisch Practicus aan de
Internationale School voor Wijsbegeerte in Leus-
den. In 2018 verscheen zijn filosofische dichtbun-
del De Canon van Traagheid met het essay
Traagheid in de Filosofische Praktijkvoering.

Leni Tas gaat uit van een ‘wetend niet-weten’, een
besef van het feit dat je niet weet, zoals dat bear-
gumenteerd is door Socrates in de oudheid. Er is

sprake van een vragend onderbewustzijn, dat
leidt tot een meditatieve benadering van wat
waar zou kunnen zijn. Dit opent de weg naar
traagheid, het stellen van trage vragen, wat eigen
is aan psychische problemen. Voorbeelden van
trage vragen zijn: ‘Wat zijn mijn ware behoeften?’,
‘Wat betekent het om te worden wie ik ben?’

Leni Tas identificeert het ‘dikke ik’, dat gericht is
op presteren in de aardse werkelijkheid. Bij de
in de psychiatrie veel voorkomende achter-
docht treedt het dikke ik op de voorgrond, en
ook bijvoorbeeld bij het opleggen van eisen
aan jezelf en anderen. Het dikke ik verschuift
naar de achtergrond op het moment dat we
bezig gaan met betekenisvolle ervaringen van
verdieping en groei naar het hogere. Het dikke
ik bemoeilijkt soms het contact met het ware
zelf. Leren we trage vragen stellen dan herstelt
zich dat contact. Traagheid kan wel leiden tot
stilstand, aporie, niet meer tot handelen
komen, maar dat hoort erbij. De weg gaat door
die stilstand heen. 

Gaandeweg wordt duidelijk dat Leni Tas een
pseudonym is, afgeleid van het Latijnse woord
‘lenitas’ dat ‘traagheid’ betekent. Zijn ware
naam is Eric Nachtegaal. Zijn stelling is dat her-
stel een leerproces behelst in het toelaten van
die traagheid, van die trage vragen.

De tweede spreker is Harry Kunneman, met de
lezing ‘Het centrum van het lied en het gat van
de wanhoop’. Prof. Dr. Harry Kunneman stu-
deerde sociologie en filosofie aan de Universi-
teit van Amsterdam. Van 1989 tot 2017 was hij
hoogleraar aan de Universiteit voor Humanis-
tiek in Utrecht op het gebied van geestelijk
werk en normatieve profes-sionalisering, het
zg. ‘waardenwerk’.
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Foto: Traagheid in de Filosofische Praktijkvoering - Leni Tas

Herstel en Filosofie 
Stichting Psychiatrie en Filosofie in samenwerking met Stichting Phrenos

Corine Wepster
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In die context ontwikkelde hij het begrip ‘trage
vragen’, levensvragen rondom thema’s als
vriendschap, relaties, werk, verlies en ziekte.
Zo’n veertig jaar geleden maakte een broer van
hem die psychische problemen had, een einde
aan zijn leven. Het verdriet is voor Kunneman
nog altijd voelbaar.

Kunneman werkt met de term ‘meervoudige
gemeenschapsvorming’; het zelf is relationeel,
wij leven allen in een verband, in een sociale
context. Allereerst zouden die waarden, die
Leni Tas ook noemt, binnen de GGZ moeten
worden erkend, als waardenwerk. Maar de GGZ
werpt blokkades op, is zelf ook normatief en
deel van de sociale context. Het ‘centrum van
het lied’ zou je kunnen zien als ‘flow’, als een
niet te creëeren gelukzalig moment dat je over-
komt. Die ervaring van voorspoed kan iedereen
bereiken en moet je ‘omcirkelen’. Daar tegen-

over staat het ‘gat van de wanhoop’, twijfel aan
jezelf, vastzitten. Centrum en gat hangen
samen. Ga je het gat van de wanhoop bewust
uit de weg, dan bemoeilijkt dat het vinden van
het centrum van het lied. 

Het gat van de wanhoop noemt Kunneman ook
wel ‘het moeras’ en het centrum van het lied de
‘hoge grond’. Woorden van de hoge grond wer-
ken in het moeras vaak niet. De hulpverlener
moet afdalen in het moeras. De naaste raakt het
contact soms kwijt. Dan komt de meervoudige
gemeenschapsvorming goed uit, want die ambi-
eert dat je goed gezelschap voor jezelf bent, dat
een ervaringsdeskundige, die het centrum en
het gat kent, je kan vergezellen en dat de hulp-
verlener, die afdaalt in het moeras, de weg vindt
van het moeras naar de hoge grond. De meer-
voudige gemeenschapsvorming stimuleert de
beweging tussen hoge grond en moeras. Waar-
denwerk (waardig en waardevol werk) voor GGZ
hulpverleners betekent dat ze in hun omgang
met cliënten goed toegerust mee omlaag kun-
nen bewegen en tegenwicht kunnen bieden aan
de verschillende verlokkende bewegingen naar
macht, waarheid en zekerheid omhoog.

De hulpverlener heeft  wel eens de neiging zich
boven de praktijk van alledag te verheffen: de
neiging om vanuit een theorie de weerbarsti-
ge, complexe en trage vragen uit de zorg glad
te willen strijken. In plaats van verticale verhef-
fing in de hoogte pleit Kunneman voor een
afdaling in de diepte , waar het gaat om de
onoplosbare moerassigheid van professionele
complexiteit, relationele conflicten, psycho-
sociaal lijden, lichamelijke aantasting en dood.
Hoe dieper men afdaalt, hoe minder helderheid
en afstandelijkheid; de taal en de rede komen
steeds meer op de achtergrond, de onmacht en
de eindigheid dringen zich op en het stamelen
en zwijgen nemen toe. Maar hoe dieper de
afdaling, hoe groter ook de kans dat mensen
elkaar echt kunnen zien en lichamelijk en psy-
chisch kunnen aanraken. In de diepte kan een
bijzondere gedaante van waarheid opdoemen
en een eigen vorm van leren: diepte-leren.
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Foto: 'Werken aan trage vragen' de woorden van
Harry Kunneman
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Robin Timmers ,
‘Leren Omgaan met Stemmen Horen: Een op herstel en emancipatie gerichte benadering’.

In dit boek geeft ervaringsdeskundige Robin Timmers duidelijke uitleg over alle aspecten van
stemmen horen en bruikbare handvatten over hoe je er zelf mee om kunt gaan. Op www.omgaan-
metstemmenhoren.nl kun je de papieren versie van Robin’s boek voor een vriendelijke prijs bestel-
len. Je kunt daar ook de digitale versie van het boek gratis lezen en downloaden.

Paul Custers, Zolang er mensen zijn, zijn er stemmen 

Het boek gaat over mensen die stemmen horen; over mensen die anders waarnemen; over mensen die
helpen, behandelen en onderzoeken; over beroemde mensen die stemmen horen (van Soemeriers tot en
met Rihanna); over mensen van Weerklank en over van horen zeggen…In de publicatie van Stichting
Weerklank wordt stemmen horen niet benoemd als ziekte of psychische stoornis. Er wordt gesproken
over lijden, liefde, hoop en geloof. Het gaat over  kracht, strijd, regie, inspiratie en creativiteit. Zolang er
mensen zijn zijn er stemmen is samengesteld en geredigeerd door journalist Paul Custers. In opdracht
van Stichting Weerklank.

Mick de Schrijver, Het zit allemaal in mijn hoofd!

Het zit allemaal in mijn hoofd! is het verhaal van Mick. Een doodgewone jongen met stemmen in
zijn hoofd. Mick heeft zijn stemmen getekend. Aan de hand van deze tekeningen, stelt hij zijn stem-
men aan je voor en neemt hij je mee op de reis die hij met zijn stemmen heeft gemaakt. Het is het
uniek en creatief verhaal van een ontdekkingsreis. Het is een boek van hoop voor stemmenhoorders,
familieleden en iedereen die met stemmenhoorders te maken heeft. Voor bestellingen:  www.mick-
deschrijver.wixsite

Vincent Sjoerd Swierstra , De Magiër 

Vincent schrijft het boek in de ik-vorm, beschrijft een periode in zijn leven volledig vanuit zichzelf. Er komen
geen objectieve, relativerende 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 per-
sonage in Amsterdam wordt, een steeds belangrijker persoon, tot hij zichzelf als Messias gaat zien. En dan
gaan we als lezers toch echt twijfelen.
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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 ervaringsdeskundigen en dat van professionals. Zeven ervaringsdeskundigen
vertellen op indrukwekkende wijze over hun zelfverwondend gedrag, hun poging het te ont-
groeien 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 stem-
men. 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.

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.

Dirk Corstens, 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 beschre-
ven die worden becommentarieerd door ervaren stemmenhoorders. Hulpverleners kunnen het
belang van hun attitude ten aanzien van stemmenhoorders beschreven vinden en kunnen hieruit
allerlei ideeën putten om stemmenhoorders te ondersteunen en technieken toe te passen die hen
kunnen helpen bij hun herstelproces.
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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. 

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! 

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, herziende heruitgave 2007, ISBN 90 72551 09 5.; 56 p, ¤ 9,-.
Deze brochure gaat over gespreks- en zelfhulpgroepen voor mensen die stemmen horen. Met deze
brochure wil men hulpverleners enthousiast maken om voor mensen die stemmen horen zelf ook
groepen op te zetten, of stemmenhoorders te ondersteunen en te stimuleren dit te doen.
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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 stemmen-
hoordersgroepen; wat is hun ervaring met psychotherapie; wat is het nut en onnut van medicatie. 

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

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

Boeken van Marius Romme en Sandra Escher te bestellen op: info@levenmetstemmen.nl
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VERWIJSADRESSEN

Kees Aaldijk                            Ereprijsstraat 69, 3765 AD Soest, 06 142 742 93
                                                    Psycholoog, keesaaldijk@transpersoonlijk.nl, www.transpersoonlijk.nl
Thea Boom                              Nereus 20, 3225 TG Hellevoetsluis, 0181 311731
                                                    Natuurgeneeskunde, theaboom.jen@zonnet.nl
Anja de Bruijne                      Turfstraat 41, 1216 AM Hilversum, 035 6242043
                                                     Haptonomie, regressie en reïncarnatie therapeut. a.debruijne@planet.nl  
                                                    www.anjadebruijne.com
Jos Buitenaerts                      Meerlosebaan 1, 5861 CP Wanssum, 0478 539226, werk: 0478539224
                                                    Psychiater, jobut@home.nl
Dirk Corstens                          Parallelweg 45-47, 6221BD Maastricht 043 3299631
                                                    Psychiater o.a voice dialogue 
                                                    www.riagg-maastricht.nl  e-mail: d.corstens@riagg-maastricht.nl
Els Grimminck Schmits      Wielewaai 17, 1902 KE Castricum, 0251 650264
                                                    Psycholoog, Specialisatie: trauma verwerking en dissociatie.
Jelmer Hellendoorn             praktijk Koinos Therapeia Kliniek, Kerkeweg 28A, 3901 EG  Veenendaal, 

tel 0653645323 (voornamelijk jonderen: 18 tot 27 jaar)
Lea Hellendoorn                       Roserije 200 E, 6228 DP Maastricht, 043-3212033, Paranormale geneeswijze
                                                    jlm.hellendoorn@home.nl
Ria Hopman                            Burg Ottenhofstraat 23, 6561 CL Groesbeek, 024 3976154
                                                    Voice Dialogue, levens- en zingevingvragen, ria.hopman@inter.nl.net
Jack Jenner                              Westerstraat 17a, Ter Boer, Groningen
                                                    psychiater, Audito kinderstemmenpoli,
Gieny van Landewijk          Kerkstraat 20, 6083 AE Nunhem, 0475 594723
Jelmer van Nimwegen        Praktijk voor dieptepsychologie, > Jungiaans analystisch therapeut. Werken

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

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

56, 6542 AE Nijmegen.
Jeanette Woolthuis,            Bastiaanstraat 106, 2033 RL Haarlem, 023 5360543/06 11266013
                                                    Psychosociaal therapeut, jaw.ilios@tele2.nl   
Diny te Zeldam                      Saasveldbrink 29, 7544 XB Enschede, 053 4773074
                                                    Paranormaal therape
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Amsterdam

Scip
Keizersgracht 252, 
1016 EV Amsterdam
020-6253111

Leiden

Huis van de buurt Matilo
Zaanstraat 126 Leiden
zelfregiecentrumleiden@gmail.com
Wij zijn geopend maandag tot en met zaterdag
van 13-17 uur.

Den Haag

Steunpunt Stemmen Horen Haaglanden
Jacob Pronkstraat 6 (in het gebouw van De
Regisseur) steunpuntstemmenhoren@stich-
tingantonconstandse.nl 
06-24882683

Nijmegen

Steunpunt Stemmen Horen 
Bijleveldsingel 56
6524 AE Nijmegen
steunpuntstemmenhoren@ribw-nr.nl
06-22768271

Zeeland

Herstel Talent 
Contactpersonen

Voor mensen die stemmen horen
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MULTILOOG BIJEENKOMSTEN

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

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

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

Toegang overal gratis.

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

In december 2012 is begonnen met een samen-
werking met Theater De Ruimte in Westerpark
met het organiseren van een theater-multiloog.
Omdat dit een succes was zal deze samenwer-
king worden voortgezet: zie de website.

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

SAMENSPRAAKBIJEENKOMSTEN

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

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

Zoetermeer: informatie:
Gerda Scholtens: tel. 079-3522878
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Contactpersoon Noord Holland

Peter Oud, sociaal psychiatrisch verpleegkundige
06-10202771 / peter.oud.tc@ziggo.nl

Contactpersoon Friesland, Groningen en Drenten

Geen

Contactpersoon Flevoland, Overijssel

Geert Zomer, ervaringsdeskundige
06-16561586 / info@zomer-praktijk.nl

Contactpersoon Zuid Holland

Yvonne Doornbos, ervaringsdeskundige
yvonnedoornbos@gmail.com

Contactpersoon Utrecht

Peter Oud, sociaal psychiatrisch verpleegkundige
06-10202771 / peter.oud.tc@ziggo.nl

Contactpersoon Gelderland

Robin Timmers, ervaringsdeskundige, regio Nijmegen
steunpuntstemmenhoren@gmail.com

Marianne Kranenkamp, ervaringsdeskundige, regio
Achterhoek
06-10855971 / m.kranenkamp@chello.nl

Contactpersoon Zeeland

Herstel Talent
06-22889296/ info@hersteltalent.nl  

Contactpersoon Noord Brabant

Tilly Gerritsma, familie en bondgenoten
megerritsma@hotmail.com

Contactpersoon Limburg

Resi Malecki, ervaringsdeskundige
046-8507588 / resimalecki@live.nl

Dirk Corstens, psychiater
088-1149494 / dcorstens@metggz.nl
4371 NK Koudekerke (Dishoek)
info@hersteltalent.nl
06-22889296

Contactpersonen  Weerklank

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

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



 

 

        




