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Redactioneel 

 

Corine Wepster 

 

Wij zaten met z’n drieën te praten, alle 

drie met een ‘diagnose’. We deelden een 

lastig verleden. En wij deelden de wil ons 

huidige leven niet door dat verleden te 

laten dicteren. Wij wilden een positief 

leven in eigen handen. Dat verbindt. Dat 

verbindt waarschijnlijk net zo als dat 

gebeurt in bijvoorbeeld 

stemmenhoordersgroepen. Er ligt al 

zoveel bekend terrein dat verbindt en 

stimuleert tot contact. 

Toen zei een van ons: ‘Maar eigenlijk 

mankeert er niets aan ons’. Iedereen 

heeft zo zijn verleden en probeert 

daarmee om te gaan. Wij zijn niet 

anders. Wij zijn het zelf die ons beperkt 

voelen tegenover de ander. Maar 

iedereen heeft beperkingen. Wij moeten 

oppassen niet onszelf te stigmatiseren. 

Over stigma leest u meer in deze 

Klankspiegel. 

Anderzijds, het gevoel er niet bij te 

horen kan heel ongelukkig maken. Ieder 

men wil ‘erbij’ horen. En dat kan een 

lange weg zijn, maar een essentiële. 

Houd vol, kijk naar jezelf met een 

eerlijke blik. Ook over oprechtheid kunt 

u in deze Klankspiegel lezen. 

Oprechtheid, ongeluk, het zijn woorden. 

Kijken wij naar onszelf dan doen wij dat 

in woorden. 

Die woorden die gebruikt een jonge 

ervaringsdeskundige om er grappen 

mee te maken. Grappen over zijn 

diagnose. Niet discriminerend maar 

verfrissend, met optimisme: kijk ons 

toch ploeteren. 

Tenslotte zijn we op zoek naar mensen 

die zich in bovenstaande herkennen en, 

op allerlei manieren, willen meedenken 

en meewerken aan de taak van Stichting 

Weerklank. Lees de oproepen alstublieft 

goed. We rekenen op u. 

 

 

Veel leesplezier, Corine Wepster 

 

 

Bericht van het bestuur van Stichting Weerklank 

 

De driejaars-termijn van onze voorzitter 

zit er eind maart dit jaar weer op. Onze 

huidige voorzitter Erica van den Akker 

heeft aangegeven beschikbaar te zijn 

voor een nieuwe termijn van drie jaar, 

maar wil net als voorgaande keren ook 

andere mensen de kans geven deze 

functie te vervullen. 

Mocht u geïnteresseerd zijn, dan 

verzoeken wij u in eerste instantie 

contact op te nemen met onze 

penningmeester, Aart Nijmeijer. Deze 

kan u van de juiste informatie voorzien 

wat betreft functie eisen en pré's. Adres: 

A.Nijmeijer@nijmeijerenclients.nl 

U kunt ook altijd telefonisch contact 

opnemen met onze huidige voorzitter, 

zij kan u eenduidige informatie geven 

over de inhoudelijke kant van deze 

functie. Tel.: 0612465505. 
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Van de bestuurstafel 

 

Erica van den Akker 

 

Werk en studie 

Op dit moment zit ik op het vliegveld; 

weer eens met vertraging van mijn reis. 

Ik ga zoals altijd naar Portugal. Oude 

vrienden bezoeken en herinneringen 

ophalen. Ik realiseer me dat ik een 

gezegend mens ben: ik heb werk, ik heb 

een fijne relatie, fijne vrienden en een 

geweldige band met mijn ouders. Het 

hebben van werk noem ik als eerste. 

Niet omdat ik werk het belangrijkste 

vind, maar het is wel bekend dat het 

goed is voor mensen om zichtbaar en 

nuttig te zijn. Ik vind het jammer dat 

mensen met een psychosegevoeligheid 

vaak weinig aandacht hebben voor werk 

en studie.  

Medebestuurlid Jim van Os besteedt hier 

aandacht aan:  binnen herstelprocessen 

is het hebben van werk en/of studie 

belangrijk. Het versterkt het gevoel van 

eigenwaarde. Dat is een van de 

belangrijkste  mogelijkheden om sterker 

te worden. Werk en studie zorgen in veel 

gevallen ook nog voor een beter 

inkomen en meer mogelijkheden om 

volwaardig deel te nemen aan het 

maatschappelijke en sociale leven. 

Essentieel voor elk mens. 

Ook vanuit Weerklank proberen we hier 

aandacht aan te schenken en 

zorgverleners ervan bewust te maken 

dat mogelijkheden creëren om te 

(blijven) werken of een studie te volgen 

een plek binnen behandeling en 

begeleiding moet (blijven) hebben.  

Ook hiervoor hebben we bij Weerklank 

mensen nodig die tijd investeren om 

alles wat zo hard nodig is waar te 

maken. Gelukkig kunnen we al jaren 

rekenen op een groep vaste vrijwilligers 

en het is fijn dat ik kan melden dat daar 

deze maand 2 mensen zijn bijgekomen. 

Er heeft zich een kandidate gemeld voor 

de bestuursfunctie secretaris waar wij 

erg content mee zijn en zij stelt zich in 

deze Klankspiegel persoonlijk even voor. 

En verder heeft ook iemand zich gemeld 

als redactielid van de Klankspiegel en 

ook deze persoon stelt zich in deze 

Klankspiegel zelf voor. Naast redactielid 

zal hij ook de bestuursfunctie PR en 

communicatie gaan vervullen. Er is dan 

een stevig bestuur waardoor  Jim  van 

Os en Agna Bartels straks algemeen 

bestuurslid met speciale 

adviseursfunctie zullen zijn. 

 

Als u dit leest ben ik weer terug in 

Nederland; helemaal opgeladen met 

frisse energie, opgedaan in Portugal. Ik 

hoop dat 2016 een goed jaar wordt voor 

ons allen. 

 

Erica van den Akker, 

Voorzitter Weerklank.  
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Uitnodiging 

 

N.a.v. de Breinstormdag van 21 

november j.l. willen wij geïnteresseerden 

uitnodigen om verder te praten over het 

beleidsplan van Stichting Weerklank 

voor de komende jaren. Wij doen dit 

n.a.v. enkele thema's die zijn 

voortgekomen vanuit deze dag, 

waaronder o.a. Pr/communicatie, 

kennisdelen/opdoen, opzetten 

stemmenhoor-groepen etc. 

 

De bijeenkomst zal plaats vinden op 

zondag 24 april 2016 bij  

Brasserie bij Slik  

Tuinstraat 16 (Horecaplein) 

3901 RB Veenendaal.  

 

Deze locatie is goed bereikbaar met 

openbaar vervoer en met de auto. 

 

Het programma van deze dag ziet er als 

volgt uit: 

11.00 uur Welkom 

11.00 – 13.00 uur Kennismaking, elkaar 

leren kennen, samen praten en eten 

13.00 – 15.00 uur Themabespreking in 2 

sessies van 45 minuten, met korte pauze 

tussendoor 

15.00 – 16.00 uur Samenvatting en 

napraten onder het genot van een 

drankje en een hapje 

 

Voor nadere informatie kunt u contact 

opnemen via  

email: 

secretariaat@stichtingweerklank.nl  

telefoon: 0612465505 

 

Voor donateurs is deze dag gratis, aan 

niet donateurs vragen wij een 

vergoeding van 10 euro voor catering 

kosten, deze kunnen ter plekke betaald 

worden. 

I.v.m. beperkt aantal plaatsen zouden 

wij graag zien dat u zich vóór 18 april as 

aanmeldt. Ook dit kan via 

secretariaat@stichtingweerklank.nl  of 

telefoon: 0612465505. 
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Oproep Stemmenhoordersgroepen 
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Even voorstellen 

 

Marjan Peters 

 

Kennismaking 

Mijn naam is Marjan Peters. Tijdens mijn 

opleiding Ervaringsdeskundige heb ik 

Erica en Justin leren kennen. Zij kwamen 

bij ons de workshop ‘stemmen horen’ 

geven. Aan deze kennismaking hebben 

Justin, Erica en ik in september vorig jaar 

een vervolg  gegeven. Zo kwam ik meer 

en meer te weten over Stichting 

Weerklank en mijn bewondering voor de 

Stichting, haar visie en doel, de mensen 

die er mee bezig zijn, steeg snel. 

 

Belangrijke taak 

Ik merkte dat Erica als voorzitter een 

belangrijke taak heeft, die behoorlijk wat 

werk met zich meebrengt. Ik zag het 

enthousiasme en de toewijding warmee 

zij haar taak vervult.  Maar ik zag ook dat 

het niet altijd makkelijk is alles in goede 

banen te leiden. Spontaan vroeg ik haar 

dan ook een keer of ik niet op de een of 

andere manier mijn bijdrage kon 

leveren. 

‘Jaaaaaaa’, zei Erica blij. ‘Binnenkort komt 

er een vacature voor bestuurslid 

Secretaris. Zou dat iets voor jou kunnen 

zijn?’ Nou, dat was het zeker. Ik heb 

voeger de opleiding Directie 

Secretaresse gedaan bij Schoevers en ik 

heb heel wat jaren als secretaresse 

gewerkt, dus dat was ‘de spijker op de 

kop’. 

 

Aangenomen 

Toen de vacature er daadwerkelijk was, 

heb ik meteen gesolliciteerd. Mijn 

geduld werd wel op de proef gesteld, 

want ik was zo enthousiast dat ik bijna 

niet kon wachten. Maar procedure is 

procedure en dat is volkomen logisch. 

Uiteindelijk werd ik aangenomen en ben 

ik nu bestuurslid Secretaris geworden. 

 

Steentje bijdragen 

Op verschillende manieren zullen jullie 

mij in de toekomst tegenkomen: 

persoonlijk, telefonisch of digitaal. Altijd 

‘met hart voor de zaak’. Ik wil het 

bestuur graag bedanken voor het in mij 

gestelde vertrouwen. Ik neem mijn taak 

zeer serieus en ik ben blij en trots dat ik 

nu mijn steentje kan bijdragen aan 

Stichting Weerklank. 
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Introductie nieuw redactielid 

 

Dirk Bol 

 

Ik ben 70 jaar en een gepensioneerd 

econoom. Ik was jarenlang economisch 

adviseur in de ontwikkelingshulp en 

werkte en woonde veel in Oost-Afrika. Ik 

heb veel rapporten geschreven, met 

name over de evaluatie van 

ontwikkelingsprojecten. Ook 

publiceerde ik regelmatig artikelen in 

tijdschriften en kranten. Drie boeken 

heb ik gepubliceerd, over economie en 

armoede en in 2014 Het Wonder van 

Afrika (bij uitgeverij Aspekt) . 

 

Ik hoor al bijna 40 jaar stemmen. Die 

hebben me wel altijd last bezorgd, 

geremd, maar nooit kunnen 

verhinderen dat ik een normale 

maatschappelijke ontwikkeling kon 

doormaken. Ik ben zeer geinteresseerd 

in het fenomeen stemmen horen, heb er 

veel over gelezen en er conferenties 

over bijgewoond. Al bijna twee jaar ben 

ik een enthousiast lid van een 

lotgenotengroep voor 

stemmenhoorders in Amsterdam (bij 

het SCIP). 

Nieuwe redacteur Klankspiegel 

 

Paul Custers 

 

Eind vorig jaar las ik de oproep voor 

versterking van de redactie van de 

Klankspiegel. Ik hoefde niet lang na te 

denken en meldde me aan. Inmiddels 

ben ik tot de redactie toegetreden en ik 

hoop dat ik kan bijdragen aan het 

behoud en het versterken van ons 

magazine.  

 

Mijn naam is Paul Custers. Na mijn 

opleiding Journalistiek begon ik in 1972 

als journalist bij een dagblad. Via allerlei 

omzwervingen kwam ik als freelancer 

terecht in de gezondheidszorg. Een tijd 

lang was ik hoofdredacteur van bladen 

die zicht richtten (en nog steeds richten) 

op mensen die te maken hebben met 

reuma, huidaandoeningen en hart- en 

vaatziekten. 

Na bijna 15 jaar te hebben gewerkt als 

communicatieadviseur en woordvoerder 

voor onder andere gemeenten, 

jeugdzorg en koepels in de 

gezondheidszorg, heb ik ruim 10 jaar 

geleden toch weer gekozen voor mijn 

primaire vak: journalistiek.  

Ik ben nu ZZp’er en schrijf artikelen en 

boeken in opdracht. Ook bedenk ik 

eigen opdrachten en leg die voor aan 

instellingen.  

Via een van mijn boeken (Aafje) kwam ik 

in contact met de stichting Weerklank. Ik 

ben naar besprekingen geweest, heb me 

verdiept in (vak)literatuur over stemmen 

horen en ben nu zover dat ik graag mijn 

steentje wil bijdragen aan de stichting en 

aan het blad.  

 

Ongetwijfeld gaan we elkaar ontmoeten.  
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Artikel 

 

De Relatie tussen Therapeut en Cliënt 

 

Dirk Bol 

 

 

Dat de relatie tussen therapeut en cliënt  

belangrijk is voor een herstelproces 

wisten we natuurlijk allang. Maar hoe 

zo’n relatie er precies uitziet blijft vaak 

onderbelicht.  In dit artikel zal daar 

nader op ingegaan worden.  Hierbij 

baseer ik me op de publicatie The Art of 

Helpful Relationships with Professionals: 

A Meta-ethnography of the Perspective 

of Persons with Severe Mental Illness (in 

Psychiatr Q, Springer, 2015), geschreven 

door Amanda Ljungberg, Anne Denhov 

en Alain Topor.  Voor deze publicatie 

werden de resultaten van 21 

kwalitatieve onderzoeken bijeen 

gebracht. 

Op grond van hun onderzoek 

onderscheiden de auteurs 10 thema’s 

die voor cliënten een goede relatie met 

hun therapeut karakteriseren. Deze 

thema’s zijn onderling verbonden.  

   

1 Kennen en Vertrouwen 

Elkaar wederzijds kennen wordt van 

groot belang geacht door cliënten voor 

een goede relatie met de therapeut. Het 

helpt als je elkaar al enigszins kent bij 

het aangaan van een nieuw contact en 

kan veel ellende besparen.  

Elkaar wederzijds vertrouwen is ook 

belangrijk; vertrouwen in de therapeut 

en ook in de relatie, door beide partijen. 

 

2 Tijd en Beschikbaarheid 

Een goede relatie heeft tijd (en ruimte) 

nodig, liefst op een wat langere termijn, 

uit het oogpunt van continuïteit en 

consistentie. Het opbouwen van 

vertrouwen kan ook even duren, evenals 

het elkaar goed leren kennen en de 

therapeut voldoende inzicht geven in de 

problematiek van de cliënt. Regelmatig 

contact kan een gevoel van veiligheid 

creëren en het helpt daarbij als de 

therapeut ook op het affectieve vlak 

beschikbaar is, dwz laat merken om de 

cliënt te geven.    

 

3 Voordelen van de Professionele 

Positie 

Therapeuten worden gewaardeerd om 

hun kennis, competentie en 

bekwaamheden op het professionele 

vlak. Hierbij speelt informatieoverdracht 

een rol, over zaken als het zorgsysteem, 

psychische ziektebeelden, medicatie en 

rechten en plichten. De rol van 

professionele therapeuten onderscheidt 

zich hierbij van andere relaties van de 

cliënt, waarbij te denken valt aan 

confidentialiteit in de relatie, een grote 

mate van geduld en het kunnen praten 

over zaken waar men niet zo gauw met 

anderen over durft te praten. Ook kan 

een therapeut behulpzaam zijn bij het 

zoeken en aangaan van noodzakelijke 

contacten met andere professionele 

hulpinstanties. 

 

4 Aanbieder van Hulp 

 Cliënten waarderen de concrete hulp 

van therapeuten, op de volgende 

terreinen: medicatie, praktische steun,  

dagelijks leven, sociaal leven, en op het 
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hele leven gerichte steun die de mentale 

ziekte overstijgt. Die steun kan bij 

voorbeeld zijn het geven van positieve 

feedback, het meer vooruit kijken en op 

weg helpen van cliënten, het 

aanmoedigen om gestelde doelen te 

bereiken en het verschaffen van hoop 

over de behandeling en voor de 

toekomst. Het gaat er ook om een veilig 

en stabiel baken te zijn in moeilijke 

tijden, een soort veiligheidsnet. 

 

  5 Iemand om mee te praten en 

samen mee te zijn 

Het beschikbaar zijn en een soort 

praatpaal is een belangrijk onderdeel 

van de verleende hulp. Cliënten 

waarderen het gezelschap van de 

professioneel. Vrijuit kunnen praten is 

belangrijk, ook over moeilijke zaken, 

maar ook over niet direct aan de ziekte 

gerelateerde onderwerpen. Zo praten 

helpt een cliënt om uit zijn eigen – soms 

psychotische – gedachten te komen, 

afgeleid te worden en aan iets anders te 

denken. 

 

6 Samenwerking om de behoeften 

van de cliënt te bevredigen. 

De focus van de relatie en de steun 

moet zijn op de prioriteiten en de 

behoeften van de cliënt. Daarbij moeten 

therapeuten flexibel zijn en gevoelig 

voor de eigen opvattingen van de cliënt 

over zijn situatie, vertrouwen op diens 

eigen gevoelens, maar ook indien nodig 

grenzen stellen in de relatie. Een goede 

relatie is gebaat bij het samen in 

gemeenschappelijk overleg beslissingen 

nemen en bij het eerlijk op tafel leggen 

van de voor de behandeling beschikbare 

opties. 

 

7 Erkenning als mens 

Het is belangrijk om als mens behandeld 

te worden, meer dan alleen maar als 

een gebruiker of zieke of patiënt.  

Cliënten waarderen het wanneer er 

bewust ook over andere zaken dan de 

geestelijke ziekte wordt gepraat, en hun 

andere kanten en positieve aspecten 

ook  serieus worden genomen. 

  

8 Gewaardeerd worden door de 

professioneel 

Het helpt cliënten wanneer zij zich 

gewaardeerd voelen door de therapeut, 

het gevoel hebben dat zij er toe doen 

voor hem of haar. Vaak blijkt uit kleine 

dingen zoals belangstelling, oogcontact, 

toon van het gesprek en het bij naam 

noemen, dat men er toe doet en niet als 

een nummer wordt weggezet.  

   

9 Het overstijgen van de rollen van 

dienstverlener en gebruiker 

Het gaat om gelijkwaardige relaties 

tussen twee mensen, om meer dan een 

hiërarchische verhouding van 

hulpverlening. De therapeut moet af en  

toe eens iets meer doen dan strikt 

verwacht mag worden binnen een 

professionele relatie, bv extra tijd 

beschikbaar stellen indien nodig of een 

spoedafspraak willen maken. Hieraan 

kan de cliënt het gevoel ontlenen  ‘een 

beetje speciaal’ te zijn. 

 

10 Gedeelde menselijkheid 

Het moet ‘klikken ‘tussen therapeut en 

cliënt, waarbij therapeuten opvallen 

door aardigheid, geduld en 

betrokkenheid. Het gaat om een 

wederkerige relatie waaraan beide 

kanten bijdragen, het tot op zekere 

hoogte delen van ervaringen. Maar 

teveel nabijheid wordt niet door 

iedereen even gewaardeerd. 
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Het moge duidelijk zijn dat het voor 

cliënten bij een goede relatie tussen 

therapeut en cliënt om een dynamische 

wisselwerking tussen inter-persoonlijke 

processen gaat.  Een goede relatie heeft 

duidelijk twee dimensies: een 

professionele, waarbij de hulpbehoevende 

persoon gebruiker en ontvanger van hulp 

en steun  door de hulpverlener wordt; en 

een inter-persoonlijke, waarbij het om een 

relatie tussen twee personen gaat die de 

rolverdeling tussen hulp ontvanger en 

gever overstijgt. Beide kanten of dimensies 

zijn nodig voor een goede relatie tussen 

therapeut en cliënt. Het zou goed zijn als 

cliënten met hun therapeuten deze tien 

punten doornemen, om te zien hoe goed 

hun relatie eigenlijk is of waar deze tekort 

schiet.   
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Bericht 

 

Kan familie- & systeemopstellingen behulpzaam zijnbij het omgaan met het horen 

van stemmen? 

 

Peter oud 

 
 

Familie- & systeemopstellingen is een 

mooie manier om inzicht te krijgen in 

wat zich afspeelt binnen personen, 

families, bedrijven en andere groepen. 

Het is een werkzaam instrument om 

ingeval van innerlijke verwarring 

helderheid te scheppen en de eigen 

kracht (weer) te ervaren. Om stuurman, 

-vrouw van het eigen leven te worden. 

Buiten de GGZ heb ik, de afgelopen tien 

jaar de nodige ervaring hiermee 

opgedaan. Zo heb ik mogen meemaken 

dat binnen opstellingen 

'gevoelshallucinaties' te ervaren zijn. 

 

 'Als niet-stemmenhoorder blijf je 

een beetje een buitenstaander, je kunt 

zo goed mogelijk  begrijpen wat het 

is om stemmen te horen, maar je zult 

het nooit helemaal begrijpen.’ (M. 

 Romme, okt 2014, Thessaloniki). 

 

Tijdens een bijeenkomst van ‘de 

stemmen beweging’  werd voorgesteld, 

om familieopstellingen te organiseren. 

Dit om te zien, ervaren,  hoe familie- & 

systeemopstellingen behulpzaam 

kunnen zijn en inzichten geven in 

patronen, scheve verhoudingen en op 

de dynamiek die in personen en families 

werkzaam is. Hierdoor zijn 'bijzondere 

zintuiglijke ervaringen' wellicht beter te 

begrijpen en kan de positieve bedoeling 

daarvan makkelijker doorgrond worden. 

Deze dag vond plaats op 20 november 

2015 en werd begeleid door Els Thissen. 

 

15 personen, zowel hulpverleners als 

stemmenhoorders, waren aanwezig. Zes 

problemen werden door middel van een 

opstelling in beeld gebracht. De 

werkwijze bleek een behulpzame manier 

om inzicht te krijgen in wat zich binnen 

families in de onderstroom aan 

bewegingen afspeelt. Patronen werden 

helder. Eerder ontstane scheve 

verhoudingen werden rechtgezet, 

vermeende schuld ontmanteld en eigen 

zeggenschap herwonnen. Ook bleken 

relaties zoals die met het lichaam, een 

ziekte, eigenschap of instelling 

onderwerp van een opstelling te kunnen 

zijn. Doel was om 'deelnemers-niet-

stemmenhoorders' inzicht te geven in 

het fenomeen gevoelshallucinaties, 

zoals binnen de GGZ, innerlijke 

bewegingen genoemd worden. Duidelijk 

werd dat deze van behulpzame 

betekenis kunnen zijn voor de 

stemmenhoorders. Een opstelling biedt 

de mogelijkheid deze 

'gevoelshallucinaties' te ervaren. 

 

Els Thissen is een ervaren 

opstellingenbegeleidster met een 
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directieve benadering. Veelal bestaan 

lastige situaties uit een opeenvolging 

van problemen. Els sluit aan bij waar de 

inbrenger van het probleem op dat 

moment zit. Daardoor wordt uitweiden 

voorkomen en kan to-the-point gewerkt 

worden. Helderheid heeft de focus. Ook 

gaat het werk nooit verder dan de klant 

wil gaan. 

 

Twee voorbeelden van opstellingen 

1e opstelling: Een stemmenhoorder 

vertelde twee stemmen te horen. Een 

stem die zijn vader en een andere die 

zijn moeder vertegenwoordigt. Er 

worden representanten voor vader, 

moeder en voor de inbrenger opgesteld. 

De bewegingen blijken de inbrenger 

helderheid te geven over zijn 

afhankelijkheid ten opzichte van zijn 

ouders, tot op de dag van dat moment. 

Na ermee gewerkt te hebben kan hij, nu 

als volwassen man, een nieuwe eigen 

keuze maken in de relatie. Hij weet nu 

dat het niet waar is wat de stemmen 

zeggen. 

 

2e opstelling: De inbrenger had moeite 

met het spanningsveld tussen de door 

haar gewenste manier van werken met 

de Maastrichtse benadering t.a.v. 

stemmenhoren en de biomedische 

benadering. Maar naar welke 

benadering gaat de voorkeur van de 

klanten uit? Opgesteld werden: een 

representant voor de inbrenger, twee 

voor de polen van het spanningsveld, en 

een voor een GGZ-klant. De begeleider 

fluisterde de representanten ieder een 

rol in, zodat zij alleen de rol kenden 

waarvoor ze werden opgesteld. Voordat 

een beweging mocht worden ingezet gaf 

de probleeminbrenger aan, zich tot een 

bepaalde representant aangetrokken te 

voelen. Dat bleek bij navraag de 

representant van de Maastrichtse 

benadering te zijn. De representant voor 

de GGZ-klant bleek volkomen neutraal 

ten opzichte van beide modellen. 

  

Conclusie: Na afloop waren de 

deelnemers enthousiast over de dag. 

 

Wanneer je een buitenzintuiglijke 

ervaring hebt kan het dat je niet geloofd 

wordt. Je krijgt misschien te horen dat je 

de stemmen, beelden en gevoelens 

verkeerd inschat. Zowel burgers, 

hulpverleners, managers binnen de GGZ 

hebben behulpzame ervaringen met 

familieopstellingen rond eigen 

levensproblemen. Binnen de GGZ is de 

methode nog niet algemeen omarmd. 

Yoga en mindfulness werden 20 jaar 

geleden afgedaan als niet in de GGZ 

thuishorende methodieken. Nu worden 

ze op veel plekken ingezet. Misschien 

geldt dit voor familieopstellingen over 

enige jaren ook. 

 

Peter Oud 

 

Wil je zelf ervaren wat Familie & 

Systeemopstellingen voor je kunnen 

doen? 

Van harte welkom! 

 

Datum/tijd:  Vrijdag 14 oktober 2016 

Tijd:  10:30-16:00 uur. Inloop & 

koffie-thee vanaf 10:00 uur. 

Plaats:   Nieuw Nazareth, 

naast de Heilige Hartkerk 

Adres:   Dr. Cuypersplein 5, 

1222NC Hilversum 

Begeleid door: Els Thissen 

 

Bestemd voor:  

Ervaringsdeskundigen, 

stemmenhoorders,   mensen werkzaam 

in de GGZ, andere belangstellenden 
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Deelnamekosten (inclusief 

koffie/thee; lunch zelf meenemen): 

Ervaringsdeskundigen, 

stemmenhoorders: € 25 

Werkers GGZ en anderen:  € 50 

 

Voor informatie en aanmelding: 

Peter Oud: poud@dijkenduin.nl 

Anja van Aarle: anja@elsthissen.nl of via 

www.elsthissen.nl 

Onder vermelding van 

Ervaringsdeskundige/stemmenhoorder, 

dan wel overige deelnemer. 

 

Een youtube-filmje met uitleg over 

opstellingen vind je op: 

https://t.co/xeHyHNwUMY 

Aanmelden voor deelname aan deze 

dag is noodzakelijk! 

https://t.co/xeHyHNwUMY
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Column 

 

Laten we de hoop niet vergeten 

 

Sandra Escher 

 

Hoop zou je kunnen linken aan  zicht op 

een toekomst hebben. Er is een morgen. 

Volgens Arnold Grunberg is de keerzijde 

van hoop de angst. Niet iedereen zal het 

er mee eens zijn, maar die stellingname 

is nog niet zo gek. Als je stemmen hoort 

kun je er heel bang voor worden en als 

dat gebeurt sluit je de deur naar hoop. 

Als je bang bent, vernauwt je 

waarnemingsvermogen en gaat je hele 

systeem op scherp staan. Je lichaam en 

geest richten zich op overleven. Je sluit 

je af voor de hoop dat het ooit 

veranderen zal, terwijl juist hoop een 

sleutel voor herstel van een ontwricht 

bestaan is.  

 

Als je met de stemmen om leert gaan en 

hun achtergrond leert kennen, 

vermindert of verdwijnt je angst en komt 

er ruimte voor hoop. Je vecht dan niet 

langer met de stemmen (en met jezelf), 

je krijgt je leven terug.  

Deze gang van zaken heb ik gezien in de  

25 jaar waarin ik met stemmenhoorders 

praat, werk, onderzoek doe en veel van 

hen leer. Ik heb in die tijd meer dan 300 

stemmenhoorders geïnterviewd.  Ik ken 

veel stemmenhoorders waarbij ik door 

de jaren heen de relatie met de 

stemmen zag veranderen. Op grond van 

die contacten heb ik hoop, sterker nog, 

het vertrouwen gekregen dat de angst 

voor de stemmen kan veranderen. Ik 

ben me bewust dat dit niet voor 

iedereen geldt. Er is ook een groep 

mensen die bang blijft voor de 

stemmen. Sommigen voelen zich door 

mijn optimistische kijk aangevallen en 

zeggen dat ik ze stigmatiseer. Jammer, 

want dat doe ik niet. Ik vind dat iedere 

stemmenhoorder recht heeft op zijn 

eigen keuzes en zijn eigen mening, zijn 

eigen proces in zijn eigen tijd. Ik zeg ook 

niet dat mensen die bang voor de 

stemmen blijven, dom zijn. Na een 

discussie over het omgaan met 

stemmen zei een stemmenhoordster: ‘Ik 

schaam me dat ik nog stemmen hoor’. 

Dat moet je nooit doen, dan doe je jezelf 

tekort. Je maakt een keuze en nu is het 

de kunst daar tevreden mee te leren 

zijn.  Literatuur en onderzoek laten zien 

dat veel mensen stemmen horen 

(ongeveer 4% van de normale bevolking) 

en dat de meeste mensen er mee om 

leren gaan. Of dat de stemmen bij hen 

verdwijnen. Stemmen horen is een 

menselijke variatie net als bijvoorbeeld 

dyslexie. Ik denk dat je leven minder 

stress heeft als je minder bang bent. 

Maar de omgang met de stemmen 

verschilt per individu. Het is ook geen 

wedstrijd.  De een gaat er handiger mee 

om dan de ander.  

 

Daar weet ik ook alles van. Ik heb 

dyslexie. Ik was er niet zo handig mee. 

Moet je mijn school rapporten zien. Ik 

schaamde me dood. Ik kon er geen geld 

mee verdienen zoals mijn zus en broer. 

Ik leerde er op mijn 32ste mee omgaan. 

Toen werd wat eerst mijn zwakte was, 

mijn kracht. Ik heb er ook geen moeite 

mee om het anderen te vertellen. Ik 

merk dat ik de deur naar verandering 
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open zette. Ik ging naar de school voor 

journalistiek, werkte bij de universiteit 

en promoveerde. Bij de meeste mensen 

die ik ken verandert door de jaren heen 

hun omgang met dyslexie. Ik ken 

mensen die nog steeds veel last van 

dyslexie hebben. Ik zou het ze zo 

gunnen dat ze er anders mee om leren 

gaan, omdat het leven dan 

gemakkelijker is, niet omdat ze dan 

beter zouden zijn. 

Ik heb ook stemmenhoorders zo’n 

proces van verandering zien 

doormaken. Door de contacten binnen 

de wereldwijde stemmenhoorders 

beweging ken ik  er veel. De eerste 

Nederlanders die me te binnen schieten 

zijn Irene van der Giessen, Flore 

Brumans, Jolanda van Hoeij, Robin 

Timmers, Meina Pettersman, Sigrid van 

Deutenkom, Gijs Nooitgedacht, Yvonne 

Doornbos, Desiree Peters en Dirk de 

Wit. De meeste hebben kracht gevonden 

doordat ze hun ervaringen leerden 

gebruiken om anderen te leren wat de 

ervaring stemmen horen inhoudt en hoe 

je ermee om kunt leren gaan.  

 

Ook hier zie je weer individuele 

verschillen. Niet iedereen voelt er voor 

om er zo openlijk voor uit te komen. Dat 

hoeft ook niet. Iedere stemmenhoorder 

doet het op zijn eigen wijze. Omdat ik 

internationale congressen heb 

georganiseerd  en bijgewoond, ken ik 

ook veel buitenlandse 

stemmenhoorders, om er een paar te 

noemen: Ron Coleman, Peter Bullimore, 

Will Hal, Rachel Weddingham, Eleonor 

Longdon, Olga Runsiman en Jacky Dillon. 

De meeste van hen gebruiken hun 

ervaring om anderen erover te leren. 

Hun kracht zit in hun hoop en de 

groeiende zekerheid dat morgen in 

ieder geval anders is dan vandaag.  

Hoop komt ook als je besluit dat 

stemmen horen geen gevangenis is 

maar een proces dat beweegt. Hoop 

groeit als je een voorbeeld functie kiest 

of bent.  
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interview 

 

Jolande Sap:Laat nooit je ziel thuis 

 

“Het is mij opgevallen dat mensen die 

meer dan anderen kwetsbaar zijn 

tegelijk sterker in het leven kunnen 

staan. Of het nu gaat om een 

psychische aandoening of een andere 

verwonding. Het lijkt wel alsof die 

extra strijd om mee te kunnen blijven 

doen mensen krachtiger maakt. We 

zijn geneigd om te denken dat een 

aandoening of een stoornis alleen 

maar zwakker maakt, maar het levert 

ook vaak iets anders op. Het is 

misschien wel de kracht van de pijn.” 

 

Schreeuwende labels 

De media hadden de schreeuwende 

labels bij haar vertrek uit de Tweede 

Kamerfractie van Groen Links snel klaar: 

zie je wel, een vrouw die huilt, of: een 

loser, of: dat hadden we wel gedacht, of: 

(vult u maar in). 

En nu op een zonnige 

donderdagochtend in september 2014 

zit ze aan tafel in een bekend en trendy 

hoofdstedelijk grand café. Tegenover 

haar twee ambassadeurs van Samen 

Sterk. Het gesprek is vanaf het eerste 

woord en vanaf de eerste blik open en 

vertrouwd. Noem het veilig. 

 

In haar vroege jeugd kreeg ze te maken 

met het etiket: ’dochter van de 

kroegbaas’. Via het café van haar ouders 

maakte ze als kind al kennis met een 

vorm van een onderschatte verslaving. 

 

Niet accepteren 

“Als dochter van de kroegbaas werd ik niet 

door alle ouders van vriendjes en 

vriendinnetjes meteen als een ‘aanwinst’ 

verwelkomd. Kroegen en drank hadden 

een negatieve klank en als kind dat er zo 

dichtbij zat, werd ik meteen ook maar in 

die hoek gezet. Dat is echt niet leuk. Je 

snapt het op zo’n jonge leeftijd niet 

helemaal, maar je voelt dat men eigenlijk 

negatief over je denkt. Toen ik wat ouder 

werd kon ik het beter plaatsen en soms 

ook een weerwoord of andere gedachte 

toevoegen. Het heeft mij in elk geval 

duidelijk gemaakt dat je je niet gaat 

gedragen naar wat de ander van je vindt. 

Blijf jezelf, dat geldt trouwens altijd: als 

kind van de kroegbaas of als politica die 

opstapt of als je je niet wilt laten 

neerzetten op een manier die je niet wilt.” 

 

Jolande Sap weet maar al te goed hoe 

een besluit of een fout of een andere 

actie wordt gebruikt als een label om 

steeds weer de hele persoon neer te 

zetten.  

 

“Dat geldt ook voor mensen met een 

psychische aandoening. Je bent toch niet 

gelijk aan je beperking of je aandoening. Ik 

zou zeggen: dat label hoef je niet te 

accepteren. Je moet vooral bij jezelf blijven. 

Als je jezelf gaat gedragen naar wat 

anderen vinden dan verlies je je ziel. Ga 

nooit de deur uit zonder je ziel, laat die 

nooit thuis.” 

 

99keerandersdanjedenkt is een uitgave van 

de Samen Sterk zonder Stigma. Naast 

Jolande Sap hebben nog 98 bekende 

Nederlanders openhartig gesproken over 

vooroordelen en stigmatisering jegens 

mensen met een psychische aandoening. 

De gesprekken zijn gevoerd door 
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ambassadeurs van SSzS en journalist Paul 

Custers. Als u het boekje wilt bestellen 

en/of meer wilt weten over Samen Sterk 

zonder Stigma, kijk dan op 

http://www.samensterkzonderstigma.nl/

over-ons/projecten/99keer/

 

  

http://www.samensterkzonderstigma.nl/over-ons/projecten/99keer/
http://www.samensterkzonderstigma.nl/over-ons/projecten/99keer/
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Artikel 

 

Past Reality Integration 

‘We zijn bang voor wat al gebeurd is’, Ingeborg Bosch, grondlegster van PRI 

 

Corine Wepster 

 

Kort geleden las ik over de therapievorm 

PRI: Past Reality Integration. Ik wilde er 

meer van weten en mij werd een 

persoonlijke introductie aangeboden. 

Geen zakelijke uiteenzetting, maar ‘aan 

den lijve’. Bij PRI zijn therapeut (met een 

opleiding van vier jaar) en cliënt 

gelijkwaardig, de therapeut leert de 

cliënt PRI zelfstandig toe te passen in 

zijn leven en laat hem inzien hoe zijn 

verleden zijn huidige leven ongewenst 

kan beïnvloeden. Je kan wel zeggen: ik 

laat mijn verleden los, maar je verleden 

laat jou niet altijd los. 

 

Voorbeeld van een sessie: gericht op 

een verrassend onbelast heden 

Veel therapieën gaan terug naar het 

verleden, maar PRI gaat terug naar het 

verdrongen, onderbewuste verleden. 

Een therapiesessie met PRI begint in het 

hier en nu en eindigt daar ook weer. Je 

begint bijvoorbeeld met het noemen van 

een situatie of gebeurtenis in de 

afgelopen tijd die een afweerreactie bij 

je oproept. In mijn geval nam ik waar dat 

een stagiaire in de gehandicaptenzorg 

de tafel begint af te ruimen terwijl er 

nog mensen aan het eten zijn. Ik vind 

dat de maaltijd een rustpunt in de dag 

moet zijn, tot het einde toe. De vraag 

van de therapeut is dan: Wat zegt die 

stagiaire in jouw perceptie jou als ze 

opeens de tafel gaat afruimen? Mijn 

antwoord: dat is weer een van die 

bijdehante, drukke stagiaires die alles 

wil regelen.  Dit antwoord blijkt afweer 

te zijn.  Dan vraagt de therapeut door, 

steeds verder door naar achterliggende, 

verdrongen gevoelens. En dan wordt 

een diepere laag aangeboord, van 

onderbewuste gevoelens. Bij mij kwam 

toen de boodschap binnen: ‘Jij bent niet 

belangrijk’ en ik voelde dat dit raakte 

aan een oude verdrongen pijn. Dat was 

nieuw voor mij en tegelijk herkende ik 

dat gevoel, maar dan in andere 

bewoordingen. Het gevoel niet 

belangrijk te zijn, iets uit je 

onderbewuste, daar kan je je nu voor 

openstellen in alle pijn die dat doet, om 

het uiteindelijk de plek te geven waar 

het hoort: in het verleden! Dat kan nu, 

nu ik weet dat het ‘oude’ pijn is. Pijn uit 

de kindertijd die ik al heb overleefd, dus 

die nu niet meer gevaarlijk is. En als 

deze oude pijn dan geïntegreerd is in 

het hier en nu, ben je bevrijd van de 

angst ‘weer niet belangrijk te zijn’ en kan 

je vrijer je keuzes in het hier en nu 

maken. In mijn geval bijvoorbeeld 

gewoon de stagiaire vragen nog even te 

wachten met afruimen. Zo kunnen 

werkbare afspraken gemaakt worden in 

alle openheid. Er is betere communicatie 

en meer begrip voor elkaar.  

 

Marius Romme en Sandra Escher 

Wat direct opvalt is dat de werkwijze van 

PRI overeenkomsten vertoont met wat 

Marius Romme en Sandra Escher al heel 

lang doen met het Maastrichtse 

Interview voor stemmenhoorders: 

doorgaan tot op het onderliggend 

trauma en die pijn verwerken, zodat je 
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er vrij van komt te staan in je leven nu. 

De stemmen leiden je naar het 

onverwerkte trauma dat moet worden 

aangepakt. 

 

Ongedeeld bewustzijn 

PRI gaat uit van een ongedeeld 

bewustzijn. Laten we zeggen dat een 

baby een ongedeeld bewustzijn heeft, 

hoewel ook een foetus in de buik al 

beïnvloed wordt door omstandigheden 

bij de moeder. Goed, een ongedeeld 

bewustzijn. De baby ervaart dat aan zijn 

basisbehoeften niet wordt voldaan, 

bijvoorbeeld voeding of warmte. Dit zijn 

behoeften waarvan vervulling 

noodzakelijk is. De baby is totaal 

afhankelijk van zijn ouders voor de 

vervulling van zijn behoeften. De baby 

geeft het ongenoegen te kennen door te 

gaan huilen, een ander middel heeft hij 

niet. Als er adekwaat op het huilen 

wordt gereageerd en de behoefte van 

de baby vervuld wordt, is er sprake van 

een passende reactie. Maar als niet op 

het huilen van de baby wordt 

gereageerd, dan ervaart de baby deze 

onvervulde behoefte al snel als 

levensbedreigend, ook omdat een baby 

geen besef van tijd heeft. De 

gebeurtenis zet zich vast als een 

verdrongen pijnpunt in het bewustzijn. 

De pijn is te groot voor het kind om te 

dragen en er treedt in het tot dan toe 

ongedeelde bewustzijn een splitsing op. 

De levensbedreigende waarheid dat we 

als kind niet kregen wat we nodig 

hadden, kunnen we verdringen en 

ontkennen. Het verdringen is een 

beschermingsmechanisme of afweer en 

is levensreddend geweest voor het kind 

dat we waren. 

 

Gedeeld bewustzijn 

Het bewustzijn bestaat als we volwassen 

zijn uit drie delen: kind bewustzijn (de 

verdrongen oude pijn), volwassen 

bewustzijn (in het hier en nu, 

onafhankelijk, altijd een keuze) en 

daartussen een muur van afweer. Een 

gebeurtenis of persoon die in het hier 

en nu oude pijn raakt, wordt in deze 

theorie een Symbool genoemd. In het 

voorbeeld hierboven was: ‘stagiaire 

ruimt tafel af’ het symbool. Het symbool 

leidt ertoe dat we uit het volwassen 

bewustzijn gehaald worden en roept 

direct een afwerende reactie bij mij op, 

omdat het symbool ook een oude, 

verdrongen pijn raakt. Die oude pijn 

voelt te bedreigend om mee te leven en 

daarom word ik boos op de stagiaire 

 

Afweer: illusies 

Er zijn vijf verschillende afweren, die we 

allemaal gebruiken. Het doel van alle 

afweer is onze aandacht af te leiden van 

de oude pijn. Door onze aandacht op 

het hier en nu te richten, met alle 

destructieve gevolgen van dien! De 

eerste afweer is Angst, dan ben je 

gespannen of angstig waar dat eigenlijk 

niet nodig zou zijn. Zolang er geen 

sprake is van direct fysiek gevaar 

spreken we van een irreële angst. Als je 

een laag zelfbeeld hebt, last hebt van 

schuld- en schaamtegevoelens, lijdt aan 

depressies, dan wordt dat Primaire 

Afweer genoemd. Moet je zo veel van 

jezelf dat je stressklachten krijgt, doe je 

zo heel erg je best, ben je veel aan het 

pleasen, dan is dat Valse Hoop. De Hoop 

dat als jij maar erg je best doet, je 

(alsnog) krijgt wat je nodig had. Valse 

Macht is als je geïrriteerd bent of 

ronduit boos op een ander, die er 

volgens jou verantwoordelijk voor is dat 

jij iets nu niet krijgt wat je als kind nodig 

had. Dan zie je je eigen rol niet en schuif 

je alles naar de ander toe. Valse Macht 

bevat ook ieder oordeel over een ander. 

De vijfde afweer is Ontkenning van 
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Behoeften, je ervaart weinig emoties, 

bent vaak onverschillig en ontkent dat je 

bepaalde behoeften hebt. De vijf 

bovengenoemde afweren zijn illusies.De 

algemene illusie die ten grondslag ligt 

aan alle afweer is dat wat we voelen, 

doen en denken een gevolg is van wat er 

in het heden gebeurt. Een prachtig boek 

dat Ingeborg Bosch in 2003 schreef, heet 

dan ook: Illusies. Als je erg je best doet, 

als je de ander beschuldigt, het zal 

allemaal geen inzicht geven en niet 

werken. Als je je afweren leert 

herkennen, krijg je toegang tot de pijn 

en het verdriet dat je als kind hebt 

verdrongen. Je wordt je bewust van het 

feit dat je reacties niet passend en ook 

onnodig zijn en dat je dus ook onnodig 

lijdt. Deze bewustwording, deze 

integratie van de oude pijn geeft een 

blijvende verandering, je ervaart het 

heden zoals het werkelijk is, verrassend 

onbelast! De keuzes die je maakt 

worden niet meer ingegeven door 

onbegrepen en nodeloze angsten, maar 

vanuit vrijheid en keuzemogelijkheid die 

we als volwassenen hebben.. 

 

Voor meer informatie:  

www.PastRealityIntegration.com  en het  

filmpje ‘ Wat kan je van PRI verwachten’: 

www.PRIonline.nl 

 

Met dank aan Eric Otto (PRI therapeut i.o.)  

en Maurice Ploem (ervaringsdeskundige en 

kunstenaar) 

http://www.pastrealityintegration.com/
http://www.prionline.nl/
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Artikel 

 

Persoonlijke Diagnose en Stemmen Horen 

 

Dirk Bol 

 

Het gebeurt niet vaak dat er binnen de 

officiële psychiatrie aandacht gevraagd 

wordt voor stemmen horen.  Marius 

Romme deed dit 20 jaar geleden in het 

Nederlandse Tijdschrift voor Psychiatrie. 

Nu heeft hij dit samen met Dirk Corstens 

weer gedaan: ‘Een persoonlijke diagnose 

voor patiënten die stemmen horen; van 

symptoom naar klacht met betekenis in 

een context.’ Verschenen in het 

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016)2, 

132-139. 

In zijn boek ‘De DSM 5 Voorbij ‘pleit Jim 

van Os voor het vervangen van de DSM-

classificatie door een ‘persoonlijke 

diagnostiek.’ Een dergelijke 

persoonlijkere benadering zou tot 

betere, want meer gerichte 

hulpverlening kunnen leiden. Corstens 

en Romme sluiten hierbij aan in hun 

artikel, voor patiënten die stemmen 

horen en bouwen voort op de methode 

die Romme en Escher al jaren geleden 

ontwikkelden. Helaas wordt er in de 

praktijk echter nog veel te weinig aan 

mensen met psychotische symptomen 

gevraagd naar hun levensverhaal. Ook 

voor patiënten zelf is het niet evident 

om de relatie te leggen tussen hun 

stemmen en gebeurtenissen in hun 

leven. Een meer systematisch werkende 

benadering blijft dus van belang voor 

meer inzicht en herstel. En vooral ook 

een aanpak waarbij de patiënt of cliënt 

centraal staat, participatief 

ondersteunend. Dit sluit aan bij geluiden 

die men meer en meer ook vanuit een 

internationale beweging van 

stemmenhoorders  hoort. 

De door Romme en Escher ontwikkelde 

methode bestaat uit drie stappen: 1 het 

Maastrichtse stemmen interview; 2 een 

samenvatting van dit interview; 3 het 

opstellen van een persoonlijke diagnose, 

ook wel ‘construct ‘genoemd. Vergrote 

zelfkennis van de patiënt staat hierbij 

voorop.   

 

Het Maastrichts interview bestaat uit 12 

thema’s waarvan er slechts vijf worden 

gebruikt voor de persoonlijke diagnose. 

Dit zijn identiteit van de stemmen, 

karakteristiek en inhoud van stemmen, 

triggers, persoonlijke geschiedenis van 

de stemmen en jeugd en 

opvoedingssituatie. Vragen die hierbij 

aan de orde komen zijn o.a. wat voor 

functie hebben stemmen in het leven 

van de patiënt? Hoe praten ze qua toon, 

aard en frequentie?  Wat lokt hen uit, en 

met welke emoties? Hoe zijn ze ontstaan 

en wat speelde er toen in het leven van 

de patiënt? Welke problemen deden zich 

in de jeugd bij de patiënt voor, en in 

hoeverre waren deze emotioneel 

belastend? 

De aldus verkregen informatie moet 

zorgvuldig worden samengevat, omdat 

alleen overzichtelijke informatie 

bijdraagt aan de persoonlijke diagnose. 

Deze diagnose wordt opgesteld aan de 

hand van de twee volgende vragen: Wie 

of wat worden door de stemmen 

gerepresenteerd en voor welke emoties 

staan ze? En welke problemen geven de 

stemmen aan in het huidige en eerdere 

leven van de patiënt?  Om deze 

methode vervolgens te illustreren, wordt 
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een voorbeeld besproken, maar iedere 

cliënt is natuurlijk anders. 

 

Het gaat hier om een 38-jarige vrouw die 

geclassificeerd was als chronisch 

paranoïde schizofreen en o.a clozapine 

en quetiapine slikte. Ze hoorde vier 

stemmen, twee mannelijke en twee 

vrouwelijke. Een van de vrouwelijke 

stemmen heette Mina en was 50 jaar 

oud, en een van de mannelijke heette 

Bjorn en was ongeveer 40 jaar oud. 

Mina was een dominante stem die 

streng en dwingend klonk en de 

mannelijke stemmen waren het altijd 

met haar eens, spraken met elkaar 

zonder eigen mening. Mina zei dingen 

als ‘je bent niets waard, je bent lelijk en 

vet en je verdient het niet te leven ‘.  De 

andere vrouw was ook best dominant 

en sprak Frans, een taal die de patiënt in 

Frankrijk had geleerd. Mina deed de 

patiënt aan haar moeder denken en 

Bjorn aan haar vader.   

Ze hoorde de stemmen de hele dag, 

behalve wanneer ze sliep. Vaak straften 

de stemmen haar, bv als ze iets leuks 

deed. Kwaad worden erop kon ze niet, 

wel zich schuldig, somber en verdrietig 

voelen. Toen ze acht was hoorde ze voor 

het eerst stemmen, net toen haar 

moeder wegens nierfalen met spoed 

werd opgenomen. Pas toen ze 12 was 

en veel gepest werd werden de 

stemmen negatief, beschuldigend en 

agressief. Dit verergerde nadat ze op 

haar 18e verkracht was. De stemmen 

begonnen haar te overweldigen toen ze 

een opleiding tot verpleegkundige deed 

en les kreeg over psychopathologie. Dat 

ervoer ze als iets persoonlijks. De 

vrouwelijke stem zonder naam was net 

voor dit interview ontstaan, toen ze 

tijdelijk weer bij haar alleenstaande 

zieke moeder was ingetrokken. Moeder 

die sinds haar achtste jaar ziek bleef was 

altijd erg kritisch naar haar toe. Mede 

omdat vader veel weg was kreeg de 

patiënt nogal wat verantwoordelijkheid 

bij het waken over de zieke moeder en 

het inschakelen van de dokter. 

Bovendien zorgde ze voor haar vijf jaar 

jongere zusje.  

 

Tijdens de pubertijd blonk ze uit in 

turnen, iets wat door haar ouders niet 

gehonoreerd werd. Ze had ook een 

aantal flink onprettige seksuele 

ervaringen met vriendjes. Alvorens zelf 

psychiatrisch patiënt ter worden werkte 

ze zeven jaar als psychiatrisch 

verpleegkundige. 

Mina leek sterk op de moeder: 

dominant, kritisch en je schuldig doen 

voelen en je verantwoordelijk voor haar 

maken. Bjorn, die onderdanig was en 

geen eigen mening had, leek sterk op 

haar vader. Wie de andere mannelijke 

stem representeerde werd niet duidelijk, 

terwijl de andere vrouwelijke stem – die 

Frans sprak -  ontstond toen wederom 

intensief voor moeder gezorgd moest 

worden.  

Door de verwaarlozing van de ouders 

voelde de patiënt zich nooit erkend als 

persoon. Haar eigen ontwikkeling werd 

geremd door het constante beroep van 

moeder op haar en diens afkeurende 

houding. Zelfstandig worden werd niet 

beloond, integendeel.  

 

Deze persoonlijke diagnose laat goed 

het verband zien tussen jeugdtrauma’s 

en het horen van stemmen, al kan dit 

van geval tot geval verschillen. Dit 

bevestigt epidemiologisch onderzoek 

naar het verband tussen jeugdtrauma’s 

en psychosen, waarbij de vroege 

trauma’s de kans op een psychose met 

een factor acht verhogen.  

In dit geval werkte de persoonlijke 

diagnose als een katalysator voor het 
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herstelproces van de patiënt.  De 

medicatie werd geleidelijk afgebouwd en 

ze viel 40 kilo af.  Een persoonlijk 

begeleider – dat zien we vaak – speelde 

een belangrijke rol bij het herstel, o.a. 

door de patiënt tot vervelens toe op 

haar eigen wil terug te werpen, geheel 

ander dan haar ouders. Ook een 

lotgenotengroep hielp bij het beter leren 

communiceren met de stemmen, 

alsmede een intieme relatie waarbinnen 

ze leerde grenzen te stellen en 

conflicten aan te gaan.  

Hoewel de symptomen van de patiënt 

aanvankelijk helemaal overeen kwamen 

met de DSM-4 criteria van chronisch 

paranoïde schizofrenie, kon ze daar bij 

haar herstel en toekomst niets mee.  

Daarvoor waren een persoonlijk 

begeleider en lotgenoten en meer 

inzicht nodig. Wat precies de rol van 

deze systematische methode is geweest, 

is niet echt duidelijk. Naar de effecten 

daarvan is in het algemeen nog te 

weinig onderzoek gedaan, overigens net 

als naar de effecten van cognitieve 

gedragstherapie bij stemmen horen, al 

is de hier gevolgde methode zelf al wel 

bij meer dan 100 mensen uitgeprobeerd 

en beschreven. Zie bijvoorbeeld de 

uitvoerige 50 interviews in het boek 

‘Leven met Stemmen ‘. 

 

De voordelen van een persoonlijke 

diagnose, zowel voor patiënt als 

hulpverlener, zijn wel duidelijk. Deze 

bevordert een gelijkwaardige onderlinge 

relatie en versterkt de regie over het 

eigen leven, met daarbij aandacht voor 

persoonlijke problemen, die in principe 

oplosbaar zijn. Het uitgangspunt daarbij 

is de subjectieve ervaring van de cliënt. 

Een goede relatie met de therapeut is 

ook een niet te verwaarlozen factor.  

Tenslotte mag niet onvermeld blijven 

dat andere benaderingen met een focus 

op trauma, zoals EMDR en exposure bij 

psychose, ook een positieve rol kunnen 

spelen.  Maar het is te hopen dat dit 

artikel bijdraagt aan een toenemende 

belangstelling van hulpverleners en 

psychiaters voor de door Romme en 

Escher ontwikkelde ‘Maastrichtse 

methode’ van persoonlijke diagnostiek. 
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Column 

In gesprek met god.... 

 

Maurice Wasserman 

  

"Dag maurice." 

  

"Dag wie?"                                                  

  

"O, ik ben het maar..." 

  

"He? Tjeezus, u bent Jezus, zoon van 

God?" 

"Ja, ik zag je piekeren en nu kom ik je 

raad geven." 

  

"Huh? U zag mij piekeren?" 

  

"Ja… ik weet toch alles, je voelt je 

eenzaam, zo aan het eind van de winter, 

is 

‘t niet?" 

  

"Ja... Ik mis het zonlicht én ik zit te 

piekeren over dat forum waar ik in april 

aan ga deelnemen, of ik dat wel kan. De 

andere panelleden zijn nogal 

gestudeerde 

mensen..." 

  

"Och, je bedoelt die staatssecretaris, die 

hoogleraar, die psychiater, die 

ggz-bestuurder, die manager en die 

andere mensen?" 

  

"Ja, die en ook die…"  

  

"Stop Maurice ...Op dit soort momenten 

moet JIJ denken aan dat JIJ ergere dingen 

hebt meegemaakt dan je in zo'n 

gezelschap staande moeten houden. En 

dat je 

ergere dingen heb meegemaakt dan de 

meesten in zo'n gezelschap: opname, 

bestaansangst, dwang, pillen, bijna 

dood, afijn, vul zelf maar in. De meeste 

mensen om jou heen in dat forum 

hebben weliswaar hotemetotenposities, 

maar 

hebben het omgekeerd nooit 'echt' 

moeilijk gehad. Niet zoals jij. En wat jij te 

overwinnnen hebt en al overwonnen 

hebt, dat doet er natuurlijk echt toe. Niet 

die maatschappelijke carrière of status." 

 

"ZO denken heeft MIJ altijd introvert en 

vastberaden gemaakt. Op mezelf zeg 

maar 

en van daaruit sprekend. Als JIJ dat ook 

doet, herkennen mensen in het 

aanwezige 

publiek dat jij authentiek, kwetsbaar en 

sterk tegelijk bent. 

Denken aan de moeilijkste momenten (= 

kwetsbaar) en hoe je daar uit bent 

gekomen 

(= sterk). En van daaruit beiden 

combineren, omdat dat is hoe jij bent en 

wie je 

bent: sterk en kwetsbaar tegelijkertijd (= 

authentiek)." 

  

"Maar dat doe ik eigenlijk altijd al." 

  

"Precies, maar ik kwam het je even 

zeggen, twijfelaar die je bent." 

 

  

"Ok. ik ga verder, Maurice... er is nog 

iemand aan het bidden, de plicht roept, 

we spreken elkaar nog." 
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Artikel 

Lerrie en schizofrenie 

 

‘Ik heb op zich een vrij normale jeugd gehad. 

Vlak na mijn geboorte en rond mijn 

dertiende is mijn kwetsbaarheid voor 

schizofrenie ontstaan. Het zit bij mij niet in 

de familie. Rond mijn dertiende ging ik van 

het vwo naar de havo en werd ik wat 

kwetsbaarder voor stress. Ik heb de havo 

kunnen afronden en ben gaan studeren. 

Tijdens mijn hbo-studie had ik de laatste 

twee jaar te maken met veel stress. Ook was 

ik vrij perfectionistisch, kon ik moeilijk 

ontspannen en zat ik niet helemaal op mijn 

plek. Ik liep veel stage en moest nog vakken 

uit het tweede jaar halen. Het afstuderen 

was ook erg druk. Ik moest mijn scriptie 

verdedigen tegenover twee examinatoren. 

Plotseling kreeg ik waanideeën. Mij bekroop 

het gevoel dat een examinator mij niet wilde 

laten slagen. Dat was natuurlijk niet zo. 

Gelukkig lukte het me nog net om mijn hbo-

opleiding af te ronden.’ 

Lerrie Grooten kreeg op zijn 21
ste

 een 

psychose, ‘een nachtmerrie bij je volle 

bewustzijn’, noemt hij die. Onderzoek wees 

uit dat hij schizofrenie heeft. Net vóór de 

psychose rondde hij zijn hbo-studie 

Personeel en Arbeid af. Hij doet elke dag 

yoga en is bijna klaar met zijn master 

Sociologie. ‘Door de yoga heb ik bijna geen 

stress en heb ik een enorme controle over 

mijn geest gekregen. Zo ben ik vaak stil in 

mijn geest, dan heb ik geen gedachte en dus 

ook geen stress. Verder voel ik mij gelukkig 

en is mijn intuïtie beter ontwikkeld. Ik kan 

me beter ontspannen en slaap beter. Ook 

heb ik mijn ziekte kunnen accepteren en me 

eraan kunnen aanpassen. Hierdoor heb ik 

een betere kwaliteit van leven.  

 

 Maar er hebben natuurlijk ook andere 

zaken een rol gespeeld bij mijn ontwikkeling, 

zoals psychotherapie, omgeving, studie, 

medicijnen, regelmatig sporten en psycho-

educatie. 

Ik ben met mijn familie, vrienden en mensen 

van mijn sportclub in gesprek gegaan over 

schizofrenie. Ik ontdekte al snel dat mensen 

heel begripvol en tolerant waren over mijn 

schizofrenie en arbeidsongeschiktheid. Ik 

kreeg van hen geen stempel opgedrukt. 

Maar zelf deed ik het wel. Toch is ook dat 

langzaam verdwenen, onder andere door 

yoga. Ik kreeg een goede behandeling bij de 

GGZ en ik deed een bepaalde 

visualisatiemeditatie om negatieve 

ervaringen uit het verleden te verwerken. 

Deze vorm van medicatie lijkt op een 

techniek die wordt gebruikt in de 

psychologie, om trauma’s te verwerken: 

EMDR. 

 

Maar ik heb ook met onbegrip te maken 

gehad en ooit ben ik niet aangenomen voor 

vrijwilligerswerk wegens mijn diagnose. 

In de documentaire Angst, van vijand naar 

vriend zag ik dat het goed is dat je om je 

angst kunt lachen. Eigenlijk zou je je angst 

moeten uitlachen. Tulku Thondup schrijft in 

het boek Helende Meditatie dat je je ziekte 

moet zien als een kans. Psychiater en 

filosoof Damiaan Denys zei in het tv- 

programma  Zomergasten ook dat je moet 

lachen om je angst, omdat dit helpt je ziekte 

beter te accepteren en er positiever naar te 

kijken. 

Ik vond die ziekte eerst heel erg. Ik heb wel 

gedacht: wat moet er van mij worden? Maar 

het gaat nu heel goed. De afgelopen zeven 

maanden ben ik elke dag gelukkig geweest. 

In de uren dat ik iets kan doen, ben ik zeer 

productief. 

 

Schizofreen zijn is niet zo erg. Ik moet alleen 

stress vermijden, want die kan een nieuwe 

psychose uitlokken. Bij de GGZ maakte ik 

kennis met yoga en dat beviel me meteen. Ik 

krijg er meer energie en minder stress van. 

Naarmate je het vaker en langer doet, krijg 

je er – net als van sport – een goede conditie 

van, een geestelijke conditie dan.  

In een tv programma zag ik een hoogleraar 

psychiatrie  en die heb ik gevraagd of je met 
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yoga mijn ziekte kunt genezen. Als ik klaar 

ben met mijn studie, ga ik dat proberen. 

Door drie, vier uur per dag yoga te doen. 

Mijn lage concentratievermogen kan ik 

waarschijnlijk niet verbeteren, maar een 

psychose voorkomen wel. 

Ik werd 100% arbeidsongeschikt verklaard 

en kreeg een wa-jong uitkering. Daardoor 

hoefde ik mij minder druk te maken over 

mijn financiën en kon ik in aangepast tempo 

proberen mijn studie Sociologie af te maken. 

Daarna ga ik een paar dagdelen in de week 

vrijwilligerswerk doen; daar heb ik heel veel 

zin in.  

 

Iets anders dat zin geeft is humor. In een 

documentaire zag ik een man die veel angst 

had gehad en die zei: “Je moet je angst 

uitlachen.” Ik ben meteen een wandeling 

gaan maken en grappen gaan bedenken. Er 

kwam een hele tijd niks, maar toen ik de 

eerste had bedacht, gaf dat een goed gevoel. 

Ik heb er inmiddels 51 verzameld. Grappen 

maken over je ziekte werkt reinigend.’ 

 

Waarom kan een schizofreen altijd blijven 

praten? Hij raakt nooit zijn stemmen kwijt. 

Hoe heet een Chinese schizofreen? Wa Jong! 

Komt een schizofreen bij de psychiater. 

Vraagt ie: betaal ik voor allebei of ieder de 

helft? 

Een schizofreen is nooit alleen. 

 

Deze tekst heeft Corine Wepster samengesteld 

uit verschillende blog-teksten. Er zijn enkele 

bloggers die de schizofrenie-grappen 

discriminerend vinden, geheel niet zo bedoeld 

natuurlijk. In veel blog-reacties komt grote 

bijval en waardering naar voren voor het 

verhaal dat Lerrie doet. 

 

Noot van de redactie: In bovenstaande tekst 

wordt gesproken over schizofrenie, terwijl 

Stichting Weerklank de visie steunt dat 

schizofrenie als ziekte niet bestaat (zie de 

website: www.schizofreniebestaatniet) en 

ook geen erfelijke factoren kent. Wij vonden het 

wel de moeite waard naar voren te brengen 

hoe iemand met humor met zijn problemen 

om gaat, dat leek ons erg waardevol. 

 

EMDR: Eye Movement Desensitization and 

Reprocessing: een therapie voor 

traumaverwerking, waarbij de cliënt wordt 

gevraagd terug te denken aan het trauma, 

terwijl hij wordt blootgesteld aan visuele 

impulsen die zijn houding ten opzichte van het 

trauma veranderen.  

Verslag 

  

http://www.schizofreniebestaatniet/
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Column 

 

Sluisdeuren 

 

Rebecca de Winter (pseudonym, auteur bij de redactie bekend) 

 

Ik ben een heel oprecht iemand. Maar in 

de medische formulieren had ik gelogen 

over mijn drankgebruik. Dat zat me niet 

lekker. Tegenover de diëtiste bekende ik 

dat ik een halve liter jenever per avond 

drink. Ze gaf geen krimp. Ik sprak af te 

minderen. 

Die nacht werd ik wakker en merkte dat 

die bekentenis een nieuwe bekentenis in 

zijn kielzoch meenam: mijn grote moeite 

met mijn werk. De bedrijfsarts 

suggereerde destijds dat je een 

evenwichtsstoornis niet zomaar krijgt, 

maar dat die een reactie is op stress. Ik 

was me destijds van geen stress bewust 

en ontkende. Maar had wel een 

evenwichtsstoornis. Nu zag ik duidelijk 

dat de evenwichtsstoornis heel goed 

een reactie kon zijn op mijn aversie 

tegen het werk, een aversie die ik ook 

nooit heb willen bekennen. De 

duizeligheid maakte mijn werk immers 

onmogelijk. Ik heb geen keus, ik kan niet 

meer van baan veranderen, ik was juist 

zo blij met deze baan, die me een vrij 

leven mogelijk maakt, en we hebben het 

vaak zo gezellig in ons team. Dus 

doorploeteren in werk dat je niet meer 

bevalt. 

Daarna was het of een sluisdeur 

opensloeg en kwam met een enorme 

huilbui het gevoel dat ik in alle 

levensfasen zo met mijzelf in strijd had 

geleefd. Toegegeven, ik heb een mooi en 

ook leuk leven. Maar toch wel altijd 

discipline, moeten, niet mogen. De 

alcohol is die ene uitlaatklep die daar 

tegenover staat. Altijd was ik mezelf aan 

het verbeteren en corrigeren, 

disciplineren. De rek is er nu helemaal 

uit. Ik trek dit niet meer. 

Op dat moment was het een 

geruststelling dat ik wist wie ik om een 

gesprek kon vragen. Eerst kijken hoe ik 

er morgenochtend aan toe ben. Die 

ochtend schreef ik alles schematisch op 

en hoefde ik geen gesprek meer. Ik denk 

wel dat ik dezelfde bekentenissen ga 

doen aan de bedrijfsarts, die 

beroepsgeheimhouding heeft. 

Erkennen, bekennen, ze maken een weg 

vrij. 
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Verslag 

Het andere 

 

Corine Wepster 

 

Bevrijding van ballast uit het verdrongen 

verleden is het doel van de therapie die 

Past Reality Integration heet, zoals u in 

dit nummer kunt lezen. Bevrijding. 

Bevrijding waartoe? Tot een 

harmonieuzer leven voor jezelf, met 

jezelf. En als je dan zo bevrijd bent, met 

jezelf in balans, dan opent zich nieuwe 

ruimte, de ruimte voor de ander. Er zijn 

voor de ander kan pas als je vrede hebt 

met jezelf, maar die ruimte voor de 

ander, daarin overtref je dan als het 

ware jezelf, die ander is pas het ultieme 

doel. En in de beschikbaarheid voor de 

ander vind je dan weer jezelf. Maak 

innerlijke ruimte voor gevoeligheid en 

ontvankelijkheid voor de ander en het 

andere, datgene wat anders is dan 

jezelf. Er is moed voor nodig om jezelf 

los te laten en je over te geven aan de 

ontmoeting met het andere. Wie deze 

weg is gegaan, dat is de heilige Teresa 

van Avila (1515 geboren in Spanje), wier 

500ste geboortedag werd gevierd met 

een symposium in Haarlem, dat ik heb 

bijgewoond. Zij signaleerde dat haar 

vroomheid haar diende om een op 

zichzelf gericht welbehagen te 

verwerven en maatschappelijk aanzien. 

Zij miste integriteit. Zij leerde vroomheid 

te verbinden met een aardse 

nederigheid in het besef dat zij – in God 

-  de ander wilde dienen. Het 

symposium heette ’God tussen de 

potten en de pannen’. 

Ik denk hierbij aan het begrip ‘presentie’ 

waarvan nu veel sprake is in de 

geestelijke gezondheidszorg. Het ‘er zijn’ 

voor de ander, beschikbaar, open, met 

echte ruimte voor wat die ander 

meebrengt. Niet ingrijpen, maar 

aanwezig zijn, aandachtig aanwezig. Het 

alledaagse is woestijn, dubbelzinnig, 

meerstemmig. Het vereist moed om je 

daaraan te wagen. Het vereist ook 

vertrouwen. Daar waar wij ons 

openstellen voor het andere, het 

onbekende, daar is vertrouwen nodig. 

Vertrouwen in jezelf en vertrouwen in de 

ander. Vertrouwen is een daad van 

rechtvaardigheid. 

 

Wil je er zijn voor de ander, ik zei het al, 

dan moet je weten wat je aan jezelf 

hebt. Maar we moeten de lat ook weer 

niet te hoog leggen. Het Dolhuys, 

museum van de geest, in Haarlem, 

opende de nieuwe tentoonstelling ‘De 

Maakbare mens’, met de slogan: ‘Ooit 

een volmaakt mens gezien? En…beviel 

‘t?’. Er wordt vandaag de dag wel degelijk 

hard gestreefd naar die persoonlijke 

volmaaktheid. En hoe verder we 

daarmee gaan, hoe meer mensen die in 

dat streven niet mee kunnen, buiten de 

boot vallen. Wat niet volmaakt is, is eng, 

gek, beperkt, zielig of ziek. En toch, veel 

mensen die een bepaald succes in hun 

leven kennen, zijn juist een beetje ‘gek’. 

Dat geldt zeker voor bijvoorbeeld 

kunstenaars. ‘…de ideale, ‘koude’ kunst; 

’dat is de kunst die een vermoeden biedt 

van de volkomen ongrijpbare wereld 

van leven, dood en verandering’… 

(Patricia de Martelaere, filosoof). Die 

ongrijpbaarheid doet ons verlangen 

naar een doorzien van die wereld en 

hoe die nu eigenlijk is. Zo kunnen we 
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een groot heimwee krijgen, een 

oneindig heimwee naar werkelijkheid. 

Heimwee, omdat het is of wij die 

werkelijkheid ooit hebben gekend, maar 

die ons is ontglipt. En kennen we daar 

ook maar iets van, dan zullen wie die 

fragmenten weer verbeelden en 

verwoorden. In de bijbel, in de brief van 

Paulus aan de Romeinen (5:3), staat: ‘we 

prijzen onszelf gelukkig onder alle 

ellende, omdat we weten dat ellende tot 

volharding leidt, volharding tot 

betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid 

tot hoop’. Volharding in afwachting van 

wat nog niet zichtbaar is. Open is de 

toekomst. Ik, en de ander, wij gaan die 

toekomst tegemoet. Wij passen ons niet 

aan deze wereld aan, maar veranderen, 

vernieuwen hem. Dat doen we samen.
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Boeken 

 

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 
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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!  

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. 
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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 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 

  

mailto:info@levenmetstemmen.nl
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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  Parallelweg 45-47, 6221BD Maastricht, 043 3299631 

   Psychiater o.a voice dialogue www.riagg-maastricht.nl e-mail:  

   d.corstens@riagg-maastricht.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 

 

 

 

 

 

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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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 

   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   RIBW Nijmegen en Rivierenland, Keizer Karelplein 32a, 6511 NH 

Stemmenhoren Nijmegen, 06-22768271 

   Coördinator R. Timmers, psycholoog 

   Spreekuur dinsdag 16.00 uur-17.00 uur 
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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@gmail.com 

tel.: 024 3820500, mobiel: 0622788049 

 

LIMBURG 

Voor inlichtingen over zelfhulpgroepen 

voor stemmenhoorders of direct 

betrokkenen in de regio kunt u contact 

opnemen met Resi Malecki: tel. 046-

8507588 .  Ook voor informatie over het 

voorlichtingsboekje over zelfhulp dat 

Resi Melecki heeft geschreven en dat is 

uitgegeven door Stichting Weerklank 

kunt u haar bellen. Het boekje is 

bestemd voor stemmenhoorders, direct 

betrokkenen, hulpverleners en 

studenten. Tevens kan het als 

handleiding dienen bij het realiseren 

van zelfhulpactiviteiten. Het boekje kost 

€ 8,- en is te bestellen via tel. 06-

12465505 of 

bestellingen@stichtingweerklank.nl of 

via de website van Stichting Weerlank. 

Tweede kontaktpersoon Limburg: 

Marian Peters: mail: 

mar.pet@hotmail.com 

 

Riagg Maastricht houdt een 

gespreksgroep 1x per twee weken op 

 

woensdagochtend. Voor informatie zie 

de website van Stichting Weerklank: 

www.stichtingweerklank.nl 

 

Iedere laatste maandagmiddag van de 

maand wordt een gespreksgroep 

gehouden in het Vrouwencentrum 

Velderie aan de Prins Bernardstraat 1 in 

Roermond. 

Contactpersoon is Flore Brummans, tel. 

06-12844482. 

 

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:bestellingen@stichtingweerklank.nl
http://www.psy-cafe.nl/
mailto:info@psycafe.nl
mailto:poud@dijkenduin.nl
mailto:YvonneDoornbos@gmail.com
mailto:meinapettersman@hotmail.com
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inca-pa.nl/
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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, 

robintimeers@gmail.com 

 

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 

psychiater Riagg Maastricht 

Parallelweg 45-47, 6221 BD Maastricht, 

Telefoon: 043-3299631 

 

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@gmail.com, 

Telefoon: 024-3820500 

 

Contactpersoon Noord Brabant: 

Tilly Gerritsma, 

megerritsma@hotmail.com 

 

Contactpersoon Limburg 

Marian Peter Timmers, Telefoon: 06-

22788049, mar.pet@hotmail.com 

 

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 
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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 


