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REDACTIONEEL

Schrijven. Het zal u niet verbazen dat ik ervan
houd. En ik geloof ook in de kracht van schrijven.
U zult denken: je schrijft op wat je weet. Maar
nee, je schrijft op wat je nog niet weet. Je
schrijft om er achter te komen hoe de dingen
in elkaar zitten. Wie schrijft die blijft niet
alleen, die wordt!
\
Ik ben heel blij dat in dit septembernummer
een artikel verschijnt over het nut van het 
bijhouden van een dagboek. Dat bevestigt
helemaal mijn gedachten over schrijven. 
Wie schrijft staat stil bij gebeurtenissen,
gedachten en gevoelens, ordent die, geeft ze
vorm. Daaruit kunnen nieuwe inzichten naar
voren komen, verbanden gelegd worden,
begrip gekweekt.

Sta stil bij wat je overkomt. Geef er vorm aan.

Ditzelfde is te zien in de tentoonstelling van
werken van Jannemiek Tukker, die zelf over
haar werk zegt dat het haar helpt haar psychi-
sche problemen te verwerken. 
annemiek is dan ook iemand die een enorme
dosis moed opbrengt om de moeilijke dingen
onder ogen te zien. Dat geeft haar werk een
grote overtuigingskracht.
Moed is er wel voor nodig, ook om te gaan schrij-
ven. Maar we weten allemaal dat we door onze
problemen heen moeten en niet er omheen.
Confrontatie.  Toegegeven, creativiteit is vaak
een eenzaam traject. 

Yvonne Doornbos doet verslag van het Wereld
Stemmenhoren Congres dit jaar in Boston en
schrijft dat zij het meest getroffen was door
een gevoel van thuiskomen, zich verbonden
voelen, zoveel verschillende mensen te 
ontmoeten, die eigenlijk ook vertrouwd zijn.
Juist gezien de eenzame weg van ieder van

ons, is ontmoeting, herkenning en saamhorig-
heid van dit soort bijeenkomsten zo belangrijk.
Volgend jaar is het Wereld Stemmenhoren
Congres in Den Haag.

Nico de Louw zijn we weer dankbaar voor zijn
verslagen.

Tenslotte wil ik het artikel Levenskunst noemen,
waar ik blij mee ben als bijzonder mooi ver-
woorde beginselverklaring voor de GGz.

Corine Wepster
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BERICHT

Van de bestuurstafel

Graag stel ik u ons nieuwe bestuur voor.

Bestuursfuncties:  

We besluiten waar mogelijk met tweetallen te gaan werken. In veel functies spelen de
externe contacten een rol. We besluiten per keer te kijken wie Stichting Weerklank het
best kan vertegenwoordigen. De functies zijn als volgt verdeeld:

Dagelijks bestuur:

    Voorzitter: Irene van de Giessen, nadrukkelijk op basis van hulp van de vice-voorzitters.

    Secretaris: Meina Pettersman met hulp van Yvonne Doornbos

    Penningmeester: Aart Nijmeijer

Algemeen bestuur

Alle bovenstaanden met:

    Vice-voorzitter: Karla Nijnens en Peter Oud

    Webmaster en communicatie: Fabio Meijer met Robin Timmers

    Klankspiegel: Corine Wepster met redactieleden Sandra Esscher, Fabio Meijer en Dirk Bol

    Public Relations: Geert de Booij met Fabio Meijer en Paul Custers

    Regelgeving en ethiek: Geert de Booij en Peter Oud

    Vrijwilligersbeleid en scholing: Peter Oud

    Coördinator lotgenotengroepen: Yvonne Doornbos

    Adviseurs: Agna Bartels en Jim van Os
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Op 16, 17 en 18 augustus vond het 9e
World Hearing Voices Congres plaats in
Boston de Verenigde Staten van Amerika. 

Ik had de eer om deze met Meina Pettersman
te mogen bezoeken. Samen gingen wij dus 14
augustus per vliegtuig van Amsterdam naar
Manchester, waar wij overstapten op onze
vlucht naar Boston.

Onze hotelkamer was schoon en het bed sliep
heerlijk, zeker na zo’n lange vermoeiende reis. 
De dinsdag hadden wij een vrije dag en heb-
ben al wandelend de Universiteit opgezocht
waar wij de volgende dag om 9.00 uur aanwe-
zig moesten zijn. Daarna hebben we Boston
verkend. Een hele mooie ruime, groene stad
met vriendelijke mensen. Volgens Meina heb-
ben we zeker 20 kilometer gelopen. 

De eerste dag van het congres is altijd de Inter-
voicedag. Deze wordt voornamelijk ingevuld
door een vast programma. Er volgen wat huis-
houdelijke mededelingen die dit keer gedaan
werden door Lisa Forestell (organisator congres
en bestuurslid) woonachtig in de VS. Daarna
nam Olga Runciman (Denemarken en alge-
meen bestuurslid) het woord als vervangster
van Rachel (Rai) Waddingham (GB, voorzitter).
Zij kon niet aanwezig zijn dit keer wegens het
heugelijke feit dat ze zwanger is. Olga vertelde

de overvolle zaal waar Intervoice voor staat,
over al de internationale ontwikkelingen en dat
het opkomen voor de rechten van de mens ook
een belangrijk onderdeel is. Dirk Corsten (NL,
vice-voorzitter) nam het stokje over en gaf de
hartelijke groeten door van Marius Romme en
Sandra Escher, die er deze keer niet bij zijn,
maar ons natuurlijk een bijzonder en inspire-
rend congres toewensen.

Het congres is voor het eerst dit jaar in de 
erenigde Staten, dit betekent dat er nu 3 conti-
nenten bezocht zijn en er in totaal deelnemers
uit 33 landen waren. Er wordt gevraagd aan
een aantal vertegenwoordigers om iets te 
vertellen over de ontwikkelingen in hun eigen
land. Er volgen verhalen uit Ierland, Canada,
Brazilië, Duitsland, Zwitserland, Engeland, 
Australië en natuurlijk de Verenigde Staten. 
De verhalen gaan over lotgenotengroepen die
opgericht zijn en draaien in o.a. cafés , buurt-
huizen, gevangenissen, migrantencentra, op
internet en nog veel meer. Over social media,
tentoonstellingen en documentaires die
gemaakt zijn. Aan mij viel de eer om iets te ver-
tellen over al de ontwikkelingen in Nederland
en dat dan in het Engels. Het was een hele lijst
maar het is me gelukt met als klapstuk de
mededeling dat  volgend jaar het 10e congres
zal plaats vinden in Den Haag , Nederland op
12, 13, 14 en 15 september.

CONGRES
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CONGRES

Als dank voor de gastvrijheid en als voorberei-
ding voor het bezoek van volgend jaar, heb ik
een klein tasje achtergelaten, met o.a. een VVV
gids van Den Haag, een blik stroopwafels, Haag-
se hopjes en een regencape, voor het geval dat.
Er volgde een korte pauze en er volgden toen
vier bijzondere en inspirerende verhalen. 

Berta Britz (VS) is een actief lid van de Ameri-
kaanse tak van Intervoice. Zij vertelde over ver-
schillende ontwikkelingen. Wat me vooral bij is
gebleven is haar uitspraak: ‘In the beginners
mind there are a lot of possibilities. In the spe-
cialist’s mind there are a few.’ 

Angela Woods (UK) werkzaam voor de Durham
Universiteit in Engeland, vertelde over haar
onderzoek naar het horen van stemmen dat
nog steeds loopt, tussen 2012-2022. Resultaten
die nu al naar voren komen zijn dat het gaat
om het terugpakken van het recht op het
horen van stemmen. Dat er allereerst gekeken
moet worden naar de ervaring, naar de beteke-
nis ervan, hier aandacht aan besteden, verbin-
ding maken met elkaar en het verhaal. Dat het
niet gaat om de diagnose en de medicatie.

Dolly Sen (UK), werkt voornamelijk in Londen,
waar ze mensen leert om moedig genoeg te
zijn om hun eigen weg te gaan. Ze vindt zich-
zelf en wordt vaak een ‘troublemaker’
genoemd. Een onruststoker waar ze trotst op
is. Ze hoort al 14 jaar stemmen en binnen de
GGZ is haar geleerd dat ze zich moest scha-
men. Ze heeft ervaren dat een ‘broken brain’
(kapotte hersenen) alles te maken heeft met
een ‘broken heart’ (een gebroken hart) en dat
het verhaal verteld en gehoord dient te wor-
den. Ze geeft aan dat haar medische dossier
niet de waarheid vertelt over wie zij is, haar
kunst doet dat wel.

Ken Black (VS) geeft aan dat hij zelf een dino-
saurus als psychiater was. Later gaf hij aan dat
met de vele veranderingen in de DSM hij zelf
vond dat ‘the psychiatry lost its mind’ en zich er
niet meer in kon vinden.

Aansluitend aan dit geheel werden de Intervoi-
ce Awards bekend gemaakt. Dit jaar bestaande
uit 7 in plaats van de bekende 5 categorieën. De
Intervoice awards bieden de mogelijkheid om
erkenning te geven aan bijzonder inspirerende
mensen, groepen, onderzoeken, initiatieven en
mogelijkheden die geboden worden tot de
groei van de Stemmen Horen Beweging en
creëren hiermee hoop voor hen over de hele
wereld.
Voor een uitgebreide beschrijving hiervan zie
onderstaande link: 
http://www.intervoiceonline.org/4456/news/201
7-awards.html 

Verbaasd maar ook trots was ik om mijn naam
te horen voor een Inspirational Person Award –
special mentions. Ook Robin Timmers werd
genomineerd.

Robin Timmers (Netherlands) for his passion
and commitment to developing a program of
training for voice-hearers and professionals
that furthers people’s understanding of these
experiences. (Robin Timmers voor zijn passie en
toewijding bij het ontwikkelen van een cur-
sus/training voor mensen die stemmen horen
en professionals die mensen verder helpt om
deze ervaringen te begrijpen.)

Yvonne Doornbos (Netherlands) for her work in
setting up a network for people who hear
voices in the Hague, and opening a center for
voice-hearers, the provision of training and her
support of parents of children who hear voices.
(Yvonne Doornbos voor haar inzet in het opzet-
ten van een netwerk voor mensen die stem-
men horen in Den Haag, het openen van een
steunpunt voor mensen die stemmen horen,
het bieden van training en steun aan stem-
menhoorders en ouders van kinderen die stem-
men horen.)
Een mooie afsluiting van de morgen.

Na een heerlijke lunch vervolgden wij het pro-
gramma waarin we ongedwongen met elkaar
in gesprek konden gaan. We gingen in groepjes

Klankspiegel september 2017



CONGRES

6 Klankspiegel september 2017



7

SYMPOSIUMCONGRES

7

uiteen om een gekozen stelling of onderwerp
met elkaar te bespreken. Ik koos voor het
onderwerp: ‘Spiritualiteit en de stem van God’.
Met een aantal mensen kwamen we tot een
boeiende discussie en aan het eind bleek dat er
velen van ons eigenlijk dezelfde gedachten
hadden alleen het anders benoemden.
Als afsluiting van de dag werden de onderwerpen
nog uitgebreid met elkaar besproken en keerden
we moe maar voldaan naar het hotel terug.

De 2e dag stond net als de 3e en laatste dag in
het teken van het delen van een aantal bijzon-
dere verhalen. Lisa Forestell opende de dag en
liet iedereen per staat en land opstaan, zodat
duidelijk zichtbaar werd hoeveel verschillenden
landen aanwezig waren. Wat mij opviel was
dat er heel veel mensen die ik vorig jaar ont-
moet had in Parijs ontbraken, maar er nu dui-
delijk heel veel Amerikanen aanwezig waren,
die er in Parijs niet bij waren. Voor velen was
het dan ook de eerste keer dat zij het congres
bijwoonden en dat maakte het erg bijzonder.
De eerste dag sprak Gogo Ekhaya Esima, uit
Zuid Californië, zij is een van de hoofdrolspelers
van de documentaire Crazy Wise. Zelf heb ik
deze vorig jaar gezien, dus vond het erg inspi-
rerend om haar ook in levenden lijve te zien en
horen spreken.

Marty Hadge vertelde zijn verhaal en vroeg
zich af wat hij te bieden had, hij heeft geen
doctorstitel en heeft geen boek geschreven.
Hij kan ons alleen zijn ervaringen bieden. 
De dag ervoor had ik samen met Marty in de
groep gezeten en hem als een bijzonder 
piritueel mens ervaren. Nu kwam dit voor mij
ook weer duidelijk naar boven. Een bijzonder
en mooi Mens met een hoofdletter. Waa r ik
in ieder geval heel veel van kan leren en die
me een gevoel geeft van herkenning en
erkenning.
Er is zoveel te vertellen over Akiko Hart uit 
Londen, die vertelde over haar ervaringen in de
gevangenissen en met de migrantengroep en
over haar project Voices Unlocked.

Op de tweede dag vertelde Barry Floyd uit New
York zijn indringende levensverhaal en over zijn
herstel en hoe hij zijn ervaringen nu inzet om
anderen te helpen.

David Walker gaf ons een les in Amerikaanse
geschiedenis, hoe er sprake is geweest van het sys-
tematisch uitmoorden van de indianen. Dit alleen
voor het verwerven van land, geld en macht.
Erg indrukwekkend, omdat we in Europa vooral
bezig zijn met onze geschiedenis en deze vorm
van het schenden van mensenrechten naar
mijn gevoel buiten beeld is gebeurd. Ook de
rechten van mensen met bijzondere ervaringen
in de tijd van de heksenvervolging, hij noemt
de huidige DSM de heksenhamer van deze tijd.
Daarna volgde de sprankelende en creatieve
verschijning van Val Resh: Reshma Valliappan.
Die me door haar enthousiasme liet zien dat
het allemaal op een andere manier kan.
Voor een uitgebreide beschrijving van de spre-
kers en het programma kunt u kijken op de
website:
http://www.hearingvoicesusa.org/images/sto-
ries/Final_Program.pdf

Natuurlijk heb ik ook deze twee dagen een
aantal workshops gevolgd, die inspirerend,
enerverend en vooral bijzonder waren, omdat
er kennis gedeeld werd vanuit verschillende
gezichtspunten en culturen. Allen zijn terug te
vinden in het programma.

Wat voor mij persoonlijk deze reis bijzonder
maakte is het gevoel thuis te komen, me ver-
bonden te voelen, de ontmoeting met zoveel
verschillende mensen, die eigenlijk heel ver-
trouwd zijn. Het geeft me inspiratie en de ener-
gie en motivatie om nog steviger mijn mening
te geven en verder te gaan met het ontwikke-
len en maken van plannen om  anderen die
moeite hebben met het horen van stemmen te
helpen. Ik ben dan ook erg dankbaar dat ik
deze reis heb mogen maken.

Yvonne Doornbos
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Mensen die stemmen gaan horen krijgen te
maken met een wereld die geregeerd wordt
door stemmen en emoties en waarin aanvan-
kelijk geen plaats lijkt voor hun eigen waarden
en normen. Het lijkt een ongrijpbare wereld.
Dat is niet zo vreemd, want over het algemeen
geeft de combinatie van ik-eigen emoties en de
als niet-ik-eigen ervaren stemmen, mensen het
idee controle en overzicht verloren te hebben. 

Gaat u maar eens na wat u doet met heftige
emoties? Zijn die een uitnodiging om uw ver-
stand te gebruiken? Of om het vuur niet direct
na aan uw schenen te leggen, maar aan die
van iemand anders: vraag iemand die door ver-
liefdheid overrompeld wordt zijn gevoelens te
analyseren. U zal merken dat dat bijna onmo-
gelijk is. Ik ben het onmiddellijk met u eens dat
een vergelijking tussen stemmen horen en ver-
liefdheid scheef is. Want waarom zou u als u
verliefd bent er afstand van willen nemen en er
controle over zien te krijgen. U heeft immers
op een prettige manier het besef van tijd en
ruimte verlaten. U zweeft en merkt van zelf
wel wanneer u weer met twee benen op de
aarde bent gekomen. Het leven is lang genoeg
om geen haast te hebben.  Dat gevoel van
overrompeling, die het systeem lamlegt, is bij
stemmen horen anders. Over het algemeen
worden stemmen als iets negatiefs ervaren, als
een invasie van ongenode gasten die alleen
maar problemen en chaos opleveren.  Ze laten
zich graag vergezellen door zeer negatieve
gevoelens van paniek en angst, zonder er iets
tegenover te stellen. Hun gastheer of gast-
vrouw (de stemmenhoorder) krijgt al gauw het
idee machteloos te zijn en ongewapend in een
strijd te worden gedwongen over het bezit van
zijn eigen verstand. De stemmen bezetten 

immers zijn hoofd, geven hem opdrachten,
maken er kabaal en nemen soms het hele den-
ken over. Voor de stemmenhoorder is het bijna
een onmogelijke taak zich te realiseren dat zijn
verstand hem ook ten dienste kan zijn, en zijn
strijdmakker kan worden

In de afgelopen vier jaar hebben we (beide
auteurs) samen met stemmenhoorders
ervaringen rond het stemmen horen gepro-
beerd wat rationeler te bekijken. We wilden
ervaringen en emoties beschrijven zonder er
onmiddellijk wetenschappelijke theorieën over
de oorzaak aan vast te knopen. In de vele inter-
views en gesprekken met stemmenhoorders
merkten we dat communicatie, praten over,
een van de belangrijkste middelen is die de
stemmenhoorder ten dienste staan om orde in
zijn chaos aan te brengen. Door communicatie
op te zoeken kan hij zichzelf helpen zijn eigen
emoties een handvat te geven. Door erover te
praten leert hij te accepteren dat hij stemmen
heeft (of hij het nu leuk vindt of niet; hij
beschrijft iets van zichzelf; iets dat een ander
misschien ook heeft maar niet op dezelfde
wijze beleeft). Door erover te praten, het aan
anderen proberen uit te leggen, wordt het
mogelijk onderscheid te gaan maken tussen
zichzelf en de stemmen. Op deze manier leert
de stemmenhoorder wat meer afstand te
nemen en de stemmen op een andere manier
te bekijken. We hebben bovendien gemerkt dat
door over de stemmen te leren praten je zelf-
vertrouwen groeit en je je meer op je omge-
ving betrokken gaat voelen. Mensen gaan reac-
ties van je herkennen en begrijpen. Als de
stemmen je bijvoorbeeld de opdracht geven
om de trap op en neer te rennen, kan je moe-
der in plaats van geïrriteerd te raken en het te
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verbieden, je vragen of de stem je weer aanzet
tot rennen. Ik wil daarom eerst ingaan op com-
municatie, dat aan een doel koppelen en dit
doel verhelderen. In het tweede deel van dit
artikel stel ik mijn verhaal als onderdeel van
communicatie centraal. 

Communicatie
Wat is communicatie? Communicatie wordt
vanuit de verschillende disciplines anders
gedefinieerd. Ik wil het definiëren als: een pro-
ces waarbij het gedrag van de ene mens steeds
een reactie is op dat van een ander. 
Communicatie is dus een circulair proces. Wat
de ene mens (A) zegt en doet roept bij de
ander (B) een reactie op. En de reactie van B
roept opnieuw een reactie op bij A . In dit circu-
laire proces krijgt het handelen en denken van
mensen vorm en inhoud. Bij het stemmen
horen heeft de communicatie tot doel over de
ervaring te leren praten en deze begrijpelijk te
maken, om deze zo te leren accepteren. Accep-
tatie is weer nodig om met de stemmen in
evenwicht te kunnen leven. De ideale omgang
met de stemmen zou ik willen omschrijven als

leven met stemmen die je stimuleren in een
relatie van wederzijds respect, geen strijd rela-
tie. Een relatie die door je omgeving wordt
ondersteund. Zo geformuleerd lijkt het mis-
schien een onbereikbaar ideaal, maar ik heb
gemerkt dat dit niet waar is. Ik ken redelijk veel
stemmenhoorders die zo leven.

In het proces van communicatie zijn de volgen-
de facetten onderling van elkaar afhankelijk. 
   • Zelfacceptatie; 
   • Acceptatie door emotioneel belangrijke

anderen;
   • Acceptatie door familie en vrienden; 
   • Acceptatie op maatschappelijk niveau;

onder andere de hulpverlener.

Zelfacceptatie wordt sterk beïnvloed door bij-
voorbeeld de steun van emotioneel belangrijke
anderen zoals familie, vrienden en collega
stemmenhoorders. Stemmenhoorders ervaren
dat steun krijgen van de familie niet simpel is.
De familie reageert over het algemeen aanvan-
kelijk met ontkenning of afwijzing, waardoor
de stemmenhoorder zich geïsoleerd voelt. Ze
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hebben al een probleem door de stemmen en
krijgen er zo nog een bij. 

Stemmenhoorders willen dat hun omgeving
erkent dat de stemmen echt bestaan. Hun ver-
haal, hoe bizar ook, is hun werkelijkheid. Het is
een bijzondere ervaring die niet onmiddellijk
als ziekte, gekte of iets gruwelijk besmettelijks
geduid moet worden. Wat ze zeker in het begin
nodig hebben is iemand met enige autoriteit
en kennis die de stemmen accepteert, omdat
dat gewicht in de schaal legt en een discussie
over de stemmen legitimeert. 

Hier komt dan toch vaak een hulpverlener om
de hoek kijken. Stemmenhoorders die hulp zoe-
ken voor hun vervreemdende, onbegrijpelijke
belevingen, lopen vaak eerst de conventionele
weg van psychiatrie en stevige medicatie af,
voor ze zich realiseren dat de stemmen niet
verdwijnen, maar juist bij hen horen. Ze gaan
dan op zoek naar een hulpverlener die bereid is
te overwegen of de stemmen echt bestaan, dit
bespreekbaar maakt en steun geeft in de zoek-
tocht naar de betekenis van de stemmen,
onder andere in de waarneming van eigen en
andermans emoties en de omgang daarmee.
We hebben bijvoorbeeld de ervaring dat de
meeste stemmenhoorders zeer sensitief zijn.
Ze pikken makkelijk de emoties van anderen op
zonder deze te herkennen als die van een
ander. Ze raken meer verward wanneer deze
emoties de eigen paniek en angst voor de
stemmen weerspiegelen. Voor hen is het
belangrijk dat de hulpverlener te vertrouwen
is, wat wil zeggen dat er een congruentie
bestaat tussen zijn uitspraken over de stem-
men en zijn emoties daarbij. Een stemmen-
hoorder bijvoorbeeld die agressief is, is in staat
zijn hulpverlener bang te maken. `Hij is echter
ook in staat de angst van die hulpverlener op
te pikken. Wanneer de hulpverlener dit onbe-
sproken laat, beïnvloedt dit enorm de behande-
lingsrelatie. 

Voor hun zoektocht naar een acceptabele ver-
klaring, en naar een vorm van omgang hebben

stemmenhoorders iemand nodig die hen
nieuwsgierig naar de stemmen kan maken. Die
ook verbaasd en geïnteresseerd kan zijn over
wat de stemmen zeggen, welke symbolen ze
gebruiken en welke mogelijke functie ze kun-
nen hebben. `Iemand die hen helpt grenzen
aan de macht van de stemmen te stellen. 

Ze voelen zich absoluut niet thuis bij iemand
die afhoudt en zegt, `praat er maar niet over’,
of ‘het is maar fantasie’ of `het zijn je eigen
gedachten’, want dan raak je alleen maar in de
war of je wordt er boos over. De stemmen heb-
ben, zoals alle emoties, geen knop, die een
radio wel heeft. Stemmen blijven aanwezig ook
al leert de stemmenhoorder erover te zwijgen.
Stemmen blijven in je hoofd malen en malen
en opdrachten geven, of je bang maken. 

Het dagboek
Wil je echter andere mensen met je mee laten
denken over jouw probleem op jouw niveau,
dan zul je jouw ervaringen en ideeën erover
moeten leren beschrijven en benoemen. Om de
ander deelgenoot te maken moet je kunnen
beschrijven wat de stemmen zeggen, wat dat
bij je oproept en waarom. Het is in je eigen
belang te leren communiceren over je ervaring. 
Wanneer ik over communicatie praat, heb ik het
primair over het verbale deel ervan. Praten over de
stemmen moet je oefenen om het te leren. Dat
kun je oefenen in het contact met anderen. Een
aantal stemmenhoorders durft dit niet en andere
ontberen soms een willig oor. Een dagboek kan
voor hen een hulpmiddel zijn. Het is een geduldig
en een minder kritisch oefenterrein dan bijvoor-
beeld je familie. `Ik sprak met meerdere stem-
menhoorders over hun dagboek. Ik maakte een
kleine, vooral praktisch gerichte inventarisatie
gericht op mogelijke functies van een dagboek.

Voor deze inventarisatie interviewde ik vier
vrouwen, die alle vier psychiatrisch patiënt zijn
geweest . Alle vier begonnen ze voor of rond
1985 hun dagboek te schrijven: twee op eigen
initiatief en twee op aanraden van hun hulp-
verlener. 
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Bij de interviews werden de volgende items
besproken:
   -  onder welke omstandigheden werd het

dagboek begonnen;
   -  hoe reageerden de stemmen op het dagboek;
   -  is het schrijven van een dagboek ‘ik’-verster-

kend (voel je je zo sterker, omdat je je chaos
ordent);

   -  kun je je dagboek ook aan mensen uit je
omgeving laten lezen;

   -  welke betekenis heeft het dagboek.

Deze ordening van items had een redelijk
inzicht in de betekenis en functies van het dag-
boek als resultaat. Voor de vier schrijfsters
waren er verschillende betekenissen, die in de
loop van de tijd veranderden.

Zo begonnen mevrouw A en B een dagboek om
met hun hulpverlener over de stemmen te dur-
ven praten. Pas in een later stadium werd het
dagboek functioneel in het leren uiten van de
eigen emoties. Mevrouw A gebruikte het
bovendien om haar moeder de invloed van de
stemmen te laten begrijpen. Voor mevrouw C
was haar dagboek meer een mogelijkheid haar
eenzaamheid te verdrijven. Ze raakte er zo mee
vertrouwd, dat ze op een later tijdstip in staat
was haar heftige emoties op te schrijven, er
niet meer bang voor te zijn en ze te analyseren. 

Aanvankelijk had haar dagboek vooral de func-
tie van een catharsis, een purificatie, later een
meer ordenende functie. Mevrouw D ten slotte
begon een dagboek in opdracht van haar hulp-
verlener met het doel haar emoties te uiten, te
ordenen en meer inzicht te verwerven in de
relatie tussen haar emoties en haar stemmen.
Om in de verschillende betekenissen de fijnere
differentiaties tussen de dagboekschrijfsters
niet verloren te laten gaan, volgen korte
beschrijvingen van de belangrijkste functies
van het dagboek.

Mevrouw A
Het interview met mevrouw A geeft een voor-
beeld van de dagboekfunctie:

   -  Leren communiceren
Het toont een ontwikkeling van: met anderen
leren praten over wat er met je gebeurt, wat er
in je omgaat, eerst indirect via een dagboek,
later direct, tot: iets nieuws leren te formule-
ren; je gevoelens daarbij te herkennen.

Mevrouw A is nu 34 jaar. Toen ze met haar dag-
boek begon, had ze al enige jaren hulpverle-
ning achter de rug. `het ging helemaal niet
goed met haar. Ze woonde heel geïsoleerd en
hield er als enig gezelschap twee grote honden
op na. Ze ging bijna nooit de deur uit; nam
nauwelijks de telefoon aan. Dat verboden de
stemmen. 

Ze veranderde van hulpverlener. Tijdens haar
eerste bezoeken was ze onder andere door de
stemmen bijna niet in staat iets tegen hem te
zeggen. Dat irriteerde haar toch. Ze besloot een
dagboek te beginnen om haar ervaringen over
te kunnen brengen en om duidelijk te maken
welke vragen er bij haar leefden. Zoals ze zegt:
’Ik wilde dingen vertellen die ik mondeling niet
door mijn strot kreeg. Als ik bij hem binnen
kwam gaf ik hem mijn dagboek en begon hij
vragen daarover te stellen die ik beantwoordde.’
‘Thuis ging ik meestal schrijven als ik dacht: nu
gebeurt er iets met me dat ik de moeite waard
vind om over te brengen; of nu gebeurt er iets
met me dat ikzelf de moeite waard vind. Dan
wachtte ik wel even tot het moment dat ik
mezelf redelijk in staat achtte het op te schrij-
ven. `Het kon me niets schelen als dat niet
altijd even goed lukte.’

‘Aanvankelijk schreef ik de dingen achteraf op,
maar op een gegeven moment ben ik ook gaan
schrijven als de stemmen me in de war maak-
ten. Dat werd dan een vrij verward verhaal.
Toch gaf me dat geen extra angsten. De stem-
men verboden het schrijven ook niet. `ik
schreef nooit op wat ze zeiden. Waar ik wel
regelmatig over schreef was mijn onmacht
tegenover de stemmen.’
Over die onmacht praatte ze met haar hulpver-
lener en samen zochten ze een oplossing voor
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situaties waarin die machteloosheid een rol
speelde. Een simpel voorbeeld: als ze met een
vriend naar een feest ging, moest ze van de
stemmen vaak halverwege de avond plotseling
weg. Dat gaf dan problemen met het vriendje.
Met haar hulpverlener bedacht ze dat als ze van
tevoren met haar vriend af zou spreken, hoe
laat ze van het feest weg zou gaan, er waar-
schijnlijk geen probleem zou ontstaan. In de
praktijk bleek dit juist. De stemmen lieten niets
van zich horen als ze zich aan de afspraak hield. 

Op mijn vraag of haar dagboek ik-versterkend
was antwoordde ze: ’Die vraag is moeilijk zo te
beantwoorden. Ik weet wel dat als ik zat te
schrijven, ik geen afstand kon scheppen tussen
de emoties en mijn eigen ik. Of dat beangsti-
gend is? Ik herlas nooit wat ik schreef. En als je
het niet terug leest, is het ook niet bedreigend.’

Drie jaar geleden gebruikte ze haar dagboek
om haar moeder te laten weten wat er alle-
maal met haar gebeurd was en nog steeds
gebeurde. Als je een emotioneel beladen dag-
boek hebt, dan moet je mensen wel waarschu-
wen voordat je ze dat laat lezen. Haar moeder
schrok enorm, kreeg tranen in haar ogen, iets
wat normaal nooit gebeurt. Ze reageerde door
te zeggen: ’Nu begrijp ik je gedrag veel beter.’
Sindsdien is de relatie tussen moeder en doch-
ter nog hechter. Op dit ogenblik heeft
mevrouw A geen dagboek meer. Als ik met
haar spreek en haar met andere mensen om
zie gaan, kan ik me ook niet voorstellen dat ze
dat ooit nog nodig zal hebben. Ze kan zeer hel-
der formuleren wat en waarom ze iets vindt. En
om u de gelukkige afloop niet te onthouden:
mevrouw A is inmiddels getrouwd en woont
met haar echtgenoot en twee kinderen ergens
in Brabant.

Mevrouw B
Om u even een adempauze te gunnen, neem ik
u mee op reis. Voor het interview over het vol-
gende dagboek moesten we van een dorp in
Brabant naar de stad Amsterdam, waar
mevrouw B woont. 

Behalve de functie die mevrouw A beschrijft,
komt bij mevrouw B ook de volgende functie
naar voren:
   -  Leren vanuit het ik te gaan schrijven. 
Van: een mogelijkheid tot ordening. Dit vereist
een grotere afstand tot de stemmen en de
daarbij behorende emoties.
Tot: een mogelijkheid meer controle over de
stemmen te krijgen. 

Mevrouw B is nu 26 jaar. Toen ze in therapie
ging, wilde ze haar hulpverleenster meer ver-
tellen dan lukte. Daarom begon ze op haar
aanraden met een dagboek. Hoewel er sinds-
dien vele dagboekvellen volgeschreven zijn, is
die aanvangssituatie nog steeds niet erg veran-
derd. Tijdens hun gesprekken vindt ze het nog
altijd moeilijk een dialoog te voeren. Terwijl ze
tegen mij honderduit vertelde, ook over de
stemmen, komt ze met haar hulpverleenster
vaak niet verder dan ‘ja’ en ‘nee’. Het dagboek
blijft voorlopig voor haar de enige manier om
contact met haar hulpverleenster te krijgen.
Voordat u enige interpretatie aan deze infor-
matie geeft, wil ik u vertellen dat mevrouw B
zeer op haar hulpverleenster gesteld is. Al
enige jaren heeft ze er iedere maand een reis
van meer dan twee uur naar Maastricht voor
over om naar die therapeute te gaan. 

Als verklaring voor haar onvermogen tot com-
municatie zegt ze: ‘Ik vind het moeilijk tijdens
de therapie een uur verplicht emoties te doen’.
In haar dagboek voelt ze die verplichting niet
en lukt het wel. Als ze dat voelt kan ze daarin
zelfs boos zijn op haar hulpverleenster en het
haar dus later laten lezen. 

Mevrouw B schrijft nu vooral om de dingen op
een rijtje te zetten. ‘Als ik schrijf moet ik me
ergens op concentreren en dan komen alle
losse dingen bij elkaar’, zegt ze. ‘Het is voor mij
ook enorm belangrijk daarbij mijn gevoel te
uiten.’

Als ik haar vraag wat de stemmen van haar
dagboek vinden, zegt ze: ‘Dat wisselt nogal
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eens. In het begin stoorden de stemmen niet
als ik schreef. Toen had ik het idee dat de stem-
men me in mijn dagboek niet volgden. Maar
hoe meer ik over dingen na ging denken hoe
meer de stemmen zich ermee gingen bemoei-
en. Als ik probeer te vermijden over dingen na
te denken, zijn de stemmen er juist erg actief
over. Soms zijn de stemmen echt lastig en ver-
bieden me het schrijven. Vroeger stopte ik er
dan mee. Als alles wat kalmer was geworden,
schreef ik op een ander tijdstip gewoon door
waarmee ik bezig was. Later ben ik echt een
beetje door gaan drukken. Als ze me stoorden
bleef ik wel schrijven. Via het compromis van
eerst even stoppen met schrijven, ben ik zo
later toch meer de baas geworden.’ 

Als ik haar vraag of ze, zoals mevrouw A, zich-
zelf tijdens het schrijven verliest antwoordt ze:
‘Als ik schrijf ben ik inderdaad mezelf een beet-
je kwijt. Dat was vroeger meer. Er was een tijd
dat ik mijn pen op het papier zette en hem liet
gaan. Ik wist toen niet letterlijk wat ik schreef.
Ik schrijf wel “in” mijn emoties.’ Op mijn vraag
of dat bedreigend is antwoordt ze: ’Dat is niet
bedreigend, maar ik herlees liever niet wat ik
schrijf. Dat moet mijn hulpverleenster maar
doen.’ Ook bij mevrouw B heeft zich een ont-
wikkeling voorgedaan. Ze zegt: ‘Sinds kort weet
ik wat de stemmen vertegenwoordigen en kan
ik meer vanuit mijn eigen ik schrijven.’

Mevrouw C
Voor het derde dag boek pakten we de auto en
reden we langs de immense haven van Rotter-
dam naar mevrouw C te Brielle. Voor mevrouw
C heeft haar dagboek primair de volgende
functie:
   -  Gevoelens te uiten zonder anderen te hinde-
ren of door anderen gehinderd te worden.

Van: een catharsisfunctie.
Tot: bewust je emoties leren uiten en gebruiken.

Mevrouw C is 43 jaar. Ze schrijft al 31 jaar in
haar dagboek; vanaf haar 12de. Ze begon te
schrijven uit eenzaamheid, nadat ze door haar
ouders naar een pleeggezin gestuurd was. In

het jaar dat daaraan voorafging, had ze akelige
ervaringen met bijna aanranding. Haar jongere
zusje keek toe, terwijl een clubje oudere jon-
gens haar vastpakten en haar uitkleedden.
Thuis durfde ze hier niets over te vertellen.

Toen ze met haar dagboek begon creëerde ze
een imaginair vriendinnetje zoals wel meer
kinderen doen. Pas veel later ging ze stemmen
horen en veranderden de imaginaire vriendin-
nen die ze schreef in zichzelf. Bijvoorbeeld als
ze aan of over de denkbeeldige vriendin Anne
schreef, dan was zij ook Anne. 

Schrijven werd een verslaving, waar ze uren
mee zoet kon brengen. Zijzelf vond dat aanvan-
kelijk geen negatieve eigenschap. Ze kon niet
zonder schrijven. ‘Ik schrijf om mijn emoties
kwijt te raken. Ik laat me in het schrijven gaan,
dat lucht me op. Ik wil mijn gevoel uiten,
anders denk ik dat ik versnipperd word. Vroeger
als ik schreef verloor ik mezelf in tijd en ruimte
en schreef ik in een eigen werkelijkheid. Je kunt
jezelf dan verliezen en je niet meer in het hier
en nu bevinden, maar je kunt jezelf door mid-
del van het schrijven ook weer terugvinden.’

Dat laatste gebeurt sinds ze drie jaar geleden
voor korte tijd in hypnotherapie ging. Mevrouw
C merkte dat ze verschillende persoonlijkheden
had met een eigen karakter. Bijvoorbeeld de
boze, de lieve de radeloze, de verdrietige. Die
verschillende personen gaf ze een naam. Ze
laat die delen in haar dagboek met elkaar pra-
ten en ze stelt hen vragen. Bijvoorbeeld: ‘Waar-
om heb je zoveel verdriet?’ ‘Door hen aan het
woord te laten heb ik mezelf teruggevonden’,
zegt ze. Ze maakt onderscheid tussen de perso-
nen en haarzelf. ‘Ik ben ik en niet meer Anne. Ik
krijg op deze manier ook meer zicht op mezelf.’
Het schrijven van een dagboek is voor
mevrouw C een soort catharsis. Ze wil die hefti-
ge emoties niet kwijt, die horen bij haar, maar
die zijn wel lastig in de omgang met anderen. 

Als ze tegen een psychose aanzit gaat ze schrij-
ven, want dat helpt. Ze zegt dat ze dan streng
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voor zichzelf is door grenzen aan de tijd te stel-
len en niet meer zoals vroeger de tijd al schrij-
vend door haar vingers te laten lopen. Ze
schrijft nog maar een uurtje en niet meer. ‘Ik
moet bij de tijd blijven, snap je wat ik bedoel?’
zegt ze. 

Als ze grenzen aan de tijd stelt, heeft ze boven-
dien gemerkt dat ze ook geen nare stemmen
heeft. Dan mag ze van de stemmen schrijven.
Voordat ze hypnotherapie deed was dat
anders, waren er veel meer negatieve stem-
men. Ze liet zich daardoor niet weerhouden en
zegt: ’Ik schreef gewoon door de stemmen
heen. Soms schreven de stemmen door mijn
pen. Dat maakte me wel heel angstig.’

Haar dagboek laat ze niet aan anderen lezen.
Haar man zou dat wel mogen, maar schrikt er
te veel van. Toen hij onlangs per ongeluk in
haar dagboek las, omdat het open in de huiska-
mer lag, werd hij er panisch door, dacht dat ze
echt gek was en eiste dat ze medicijnen ging
gebruiken of opgenomen zou worden. Haar
dagboek als mogelijkheid om haar gevoelens
te uiten noemt mevrouw C een zegen. 

Mevrouw D
Voor het vierde dagboek zult u mij moeten vol-
gen naar het zuiden van Limburg. Mevrouw D
is geboren en getogen Roermondse. Haar dag-
boek heeft een meer indirecte functie. In de
loop der jaren heeft ze via haar dagboek
geleerd haar emoties aan belangrijke gebeur-
tenissen te koppelen. Ze kan nu met anderen
beter over haar emoties praten en heeft de
stemmen minder nodig. Voor haar heeft het
dagboek de functie van:
   -  Naslagwerk,
waarin door het beschrijven van de eigen emo-
ties belangrijke, onbeheersbare gebeurtenissen
zoals verliefd zijn, die te veel spanning opbou-
wen, begrijpelijk worden. 

Mevrouw D is nu 30 jaar. Ongeveer tien jaar
geleden werd ze na een suïcidepoging voor het
eerst in een psychiatrisch ziekenhuis opgeno-

men. Ze woonde nog bij haar ouders. Sloot zich
veel op. Raakte ze echter geëmotioneerd, dan
waren er bijna geen grenzen. Bovendien was
en is ze zeer gevoelig en pikt ze ook snel de
emoties van anderen op. 24 Uur nadat ze opge-
nomen was ging ze stemmen horen. De stem-
men werden ware tirannen. Desondanks vond
ze zichzelf, na ongeveer een half jaar, goed
genoeg om het ziekenhuis te verlaten. Haar
hulpverlener vond het wat prematuur en advi-
seerde haar als overgang tijdelijk ’s nachts bij
haar ouders te gaan slapen en de dagen in
haar eigen flat door te brengen. Haar hulpver-
lener gaf haar de opdracht met een dagboek te
beginnen, wat ze overdag dan ook in haar flat
deed. Ze moest met enige woorden illustreren
wat ze in die situaties voelde. Ze kreeg die
opdracht met de bedoeling haar emotionele
chaos te ordenen. 

Mevrouw D is perfectioniste. Ze wilde de
opdracht van de hulpverlener zo goed mogelijk
uitvoeren. Als ze vond en nog steeds vindt dat
iets niet goed geschreven is, verscheurt ze het
en herschrijft het. Ze probeert dan ook vanaf
het begin af aan zo perfect mogelijk neer te
zetten wat ze kwijt wil. 

Volgens mij ligt hier de reden waarom
mevrouw D in tegenstelling tot mevrouw A, B
en C alleen schrijft wanneer ze over iets heeft
nagedacht. ‘Als ik te emotioneel ben, dan kan ik
niet denken en schrijven’, zegt ze. Ze maakte
zich met vallen en opstaan de techniek van het
zo exact mogelijk beschrijven van wat ze voel-
de eigen. Nu zegt ze daarover:
‘Wanneer ik pen en papier neem, dan is er iets
met me gebeurd. Ik heb iets meegemaakt, ver-
werkt en leg het vast als een fotootje. Ik kan op
deze manier mijn emoties verwerken en er
afstand van nemen.’

In tegenstelling tot mevrouw A, B en C vindt
mevrouw D het niet bedreigend haar dagboek
te herlezen. Dat doet ze regelmatig. Het is de
film van haar leven geworden, die ze bewaart
en koestert. Ze zegt: ‘Ik houd van veranderen,
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maar ik wil een lijn zien. Ik wil orde en zicht. Als
er iets mis gaat en je hebt erover geschreven,
dan accepteer je het makkelijker.’ In de loop
van de tijd heeft mevrouw D ook een ontwik-
keling doorgemaakt: ‘Door in mijn dagboek te
schrijven heb ik geleerd dat mijn emoties
ergens aan gekoppeld zijn. Ik weet nu dat ze
ergens mee te maken hebben.’ 

Als ik haar vraag wat de stemmen van haar
dagboek vinden, vertelt ze dat die zich nooit
met haar dagboek bemoeid hebben. ‘Ik heb wel
eens over ze geschreven, over de dingen die ze
me lieten doen, maar altijd veel later.’ Ze con-
cludeert: ‘Mijn dagboek geeft me rust.’

Conclusie
Ik neem u weer mee op reis om ten slotte ach-
ter mijn bureau in Maastricht te belanden voor
een conclusie. Uit de interviews en de gesprek-
ken die ik met stemmenhoorders over hun
dagboek had, moet ik concluderen dat het
schrijven van een dagboek als positief ervaren
wordt. Het is minder bedreigend dan ik ver-
wachtte. De stemmenhoorder schijnt zelf over
een regulator te beschikken, die informatie
doseert en pauzes inlast. 
Door de tijd heen ontstaat in het eigen tempo
van de stemmenhoorder een situatie waarin
meer overzicht, inzicht en controle over de
stemmen en de emoties ontstaan. 

Het dagboek is een uitstekende manier om tot
communicatie over de stemmen te komen,
doordat er al schrijvend meer inzicht ontstaat
en er verbanden tussen emoties en situaties
gelegd kunnen worden. Door de tijd heen wor-
den gedachten en emoties steeds beter gefor-
muleerd. Hier zit echter wel een problemati-
sche factor. Schrijven met als doel het anderen
te laten lezen kan zo bedreigend zijn dat de
stemmenhoorder geen letter meer op papier
krijgt. Die bedreiging is terecht, want veel
stemmenhoorders hebben negatieve ervarin-
gen wanneer ze andere mensen hun ongefil-
terde emoties laten zien. Als het dagboek
rechtstreeks in de communicatie gebruikt

wordt, zal degene die het aangeboden krijgt
eerst aan een aantal voorwaarden moeten vol-
doen, zoals bijvoorbeeld betrouwbaar zijn en
open staan voor de emoties van anderen. Lang
niet iedere stemmenhoorder is bereid deze
hobbel te nemen en zich in het diepe te gooi-
en. Het is dan ook de vraag hoe een hulpverle-
ner mensen hierbij kan helpen. Deze vraag is
niet eenvoudig te beantwoorden. De mogelijk-
heid tot privacy (het dagboek verstoppen), cre-
ativiteit (gebruik de fantasie om samen met de
stemmenhoorder voorwaarden te scheppen
waaronder hij wel durft te schrijven), onderbie-
den (vraag een stemmenhoorder minder dan
hijzelf aanbiedt) en niet overvragen (wanneer
het schrijven van een dagboek niet lukt, reali-
seer je dan dat je te veel vraagt) spelen onder
andere een rol. Met andere woorden hier duikt
een ander onderwerp op, dat een nieuw artikel
vraagt. 
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De vooravond

Het is gebruik om voor de congresdag een
Masterclass te beleggen, zo ook nu weer in de
avonduren in het mooie Walhallatheater met
aan de achterkant over het water heen uitzicht
op hotel New York.
Zo’n 35 mensen hadden in een belendend per-
ceel hun aanwezigheid vanwege de Master-
class aangegrepen om daaraan voorafgaand
zich -op  uitnodiging van CCAF voorzitter Tom
van Mierlo- te buigen over de vraag hoe de
kwaliteit te borgen van de huidige zorg voor
mensen met ernstige psychiatrische aandoe-
ningen (EPA). Dat hierbij de rol van de door de
CCAF ontwikkelde nieuwe FACT certificerings-
schaal aan de orde kwam, zal niemand verba-
zen. Van Mierlo plaatst deze certificering in een
overgangsfase naar meer samenhang tussen
de diverse  vernieuwingsmodellen in hun ver-
schillende ontwikkelingsfasen. Dat zijn, behal-
ve FACT zelf , de resourcegroepen, IHT(Intensive
Home Treatment), ART (Active Recovery Triad)
en HIC  (High Intensive Care) met elkaar de ‘Big
Five ‘, die voorlopig nog wel hun afzonderlijke
wordingsgeschiedenis moeten voortzetten. 
De certificering straks in principe voor alle van
de hiervoor genoemde modellen, zet in op het
opsporen van stagnaties, het vroeger opsporen
en aanpakken van problemen i.s.m. huisartsen,
de mate van samenwerking met nabije keten-
partners, de betrokkenheid van naasten en
ervaringswerkers en meer herstelbevorderende
items.
Het maakt daarbij uit of je de werkelijkheid
benadert vanuit een gemeentelijk perspectief
dan wel vanuit complexe specialistische zorg
die hoe dan ook onderling wèl verbonden die-
nen te zijn, aldus spreker..
Sommige uitkomst resultaten zijn makkelijker
vast te stellen dan andere. De vermindering

van separaties bij toepassing van HIC is een
getal. De mate van herstel laat zich benaderen
door meer kwalitatieve benadering van bijvoor-
beeld I ROC.

Ontsnapt certificering aan mogelijke 
valkuilen??
Na de intro en vraagstelling van de CCAF voor-
zitter, krijgt Annemarie van Dalen de vloer met
een verrassende benadering. Zij gaat op zoek
naar het mensbeeld en de grondhouding der
professionals áchter de schaal. Zij plaatst CCAF
binnen het paradigma van het Nieuwe Publie-
ke Management met kenmerken als: scheiding
van beleid en uitvoering, meten is weten, focus
op normen en prestatie indicatoren en het
plannings- en controledenken dat de zorg is
ingeslopen, met bijbehorende valkuilen als het
omkeren van middel en doel, het ontstaan van
strategisch gedrag ( bijvoorbeeld door het aan-
stellen van ervaringswerkers voor de certifice-
ring om die na het welslagen weer vervolgens
de deur te wijzen). Zij stelt de prangende vraag
of de certificeringsoperatie niet op vergelijkba-
re  beperkingen en valkuilen is te betrappen.
Daarover volgt discussie en een naar ‘eer en
geweten’ vastgestelde positieve conclusie voor
de principes en aanpak bij de certificering. “Het
gaat in samenspraak met de werkvloer, sluit
aan op de nieuwe verhoudingen in de maat-
schappelijke context en is altijd gericht op ver-
beteringen van de praktijk in het heden”. Het
blijft echter raadzaam bij het ontwerpen van
nieuwe schalen jezelf te checken op het nieu-
we management denken en de bijbehorende
valkuilen. In dat kader is het wellicht ook een
goed idee om een gesprek met de Raden van
Bestuur tot onderdeel van de audits te maken.
Daarna gaan CCAF-bestuursleden Koen Westen
en Margreet Groen  dieper in op de ‘ins en outs’
van de certificering in de praktijk. Er wordt uit-
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gegaan van de cliënt en dat is wezenlijk anders
dan de HKZ certificering doet. Geen afvinklijst-
je meer (al kunnen beginnende teams daar nog
wel wat aan hebben) maar een middel om in
gesprek te komen met mensen van de FACT
praktijk en dat gesprek wordt gewaardeerd.  
De nieuwe schaal is meer proces- en resultaat
gericht dan normatief zoals de eerdere schaal. 
Daardoor kan de nieuwe schaal veel meer dan
zijn voorganger herstelgerichtheid bespreek-
baar maken, daardoor teams helpen leren en
’wat schroefjes aan te draaien’ dankzij de
schaal, in plaats van ermee afgerekend te wor-
den. Essentie van de certificering is te werken
aan een betekenisvolle kwaliteitsborging door
de audits te baseren op visie, dialoog en reflec-
tie met in achtneming van de onderliggende
principes.

Tot slot wordt stilgestaan bij de verschillen in
context en samenstelling waarmee teams van
doen kunnen hebben. Om daarover het
gesprek te kunnen hebben is het nieuw inge-
stelde ‘teamdocument‘ een hulpmiddel dat het
team nader profileert in zijn werk en daardoor
de dialoog met de auditor kan verrijken. 

Masterclass stelt kind centraal
Na het buffet vindt van 20.00-22.30 de Master-
class plaats die wordt begeleid door Eric de Groot.

Er is een originele vorm bedacht om de positie
van 550.000 kinderen met één of twee ouders
met een psychiatrische problematiek (KOPP-
thematiek) te bespreken. Cijfers wijzen uit dat
zij meer risico lopen om vroegtijdig zèlf een
toekomstige GGZ klant te worden: dat is het
geval bij 30-60% kinderen van één ouder en bij
70%i in geval van GGZ-problematiek bij beide
ouders. En deze problematiek komt zeker niet
alleen bij Jeugdzorg binnen, maar daar kun je
binnen een FACTteam bijvoorbeeld óók tegen
aanlopen. Wat moet de GGZ, dit wetend, NU in
zijn huidige praktijk doen èn móeten ze wel
wat doen als het kind er zelf niet om vraagt of
de ouders er niet over spreken? Kortom “Moet
je de ‘kindcheck ‘ doen of niet. Om dit onder-

werp diepgaand van alle kanten te belichten,
werd de zaal verdeeld in  voor- en  tegenstan-
ders en een middengroep waardoor alle moge-
lijke perspectieven aan  bod kwamen in de
openbaarheid van een nagebootste rechtszaal
waar dus een ‘heuse’ rechtbank van drie perso-
nen uiteindelijk een uitspraak deed.

De rechtbank stelde dat de discussianten naar
zijn smaak de vraagstelling te weinig vanuit
het kindperspectief  hadden benaderd. En dat
zou wèl moeten om te begrijpen dat de ‘kind-
check’  bij gebrek aan een beter alternatief wel
gedaan móet worden en bij onvoldoende ken-
nis bij te scholen of expertise in te huren.
Daarna kregen de mensen in de zaal de gele-
genheid om het eigen standpunt uit te dragen
en aanbevelingen te doen. Aan alle inhoudelijk-
heid in deze is geen recht te doen. 

Benoemd werden door de zaal onder andere
wat goed gaat en wat beter zou kunnen. Wat
betreft dit laatste: meer besef inzake de eigen
cultuur waar het gaat om bespreekbaar maken
van kindermishandeling /gecom- promitteerd
ouderschap, bewustzijn van een zekere hande-
lingsverlegenheid. Dit onderwerp lijkt heden-
avond voor het eerst geadresseerd. 
De GGZ kan en moet een betere gesprekspartner
voor kinderen worden.

Kortom kinderen moeten niet vergeten worden
en dat wordt het beste bewerkstelligd door de
gewenste terugkeer van de systeemtherapie
(grootste hartekreet), als GGZ verantwoorde-
lijkheid nemen, waar wenselijk FACTteams
Jeugd en Gezin op te tuigen dan wel in te 
stellen.  

Nico de Louw, Cliëntenraad Arkin

Zie de lijst met afkortingen op de volgende pagina.
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Woordenlijst en lijst afkortingen bij verslag FACTcongres

ACT                                     Acceptance and Commitment Therapy, nieuwe vorm van gedragstherapie.
AWBZ                                 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
EMDR                                 Movement Desensitization and Reprocessing, behandeling voor traumaver-

werking.
Exposure therapie         behandeling van angsten waarbij een begeleide confrontatie met het angst-

wekkende plaatsvindt.
FACT                                   Flexible Assertive Community Treatment, uitgevoerd door wijkteam.
HKZ                                    Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector, staat voor duurzame

kwaliteitsverbetering en innovatie in zorg en welzijn: onafhankelijk en
betrouwbaar.

IROC                                   Individual Recovery Outcomes Counter, bestaat uit 12 vragen over herstel.
PTSS                                   Post Traumatisch Stress Syndroom
RACT                                  Resource group Assertive Community Treatment
Recource group              Groep belangrijke personen door cliënt samengesteld, die cliënt helpt per-

soonlijke, zelfgekozen hersteldoelen te bereiken. Het belangrijkste kenmerk
van de resource-groepen methodiek is eigenaarschap en regie van de cliënt.

VWS                                   ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WMO                                 Wet Maatschappelijke Ondersteuning
ZonMw                             financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van ontwikkelde

kennis om daarmee de zorg en gezondheid te bevorderen.
ZVW                                   Zorg Verzekering Wet
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FACT Vereniging Nederland kan dit geslaagde
congres op haar conto bijschrijven. Namens de
Rotterdamse instellingen Lucertis, Trivium Lin-
denhof en Yulius heeft Resilience Plus =het
voormalige GGZ Plus zijn reputatie inzake span-
nende locaties, deze keer in de Maassilo in het
eigen Rotterdam, weer helemaal waar gemaakt. 

Het zindert in de Maassilo, ruim 800 deelne-
mers, een record!,  worden  administratief
opvallend snel verwerkt en het feest kan
beginnen.Inzake  het grote aanbod aan inhoud
het keuzeprobleem tackelen met behulp van
de Congresapp waarop ook alle powerpoints
zijn op te vragen. .

Het Factcongres op 15 juni en de voorafgaande
masterclass de dag ervoor hadden had als over-
duidelijke ambitie het bevorderen van een
brede en doortimmerde kwaliteitsslag in de
ambulante GGZ. Trefwoorden o.a. : systeemthe-
rapeutische zorg terug, reductie risico’s voor
(KOPP) kinderen van ouders met psychiatrische
problematiek, zorgorganisatie in netwerken en
in samenhang te beginnen in de wijk, blijvend
aan de slag met herstelondersteunende zorg
met behulp van alle beschikbare (vernieu-
wings-) instrumenten en te allen tijde zelfkri-
tisch en onderzoekend. Kortom de toekomst is
begonnen op 14/15 juni 2017  in Rotterdam.
Dagvoorzitter Yvonne Nesselaar, Radio Rijn-
mond, geeft een trotse voorzitter van Vereni-
ging F-ACT Nederland, Elsbeth de Ruijter het
welkomstwoord en verrast meteen door de
vroegtijdige bekendmaking dat het FACT-con-
gres 2018 zal gaan plaatsgrijpen in Utrecht met
de combi Lister/Altrecht als eerste trekker.
Dan is vervolgens de inhoud aan bod en hoe.
Meerdere  plenaire sessies en vele workshops,
terwijl de congresdeelnemers dan óók nog kon-

den kiezen voor uiteenlopende werkbezoeken
op locatie: bij wijkteams, politie, heroïneverstrek-
king en meer onder de titel: ”Hoe werkt dat?”.

Yes we can
Plenair werd afgetrapt door Philippe Delespaul,
hoogleraar Innovatie Universiteit van Maas-
tricht, een frontman der vernieuwing die
alhoewel professor maar zelden in de Ivoren
Toren is waar te nemen. Als mede initiator van
de Nieuwe GGZ geeft hij een samenhangende
overview waar de zorg staat en waar die heen
zou kunnen.  Hieronder enige kernelementen
uit zijn boeiende betoog gericht op bezinning
over de toekomst en een wenselijke (re-)orga-
nisatie van de zorg om het lijden effectiever te
lijf te gaan en te verminderen.:

Nederland heeft, aldus spreker,  “de beste GGZ
van Europa, misschien wel ter wereld” (NB
Delespaul is Belg!). En het zou fijn zijn en een
uitdrukking van die status zijn als Nederland:
ministers, bestuurders, beroepsverenigingen en
cliëntenorganisaties er allen ‘volle bak’ voor
zouden gaan om:in 10 jaar 1/3 meer herstel, 1/3
minder suïcides, 1/3 meer maatschappelijke
participatie, 1/3 minder mensen met Ernstige
Psychiatrische Aandoening (EPA) en een hogere
levensverwachting voor dezen te realiseren. 

Een goede zorg is een integratieve zorg en die
richt zich niet alleen op het verminderen van
symptomen maar ook op positieve invalshoe-
ken als persoonlijk en maatschappelijk herstel.
Méér aandacht voor leefstijl en zingeving
maakt het mogelijk beter met kwetsbaarheden
om te gaan en dat zou automatisch mee die-
nen te lopen in de symptomatologie. Er wordt
vaak uitgegaan van de ‘maakbaarheid’ van de
mens Het uitgaan van de veranderbare mens
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en inzetten op het helpen ontwikkelen en ver-
hogen van de weerbaarheid is moeilijker maar
de moeite meer dan waard! 

Spreker typeert FACT als hoeksteen van De
Nieuwe GGZ in de wijk en pleit ervoor de ‘cure
en care ‘niét uit elkaar te halen en in verschil-
lende domeinen en gebouwen onder te bren-
gen. Ook de specialistische zorg zou  integratie-
ve  zorg moeten zijn en deel kunnen uitmaken
van het werken als FACT-team. De FACT-caselo-
ad omvat immers mensen met verslaving,
depressie, een lichte verstandelijke beperking
(LVB), psychiatrische en financiële problema-
tiek. Integratief werken brengt ook met zich
mee dat professionals en niet professionals
elkaar weten te vinden of opzoeken en dat ‘evi-
dence-based ‘werken niet als excuus kan die-
nen om niet met de inzichten van ervaringen
rekening te houden. Het is in dit verband
belangrijk dat naasten en ervarings-werkers
deel gaan uitmaken van bijvoorbeeld de beno-
digde ’resourcegroepen ‘.

Integratief is ook het over sectoren heen wer-
ken in onderling verbonden netwerken en
vanaf de basis goed contact met de huisarts te
hebben.  Patiënt, cliënt of burger maakt niet uit
aldus Delespaul als je dan maar wel uitgaat
van de Universele Rechten van de Mens en
zeker die met handicaps. Verankering in de
zorg zou de maatschappelijke participatie écht
bevorderen en borgen maar is nog onvoldoen-
de gerealiseerd.

Tot slot wijst Delespaul erop dat deze integra-
tieve op positieve gezondheidszorg gerichte
aanpak het meest effectief kan zijn door de
zorg kleinschalig en volgens de hiervoor
omschreven  principes te herinrichten. Neder-
land heeft 17 miljoen inwoners. Een FACT-wijk-
team per 15.000 inwoners vraagt landelijk om
1200 teams. Eenvoudig te financieren met 450
euro per burger op jaarbasis. Een goed vertrek-
en ankerpunt voor deze wenselijke reorganisa-
tie om de doelstellingen voor de komende 10
jaar tot werkelijkheid te maken.   

“Yes we can” aldus Philippe Delespaul. 

RACT 2.0: De werkvloer wordt uitgenodigd
en aangesproken

Stynke Castelijn, bijzonder hoogleraar aan de
Rijksuniversiteit Groningen introduceert bij het
publiek het Phamous Onderzoek dat zich onder
haar leiding nu al enkele jaren achtereen richt
op de jaarlijkse screening van mensen met EPA.
Aldus kan er nagegaan worden hoe het her-
stelproces zich bij de deelnemers ontwikkelt
binnen de drie hersteldomeinen: symptoma-
tisch, maatschappelijk en persoonlijk.

De mensen met een psychotische aandoening
kennen voor 50% een symptomatisch herstel
en dat blijft gelden voor het grootste deel.
Voor de andere 50%  neemt het de jaren erna
weinig toe. Persoonlijk herstel, gemeten via
de Happyschaal wordt bij 77% van de mensen
vastgesteld. En dat geldt in veel mindere
mate voor het maatschappelijk herstel: dat
wordt maar voor 14% vastgesteld en daar ligt
dus een grote opgave. Dan is er nog de maat-
staf van sociale contacten en daar is 45% van
de door de jaren heen onderzochte populatie
tevreden over.

Je kunt dus het herstelproces over de jaren vol-
gen, maar daarbij dan ook de effecten van
nieuwe interventies zoals het opzetten van
RACT/resourcegroepen meten waarbij en waar-
mee ook nadrukkelijk de hele omgeving in
beeld komt waaruit een aangewezen netwerkt
de maatschappelijke [participatie ondersteunt.
Een filmpje van een theatergroep laat zien hoe
dit in de praktijk zijn beslag krijgt.

In de RACT pilot in Groningen wordt beoogd
een groep van 25  vergelijkbare mensen te wer-
ven. De helft zal  hulp krijgen in RACT-verband
dat is samengesteld op basis van een socio-
gram met betekenisvolle mensen waarbij een
zelfde ‘taal ‘wordt gesproken.  De andere  helft
krijgt de gebruikelijke hulp zónder RACT. Krite-
ria die er toe gaan doen zijn: tevredenheid, her-
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steleffecten, kostenbesparing, arbeidstevreden-
heid van de betrokken  hulpverleners. In over-
weging is om te werken met 1 integraal Her-
stelplan i.p.v. het hanteren van meerdere plan-
nen naast elkaar wat de focus enigszins in de
weg staat..

Stynke zegt blij te zijn dat overal in den
lande nu met resourcegroepen begonnen
wordt en acht resourcegroepen ook nuttig
voor mensen met een LVB, voor de  schuld-
hulpverlening en de netwerkbenadering. Ze
benadrukt dat één en ander tijd kost om het
op te zetten, niet alktijd eenvoudig is, maar
de inspiratie die zij heeft opgedaan bij de
voorbeelden in Zweden verwacht zij hier ook
voor alle betrokkenen.

Stynke is bereikbaar via s.castelein@lentis.nl

Workshop Waardedebat en doorontwikkeling
naar een geïntegreerd EPA-model Deze work-
shop verkende bij de zaal antwoord op de
vraag of specialistische zorg nodig blijft en dat
kreeg massale, je zou bijna zeggen NoordKore-
aanse bijval. De volgende vraagstelling of
zoveel vernieuwingsvormen voor de mensen
met EPA niet wat veel van het goede zijn
(zeker als ze ook nog apart gecertificeerd moe-
ten worden) zou aldus de aanwezigen in de
toekomst mogelijk onderschreven kunnen
worden, maar nu nog niet. Immers als model-
len inspirerend zijn voor de praktijk dan moe-
ten we ze gebruiken. Als we sturen op ‘outco-
me‘ is certificeren dan wel nodig? Als er duide-
lijke cijfermatige uitkomsten zijn, misschien
niet, maar herstelresultaten zijn over het alge-
meen moeilijker vast te stellen. En dan is certi-
ficering óók een middel om over kwaliteit in
gesprek te komen, zoals nu bij de nieuwe
FACT-schaal het geval is. De meerderheid
onderschreef het belang van certificering en
onderzoek om de kwaliteit van de zorg te bor-
gen. Onderzoek betaald door de sector zelf, de
verzekeraar of via ZONMW ondergebrachte
onderzoeksbudget.

David van den Berg: Trauma en Psychose: 
“Waar staan we en What is next”?

Plenair komt als eerste middagsessie een over-
rompelende presentatie van de in afgelopen
januari cum laude gepromoveerde klinisch psy-
choloog en onderzoeker David van den Berg.

Op de voorhand zij verwezen naar www.trau-
maenpsychose.nl en zeker ook naar de resulta-
ten van het TTIP onderzoek op het internet.
Dan zeker ook de weg inslaan naar YouTube
om de -het onderzoek illustrerende  maar ook
op zichzelf staande- minidocu ‘Trauma en Psy-
chose ‘van Bas Labruyere uit te checken die in
15 minuten de kijker informeert en diepgaand
raakt over wat het betekent lang niét en dan
ineens wél in gesprek te kunnen komen over je
trauma. Youtube is hiervoor alleen al terecht
uitgevonden!

David confronteert de zaal met een voorge-
schiedenis van het denken en handelen in de
GGZ. Niet zolang geleden werd gedacht dat
incest bij 1 op de 1.000.000 mensen voor
kwam. Geen reden tot maatschappelijk alarm
of wetenschappelijk onderzoek (Wat er overi-
gens in Nederland wel kwam: nationaal onder-
zoek Naar Sexuele Traumatisering in de Jeugd,
Nel Draijer 1988, die een dramatisch ander
beeld en getal liet zien, noot opsteller) . Verge-
lijkbar verbazing geldt het GGZ denken en han-
delen over trauma en psychose. De door de
opleiding tot psychiater en door velen daar-
door gedragen benadering van psychose hield
in dat het gesprek ná de psychose over álles
behalve over het mogelijke veroorzakende
trauma gesproken kon worden. Dit om het
weer ‘triggeren ‘ van het trauma te voorkomen
.
Het niet praten noch vragenstellen over het
trauma, als de mogelijke oorzaak (sexueel)
geweldservaring bijvoorbeeld -naast andere
als: jeugdig cannabis gebruik, gepest worden
op school, omgevingsfactoren, traumageschie-
denis bij ouder(s)-, hield de cliënten onnodig
lang in zorg zonder beweging richting herstel
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te realiseren. Evenmin werd begrepen dat trau-
ma behalve in psychoses ook in fysiek proble-
men als kanker en longaandoeningen kunnen
neerslaan.

TTIP toont aan dat het gesprek  wél over het
trauma aangaan, redelijk snel de weg naar her-
stel doet inslaan en geen nieuwe psychoses
ontlokt. Van groot belang, zeker als je dat ver-
gelijkt met de vergelijkbare groep die geen
traumabehandeling kreeg in het kader van dit
onderzoek. Welnu in de laatste 4 jaar is door de
inspanningen en presentaties van de TTIP
onderzoekers waarvan David en maatjes Ber-
ber van der Vleugel en Paul de Bont deel uit-
maken, toch een landelijke besef gekomen dat
de GGZ hier veel heeft laten liggen. Zo kwam
de bijbehorende diagnose Post Traumatische
Stress Stoornis (PTSS)nauwelijks voor in de
instellingsdossiers. David:”Er is een onderrap-
portage PTSS vastgesteld van 97(sic) % in de
dossiers van de onderzochte instellingen”. 
Het siert de GGZ nu dat ze -gealarmeerd  en
aangesproken  door het TTIPonderzoek- de dos-
siers nog eens doorloopt op zoek naar een
gemiste diagnose PTSS. Van de weeromstuit
komen nu in toenemende mate  traumageval-
len -al of niet gepaard gegaan met psychoses-
boven water. 

Sexueel misbruik tekent voor ruim 30%,
fysiek geweld voor ruim 40% van de –in de
tweede ronde- geconstateerde PTSS, altijd
ook nog eens met een grotere kans op herha-
ling. David stelt er is een Openbare Gezond-
heidszorg nodig die zich van deze getallen en
fenomenen bewust  is en vol op preventie,
begeleidend onderzoek en vergroting van
kennis over de relatie trauma en psychose. in
wil zetten. 

Dit uitsprekende wordt de woede voelbaar die
bij spreker naar boven lijkt te komen. Deze
inzichten betekenen ook voor het GGZ-veld dat
het huidige aanbod als de wiedeweerga moet
worden bijgesteld. De instrumenten die in eer-
ste instantie worden aangewend - na de nood-

zakelijke bijscholing of personele bijstellingen-
zijn EMDR en Exposure therapie die voor 8 x
ingezet over het algemeen een positief effect
hebben. 

Dat je met 8 sessies EMDR of Exposure het hele
traumaverhaal en zijn gevolgen als afgehan-
deld zou kunnen betitelen, is een illusie, aldus
spreker. Er moet ruimte zijn voor een langere
duur van therapie.en voor de verschillende
uitingsvormen op basis van het trauma, zoals
alleen al bij het horen van stemmen het geval
is, maar die ook depressie, wanen en suïcidege-
voelens kunnen betreffen.. Er zijn trainingen
beschikbaar via Phrenos en in zijn algemeen-
heid moet de GGZ, wij dus allemaal, ons open-
stellen voor de problemen van mensen in de
PTSS categorie. Naar schatting 1 op de 6 hulp-
vragers behoort tot die categorie en vormt der-
halve een substantieel onderdeel van de men-
sen met ernstige psychiatrische aandoeningen. 
De GGZ heeft een schuld in te lossen, lijkt
David ons toe te roepen. 

Workshop van het Schakelteam Mensen met
verward gedrag’’

Onno Hoes de voorzitter van het nationale
Schakelteam (voorheen Aanjaagteam) Verwar-
de Personen leidt deze workshop.

De voorzitter bevraagt de zaal actief en brengt
verschillende zere plekken aan het licht.

Als we spreken over de doelgroep dan hebben
we het over mensen die op één of andere
manier de grip op het leven zijn kwijt geraakt.
Daartoe is eerder op nationaal niveau door
VWS een Aanjaagteam geformeerd die een
structuur heeft ontworpen waar de opvolger
het Schakelteam van nu over de inhoudelijke
invulling moet gaan adviseren.

Daarbij is uiteindelijk de lokale invulling van
belang. Vanuit het landelijk niveau worden
daartoe suggesties gegeven maar geen blauw-
druk.
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Aan het woord komt Joke moeder van een lid
van de ‘aandachtsgroep’. Zij ervaart het als pro-
blematisch de cliënt daadwerkelijk centraal te
stellen en dat vast te houden. Ze spreekt vanuit
haar eigen ervaringen de stelling uit dat zon-
der samenwerking er geen sluitende zorg is,
wetgeving kan daar soms –het is raar om te
zeggen- in de weg staan. Haar ervaringen heb-
ben haar gemaakt tot GGZ-adviseur in Den
Haag. Vervolgens wordt nader ingegaan op de
stappen die Den Haagheeft gezet inzake de
problematiek van verwarde mensen. Er is expli-
ciete aandacht voor het leven áchter de voor-
deur van zo’n 370 mensen.

In Den Haag krijgen FACT-teams vrije ruimte
voor dienstverlening, bemoeizorg en casema-
nagers die -laten we dat niet vergeten- eerder
zijn weggesnoeid!!

Ook in Utrecht wordt het belang van een vrije
ruimte en het handelen naar eigen inzicht als
uitgangspunt genomen. Dat leidt dan tot ver-
schillen tussen gemeenten, maar ook soms
binnen gemeenten als er meerdere GGZ aan-
bieders in dezelfde regio operationeel zijn.

Bij de verdere gedachtewisseling wordt ook
gevraagd naar tips. De gemeente moet zich
niet als opdrachtgever aanmerken is zo’n tip.
Dat voorkomt namelijk een aanbestedingspro-
cedure en de mogelijke binnenkomst van par-
tijen van elders die feitelijk niet goed op de
lokale problematiek zijn toegesneden. Allen
zijn het er tot slot over eens dat samenwerking
tussen betrokken partijen geboden is en dat er
vrije ruimte moet zijn om de best mogelijke
aanpak uit te proberen. En daar mag kiezen
voor pragmatisme best bijhoren. En probeer
het wiel niet opnieuw uit te vinden.Gewezen
wordt voorts op het belang van casuïstiekbe-
spreking om elkaar te informeren en onder-
steunen dan is wel nauwe samenwerking tus-
sen eerste en tweede lijnszorg geboden!!.
Aan het eind van deze bijeenkomst komt ook
nog de schaalgrootte waarbij het beleid inzake
mensen met verward gedrag het meest effec-

tief kan zijn. Is in Utrecht de schaalgrootte en
het zgn. ‘signaleringsnetwerk ‘op niveau van
12.000 mensen. 

In Den Haag werkt men met regio’s van
30.000-40.000 mensen. Belangrijk is in alle
gevallen de specialistische zorg goed als com-
plementaire zorg op de generalistisch aanbod
te organiseren.

De overgang van AWBZ financiering die meer
speelruimte bood dan nu de financiering volgens
de ZVW en WMO. Deze creëert schotten waarvan
je de nadelen moet zien te overbruggen.

We moeten van de ‘systeemwereld ‘naar de
‘leefwereld ‘zien te komen, wordt aan het
einde verzucht en het Schakelteam doet er
goed aan zich meer met de lokale ontwikkelin-
gen te verbinden dan nu het geval lijkt.

Het kind in ons

Voor de derde Remmers van Veldhuizenlezing,
treedt na de naamgever in 2015 Heerenveen
en Jaap van Weeghel in Eindhoven 2016, aan
Niels Mulder psychiater en hoogleraar Openba-
re GGZ aan Erasmus Medisch Centrum.

Hij richt allereerst de aandacht van het gehoor
op het kind en dan in het bijzonder onder
welke voorwaarden kinderen gezond kunnen
opgroeien. Daarvoor zijn van belang voorwaar-
den als: veiligheid, responsieve  ouders met
aandacht in woord en gebaar, die vroegtijdig
een gehechtheid bij het kind bewerkstelligen
waardoor het in vol vertrouwen zijn ontdekkin-
gen in het leven durft te ondernemen, de gele-
genheid krijgt en neemt om veel te leren en te
spelen in een stimulerende omgeving.

Helaas is dit niet voor elk kind weggelegd en
naar de mate waarin de voorwaarden tot hech-
ting ontbreken en kinderen opgroeien in een
chaotisch, verwaarlozend of kil gezin, of zelfs
misbruikt worden, ontwikkelt het kind  in het
verlengde daarvan gevoelens, een leefstijl, een

23

VERSLAG

Klankspiegel september 2017



blik op zichzelf en de wereld die het tegendeel
zijn van wat je een veilige gehechtheid en
daarmee intrinsieke ‘stevigheid ‘zou kunnen
noemen.. Disfunctionele schema’s noemt Mul-
der dat. Al naar gelang de vroegtijdige ervarin-
gen, ontwikkelt het kind voor de rest van zijn
leven gevoelens van onveiligheid, ervaart het
geen  verbondenheid met anderen, kan over-
matige waakzaam zijn of  geen grenzen trek-
ken . 

Tegelijkertijd loopt het zenuwgestel schade op
door die vroegtijdige negatieve ervaringen en
ontwikkelt het kind sociale, emotionele en cog-
nitieve beperkingen en gaat gezondheidsrisi-
co’s aan met vaak een lagere levensverwach-
ting als bijkomend gevolg. 

Wat mogen we dan van de GGZ verwachten,
vraagt spreker zich vervolgens af.

De mensen die zo’n onfortuinlijke start hebben
gemaakt, lopen grote kans dat ze vroeg of laat
aankloppen bij de GGZ. De GGZ moet zich
daarop en vóóral daarop’, willen instellen. Dat
moet al blijken uit de ‘grondhouding’ . Cliënten
lijden, maar zijn soms niet gemotiveerd om
slecht gedrag -vaak noodzakelijkerwijs ontwik-
keld als een overlevingsstrategie- los te laten,
kosten dus veel energie en vragen om accepta-
tie.en zeker niet om veroordeling.

De hulpverlener wordt verwacht de cliënt
copingvaardigheden aan te leren en in zekere
mate de ouders te vervangen om reparatie-
werkzaamheden te verrichten om aldus de dis-
functionele, verankerde  levensschema’s in te
helpen ruilen voor een functioneler en bevredi-
gender gedrag en gevoelens. Daarbij geeft de
hulpverlener richting en gaat empathische con-
frontaties niet uit de weg, stelt grenzen, is
voelbaar nabij en present, betrouwbaar, blijft
beschikbaar na of bij ruzie. Deze zorg beoogt
verbeteringen in hechtingsproblematiek en dat
is de motor voor herstel, aldus Mulder. Het
FACT-model is in principe bij uitstek een
geschikt platform om de disfunctionele sche-

ma’s te herkennen en interventies te doen om
die disfunctionele schema’s bij te stellen door
o.a. gebruik te maken van ‘limited reparenting‘.

Vertaald naar het FACTteam biedt een dergelij-
ke grondhouding en aanpak de cliënt meerdere
‘ouders’, çontinuïteit in de zorg (belang van
goede overdracht!). Het vertrekt van de vraag:
Wat is er gebeurd?”.   Het speelt in op de diver-
siteit aan lijden tengevolge hechtingsproble-
matiek. Er is aandacht voor preventie van
(extra) trauma. Het is van belang de vicieuze
cirkels te doorbreken van trauma en daarop
gebaseerde leefstijlen die over de generaties
heen worden doorgegeven.

FACT anno nu
Niels maakt via het bruggetje van het FACT-
werk binnen de traumazorg de balans op van
het FACT werk anno 2017. En dat is niet zo
vreemd de zaal is immers gevuld met (toekom-
stige)  leden van ‘FACT Nederland.

Er gaat veel (redelijk) goed, aldus spreker.
Noemt o.a. de diagnostiek op levengebieden,
medicamenteuze behandeling, steunende en
structurerende interventies, integrale zorg.
Noemt vervolgens onder meer voor verbetering
vatbaar: op tijd en langzaam afbouwen medi-
catie, voldoende ervaringsdeskundigen, stevige
bemoeizorg en systematische systeeminter-
venties en  de samenwerking met het sociale
domein. Wijst op het belang van certifiëren
voor de teambuilding en het verbeteren van de
kwaliteit. Nieuw is dat bij het certificeren van
de FACTteams uitgegaan wordt van 1,5 fte psy-
chologen en 1,2 fte. ervaringsdeskundigen op
250 patiënten. Certificering richt zich op kwali-
tatieve vragen als: “Werken we goed aan her-
stel, en  betrekken we de naasten voldoende?”

Mulder adviseert behalve certificering tot slot
van deze passage dat het goed is met je team
keuzes te maken wat je wilt doen, verder te
bouwen aan het optimaliseren van de behan-
deling en de integratie met het sociale domein.
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Resourcegroepen
Vervolgens maakt Mulder de zaal deelgenoot
van het in Nederland recente fenomeen van de
recourcegroepen. Een ontwikkeling waar hij
zelf één van de initiatiefnemers is. 

Resourcegroepen, die men ook andere naam
kan geven zoals bijvoorbeeld  ‘ruggesteungroe-
pen ‘, gaan uit van wat de cliënt in diepgaande
gesprekken voor hem belangrijke personen
noemt en die worden als een ondersteunend
herstelgericht netwerk bijeengebracht met de
cliënt zoveel mogelijk  ‘in the lead ‘..

Er zijn inmiddels door het hele land heen
instellingen begonnen hun ambulante zorg uit
te breiden met deze resourcegroepen na mede-
werkers hierin getraind te hebben en ook
akkoord te zijn gegaan met deelname aan het
begeleidende onderzoek. Is zo’n resourcegroep
gevormd dan is er een pakket aan vaardigheid-
strainingen te benutten: o.a. inzake gezamen-
lijke besluitvorming, omgaan met stress, her-
kenning vroege signalen van terugval, anti stig-
matraining en oog voor gezondheid.

Mulder vat tot slot de conclusies van de lezing
aldus samen:”Het kind leeft voort in de volwas-
sene. Goede zorg houdt rekening met trauma.
Werken aan disfunctionele schema’s en ver-
stoorde hechting door middel van: ‘Limited
reparenting ‘: ouderschap en goede netwerk-
zorg. FACT aangevuld met Resourcegroepen
vormen hiervoor een goed basis.

Niet met lege handen naar huis.
Dan is het tijd voor het slotwoord van de voor-
zitter van FACT Nederland Elsbeth de Ruijter. Zij
agendeert Utrecht 2018 nogmaals en roept dan
de volgende personen het toneel op:  Eva
Leeman, Michiel Bähler, Frits Bovenberg, Mieke
Dorleijn, Laura van Goor, Tim Kreuger, Hans
Kroon en Niels Mulder. Met elkaar zijn dit de
auteurs van het Praktijkboek Resourcegroepen,
met als mooie ondertitel, ‘Herstellen doe je
samen’, dat deze 15 juni 2017 het daglicht ziet.
Een geweldig handzaam boek om de resour-

cegroepen op te zetten en te laten renderen.
Het is de spreekster vast een genoegen daarna
te kunnen meedelen dat àlle aanwezigen dit
prachtboek gratis mee naar huis te mogen
nemen. 
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Stem
Rolf Wolf

Diep vanbinnen

zit jouw zielsstem

zij wil eruit

je ziel wil geliefd worden

wil zelf liefhebben

toon je zielsstem

erbarmen

haal haar omhoog

en sta haar af aan de wereld

het is simpelweg een zonder-onderdrukking-willen-leven

vrij te zijn

zich aanvlijen tegen de ander

uit eigenliefde en uit wederliefde

koester je innerlijke stem

heb haar lief

aanvaard jezelf met al

je wensen en verlangens

GEDICHT
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Dit is de titel van het boek dat Stichting
Weerklank onlangs heeft uitgebracht en
dat bij haar besteld kan worden (zie ook
website).
Het is een mooie uitgave geworden, met
een harde kaft en voorop een afbeelding
uit het beroemde sprookjesboek Alice in
Wonderland. 

Het is samengesteld en geredigeerd door freel-
ance journalist Paul Custers en telt maar liefst
327 pagina’s. De bedoeling van het boek is om
mensen te informeren over het fenomeen
stemmen horen en om het daar omheen nog
steeds hangende stigma terug te dringen. 
Het boek bestaat uit drie delen: ongeveer 15
interviews met stemmenhoorders, ook onge-
veer 15 met stemmenhoorders bij wie de andere
zintuigen ook actief meedoen (voelen, proeven,
zien en ruiken), en nog eens zo’n 15 gesprekken
met hulpverleners en onderzoekers. Daar tus-
sendoor ook nog nuttige info over stemmen
horen  en veel geestige en/of wijze uitspraken
in het algemeen en gedichten.

In de inleiding benadrukt Paul Custers de diver-
siteit van stemmen en het horen ervan. Ze zijn
er in alle soorten en maten. Van sommigen heb
je last, van anderen niet. Er moet dan ook niet
te snel van een ziekte worden gesproken, al
kan het niet weten om te gaan met stemmen
mensen wel ziek maken. Maar in plaats van
stemmen horen meteen als een symptoom van
een psychische  stoornis te zien, bv schizofrenie
of dissociatie, kunnen stemmenhoorders beter
opgevat worden als mensen met problemen,
dan patiënten met een ziekte. 

In het boek staat veel te veel om zomaar even
kort samen te vatten. Misschien is dat ook een
probleem bij het lezen, erg veel info, en moet
het zeker niet achter elkaar uitgelezen worden.

Alle interviews staan ook nogal op zichzelf,
dwarsverbanden ontbreken. Wel is het goed en
vlot leesbaar geschreven.

Uit het vijftiental interviews met stemmen-
hoorders pik ik de volgende fragmenten.
Axel (inmiddels overleden) leerde stemmen ( al
sinds zijn jeugd) de baas te worden door veel
te doen en door kontact met lotgenoten. Hoe-
wel hij vooroordelen over stemmen aantrof bij
andere mensen, kwam dit zijns inziens meer
doordat ze het niet begrepen dan dat ze wil-
den stigmatiseren. Maar ja, leg maar eens een
ervaring uit die je zelf ook niet begrijpt.
Vicky ervaart nu na moeilijke jaren veel steun
van haar gezin, vooral haar zoontje, en merkt
dat in het hier en nu gaan zitten ook erg
belangrijk is bij het hanteren van stemmen.
Ondanks alle problemen zou ze toch nooit een
pil nemen als die de stemmen weg kon maken.
Marjolein ging haar stemmen anders horen
onder invloed van Oosterse wijsheden. Via het
Soefisme werd het horen meer een mystieke
ervaring die haar gedichten inspireerde. Ook
rouwverwerking nu, waarbij zij de baas is.
Robin herstelt na zware jaren onder andere
door een openhartig gesprek met een ver-
pleegkundige, de eerste keer dat hij echt over
stemmen praatte. Hij ontwikkelde een eigen
innerlijke stem die hem hielp de controle in het
hoofd weer terug te veroveren.

Thijn (12 jaar) hoorde al lang stemmen, waar hij
nooit over praatte, en waar hij pas na een the-
rapie via Stichting Weerklank niet meer bang
van was. Nu trekt hij op tijd aan de bel, op
school, als iets moeilijk is, en zijn de stemmen
verdwenen.

Justin hoort ook al sinds zijn jeugd stemmen,
nu wel 14, en na enorm zware jaren met
gedwongen opnames en geweldsdelicten, had
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hij baat bij een hulpverlener via Stichting
Weerklank, die hem en zijn stemmen eindelijk
eens serieus nam. 

Tijs hoort al 32 jaar stemmen, erg veel last van
gehad, terwijl het medische traject hem niets
opleverde. Pas sinds hij vier jaar geleden bij de
lichtwerker en medium Bonnie terecht kwam,
knapte hij snel op. Hij leerde de stemmen te
negeren en ze op een plek te zetten waar ze
(meestal) geen kwaad kunnen doen.
Jeannette  hoorde jaren nare stemmen ten
gevolge van traumatische belevingen in haar
(vroege) jeugd. Na jarenlange hoge doseringen
medicatie en gedwongen opnames, met o.a.
een zich misdragende psychiater, vond ze ein-
delijk een psychiater die haar wel kon helpen.
Die haar liet zien dat de stemmen een reactie
waren op dingen die geen mens zo maar kan
verdragen. En hoewel de stemmen nooit zijn
weggegaan, heeft ze er nu wel de regie over.
Toen ze de arbeidsmarkt betrad ervoer ze nogal
wat stigmatisering.

De serie interviews met mensen met ook nog
andere opmerkelijke zintuiglijke ervaringen, of
daar via derden weet van hebben, gaat eigen-
lijk vooral over de laatsten, min of meer alter-
natieve helpers.

Annelies noemt zichzelf een heks (wicca), dat is
iemand die openstaat voor niet alledaagse erva-
ringen. Zij probeert in evenwicht met de natuur
te leven en zij gebruikt rituelen en visualisaties
bij het bereiken van bewustzijn. Daar kunnen
ook stemmen bij gehoord worden, maar niet per
se, en liefst alleen als dat de bedoeling was.
Ongevraagd verschijnen wijst op een te ver
‘open’ staan voor allerlei invloeden.

Menno ervaart gedachten van anderen in hem,
die hij aan God is gaan toeschrijven. Dat is
geen echt horen van een stem. Ongevraagd
stemmen horen kan trouwens ook door demo-
nen komen, zo leert de bijbel, of ook het gevolg
zijn van trauma of een hersentumor. Hij herin-
nert aan de heilige non Hildegard von Bingen

die heel veel visioenen zag en ook de hemelse
stem van  God hoorde, alsmede van engelen,
altijd positief.

Maimunah ervaart entiteiten bij zich die ze
later als winti (Suriname: wind) is gaan zien. Ze
hoort ook altijd een positieve stem die haar
waarschuwt en beschermt. Communiceren
met een geest is zo gek nog niet.

Yasin is een imam die ervaring heeft met
djinns, goede en kwade geesten, meestal leu-
genachtig. Zonder Allah’s toestemming kunnen
djinns niets schadelijks doen.

Adi Ichsan kijkt vanuit het Boeddhisme naar
stemmen horen. Die horen bij een bepaald
niveau van meditatie, als sprake is van een zui-
vere en optimale concentratie, een soort ‘zesde
zintuig’. Maar stemmen kunnen ook negatief
zijn, de donkere kanten van je leven verwoor-
den, en dat kan meditatie juist bemoeilijken.

Dirk-Jan en Ronald werken met reincarnatie-
therapie, die kan helpen zonder in een vorig
leven te hoeven geloven. Ze benadrukken voor-
al de spirituele dimensie, de ziel, zo verwaar-
loosd in de gangbare psychiatrie. Ook stem-
menhoorders hebben baat bij deze therapie,
die symptomen van disharmonie tussen den-
ken, voelen, lichaam en een transpersoonlijke
of spirituele dimensie opspoort. Ze maken
onderscheid tussen geïnternaliseerde stem-
men en externe stemmen die zich als een enti-
teit als parasiet hebben aangehecht.

José is sjamaan die mensen probeert te ‘lezen’.
Ze kijkt naar mensen, niet naar diagnoses. Ze
werkt intuïtief, praat, voelt met haar handen
en richt zich op kwaliteit van leven,op vertrou-
wen en hoop.

De derde reeks interviews is met mensen die
(ook) helpen, behandelen en onderzoeken.
David ontwikkelde mede Temstem, een app
voor taalspelletjes die stemmen even wegdruk-
ken en kunnen helpen er de regie over te ver-
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overen. Op zich hoeft stemmen horen geen
probleem te zijn. Dat hangt af van de betekenis
die men eraan geeft en van de beleving, het
ermee omgaan. Door het onderscheid ziek-
gezond te relativeren, help je ook stigmatise-
ring te verminderen.

Volgens Iris (UMC) kan stemmen horen in theo-
rie bij iedereen op elk moment ontstaan; door
trauma, verlies van gehoor, eenzaamheid en
drugsgebruik. Maar lang niet iedereen heeft er
aanleg voor.

Kim helpt kinderen die stemmen horen sterker
te maken dan hun stemmen, die overigens
vaak vanzelf weer overgaan. Stemmen horen
beschouwt ze als een gevolg van bijvoorbeeld
een negatief zelfbeeld of extreme onzekerheid
of angst, nooit als een oorzaak. Ze vermijdt het
medische model, medicijnen en psychiatriseren.

Marius merkt op dat maar 1 op de 6 stemmen-
hoorders in aanmerking komt voor de diagnose
schizofrenie. Tot voor kort werd dus 84% onno-
dig gediscrimineerd. Stemmen horen is wel een
psychotisch verschijnsel, maar dat betekent
nog niet dat zulke mensen langdurig opgeno-
men en met hoge doses psychofarmaca behan-
deld moeten worden.

Marije werkt met het gegeven dat bij stemmen
horen de taalcentra actief zijn. Omdat die cen-
tra niet twee dingen tegelijk kunnen doen,
helpt het dus om er andere dingen mee te
doen, zoals hardop voorlezen of gedichten
maken Net zo goed kan het spraakcentrum,
ook actief bij stemmen, afgeleid worden door
zingen, kauwgum kauwen of met de tong tan-
den tellen.

Rosemarie ontwikkelde een menukaart, met
tips en trucs om te leren omgaan met stem-
men; als onderdeel van de HIT-aanpak, de hal-
lucinatie gerichte integratieve therapie.
Peter hoorde als hulpverlener zelf ook stem-
men en had andere zintuiglijke ervaringen. Hij
past Voice Dialogue toe bij stemmenhoorders,

met verrassende resultaten. Hij ervaart dat
stemmen meestal goede bedoelingen hebben,
hoe gemaskeerd ook aanvankelijk, en dat de
angst ervoor afgebouwd moet worden.

Kees is een hulpverlener die met transpersoon-
lijke trauma therapie werkt, omdat trauma’s
zeer belangrijk zijn bij het ontstaan van proble-
men, ook stemmen horen. Trauma’s tasten je
autonomie aan, die moet je dus herstellen. In
tegenstelling tot gangbare opvattingen binnen
Stichting Weerklank wil hij juist geen aandacht
verlenen aan stemmen, omdat je die zo alleen
maar sterker maakt, wat ten koste van jezelf
gaat. De eigen kracht moet hersteld worden.
Stemmen die ongevraagd bij je binnenkomen
vertegenwoordigen nooit wijsheid. Echte wijs-
heden manifesteren zich altijd als een eigen
inzicht.

Helga werkt met PRI,past reality integration,
waarbij ze de afweer probeert te verminderen
die ooit een terechte bescherming was, maar
nu in de weg staat. Stemmen horen gaat vaak
gepaard met wantrouwen, een onveilig gevoel,
en je moet leren vraagtekens te zetten bij je
stemmen en je waarnemingen (die wantrou-
wen bevestigen). Klopt het wel wat stemmen
zeggen of vergissen ze zich?

Dirk werkt als psychiater met het Maastrichtse
interview, de methode Romme-Escher. Stem-
men horen is geen symptoom van schizofrenie,
maar een reactie op overweldigende levensge-
beurtenissen. Hij praat bewust wel met stem-
men. Dat werkt niet altijd, maar leidt wel tot
verrassende uitkomsten. Negatieve stemmen
blijken dan ook vaak tegelijk beschermend te
zijn. Hij is optimistisch over herstel, en dat zijn
een aantal van zijn cliënten en cursisten ook,
blijkt uit evaluatie.

Bonnie (eerder genoemd door een geïnter-
viewde stemmenhoorder) is een alternatief
genezer die zich met name op energetiserende
behandelingen richt. Ze probeert stemmen te
doen verdwijnen, en volgens haar lukt dit

29

RECENSIE

Klankspiegel september 2017



30

RECENSIE

meestal na 1  of 2 behandelingen. Zelden praat
ze rechtstreeks met stemmen, maar er wel over
met de stemmenhoorder. Ze beseft dat stem-
men horen vaak gepaard gaat met paniekaan-
vallen, dwangneuroses, psychoses of angstwa-
nen. Ze ziet veel mensen die zonder succes uit-
behandeld zijn in de formele circuits.

Jim, hoogleraar psychiatrie, ziet stemmen
horen als een ‘talige’ emotie. Stemmen zoeken
gesprek maar willen wel de baas zijn. Zijns
inziens maakt ons brein maar liefst 95% van
wat we waarnemen, niet onze zintuigen. Bij
stemmen horen is er een disconnect: is dat wat
ik ervaar wel van mij? Dan moet je de eigen-
heid van ervaringen terug veroveren. Daarbij
hulp zoeken is goed, voor herstel, het begrijpen
ervan ook.  In de geneeskunde zou de menselij-
ke variatie voorop moeten staan, ook bij stem-
men  horen; niet alleen het onderscheid ziek
versus niet ziek. Hij bepleit een online struc-
tuur voor herstel, naast de ggz. En beseft dat
zingeving net zo belangrijk is als de dokter.

Erica, ex-voorzitter van Stichting Weerklank, ziet
de inbalans tussen draagkracht en draaglast als
belangrijke oorzaak van (het last hebben van)
stemmen horen.  Daarbij spelen emoties, het
vormgeven aan je leven en sociale omstandig-
heden een rol. In tegenstelling tot de gangbare
praktijk bij de ggz moet je juist wel over je
stemmen kunnen praten en ernaar luisteren,
zonder opdrachten te ervaren. Maar niet de
hele dag. Afleiding is goed, werk of studie, en
ook de poging stemmen te heropvoeden.

Stichting Weerklank probeert het taboe rond-
om stemmen horen te doorbreken en in  plaats
van snel naar medicatie te grijpen er gewoon
over te leren praten. Ook met betrekking tot
andere bijzondere zintuiglijke ervaringen. 
Laat een beroemde Nederlander maar eens 
uit de kast komen; dat zou stigma flink doen
verminderen.

Gelukkig zijn er inmiddels beroemdheden
genoeg  van wie bekend is dat ze (vaak of soms)

stemmen hoorden: Socrates, Jezus,Mohammed,
Jeanne d’Arc, Luther, Beethoven, van Gogh,
Freud,  Jung, Ghandi, Einstein, Churchill, King en
Dylan. Dat lucht op.
Naast nog wat tips van Stichting Weerklank
over het goed omgaan met stemmen, besluit
het boek met een lijst geraadpleegde litera-
tuur, en verwijzing naar nuttige websites en
een verklarende woordenlijst.

Al met al is dit een interessant boekwerk met
veel nuttige informatie. Stemmenhoorders
worden als verder gewone mensen neergezet,
die ook nog wat anders doen dan stemmen
horen, al gaat dit met veel vallen en weer
opstaan gepaard. Wel sijpelt ook hier het
goede nieuws door dat er vaak licht is aan het
eind van de tunnel, herstel. 

Toch had het geheel waarschijnlijk aan kracht
gewonnen, zeker naar buitenstaanders toe, als
het wat korter en bondiger was geweest.  327
blz is wel erg veel van het goede, en er zitten
nogal wat herhalingen in. Het tweede deel,
met eigenlijk vooral gesprekken met alternatie-
ve helpers, en weinig over de beloofde andere
speciale zintuiglijke ervaringen, voegt niet
zoveel toe.

Ook was het boek meer een geheel geworden
in plaats van een bundel van los van elkaar
staande interviews, als goed mogelijke dwars-
verbanden tussen gesprekken waren gelegd .
Zo hadden de hulpverleners geconfronteerd
kunnen worden met het ontstaan en herstel
van stemmen, zoals die uit de interviews met
stemmenhoorders blijken, om daar hun licht
over te laten schijnen. De twee dissidenten in
het gezelschap van hulpverleners, Kees en
Bonnie, die juist bewust niet met stemmen
praten en zo toch ook succes claimen, zouden
van repliek gediend kunnen worden door meer
in de lijn van Stichting Weerklank werkende
helpers. Omdat de ene stem niet de andere is,
had misschien iets duidelijker kunnen worden
aangegeven welke methode wanneer wel of
niet werkt.
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Tenslotte mag gevraagd worden of het doel
van de-stigmatisering van stemmen horen
bereikt is met deze publicatie. Ja, in die mate
dat stemmenhoorders als verder normale men-
sen neergezet zijn, zeker niet gevaarlijk, en dat
er herstel mogelijk is zonder per se een opna-
me in een psychiatrische instelling, al gaat daar
vaak vooraf veel lijden mee gepaard. Ook is
meer inzicht gegeven in de diversiteit van het
fenomeen. Om de focus op dit doel nog te ver-
groten, hadden misschien ook eens wat leken
aan het woord moeteen komen over hun

opvattingen met betrekking tot stemmen
horen, en over de bronnen van hun vooroorde-
len en onjuiste informatie. In elk geval moet de
distributie van dit fraaie boek actief ter hand
worden genomen en juist ook op geïnteres-
seerde leken gericht worden. Daarvoor is het
gepresenteerde materiaal ook uiterst toegan-
kelijk.
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Directeur Ronald Gorter van het Fonds Psychi-
sche Gezondheid/MIND opent de bijeenkomst
en heet iedereen welkom.
Programmavoorzitter Zinnige Zorg GGZ Don
Olthof van Zorginstituut Nederland geeft een
toelichting op het programma Zinnige Zorg
GGZ (zie bijlage). In een animatie volgen we de
ervaringen van Klaas, een fictieve patiënt die
via de huisarts en de POH GGZ bij verschillende
GGZ-behandelaars terecht komt.
                                                                                   
De deelnemers vinden het verhaal van Klaas
wel herkenbaar, hoewel ze vinden dat zijn
tocht door de GGZ wel erg soepel verloopt. Zelf
hebben ze minder positieve ervaringen. We
praten door over die ervaringen. Het Zorginsti-
tuut schrijft deze in steekwoorden op vellen
papier die tegen de muur worden opgehangen.
Na de pauze hebben de deelnemers met
behulp van stickers op de vellen papier aange-
geven welke onderwerpen volgens hen priori-
teit moeten krijgen bij het verbeteren van de
zorg voor mensen met psychische klachten. 
Dit levert het volgende lijstje op:

4 x      - Er moet meer tijd en geld naar preven-
tie, al dan niet geïndiceerd

3 x      - Uitwisseling tussen GGZ en Somatiek is
onvoldoende

            - Er zouden meer ervaringsdeskundigen
ingezet moeten worden ter preventie
en begeleiding van patiënten

            - Richtlijnen worden niet goed geïmple-
menteerd en opgevolgd, o.a. door:
gebrek aan kennis, gebrek aan empa-
thie, slechte hanteerbaarheid, slechte
transparantie.

            
2 x      - Intake bij voordeur (=GGZ) vaak opper-

vlakkig of zelfs telefonisch.
            - Gebrek aan kennis over GGZ algemeen

en bij de huisartsen + POH-GGZ
            - Er zou meer keuze informatie beschik-

baar moeten zijn

1 x       - Evidence-based medicine wordt nog als
heilige graal gezien, maar heel veel kán
niet op die manier beoordeeld worden
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            - Dmv CGT wordt vaak alleen gekeken
naar het hier en nu, terwijl oorzaak van
stoornissen vaak in het verleden ligt

            - sPatiënten zouden meer keuze voor de
eigen behandeling moeten hebben.

Het Zorginstituut is onder de indruk van alle
persoonlijke verhalen van de deelnemers en
blij met hun inbreng in deze bijeenkomst. Deze
verwerken we in de screeningslijst van het pro-
gramma Zinnige Zorg GGZ en nemen we mee
in de verdiepingsfase in 2018. Het verdere ver-
loop van het programma Zinnige Zorg GGZ is
te volgen op de dossierpagina van Zorginsti-
tuut Nederland.
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Gezondheid als bron van een 
waardevol leven

Wat lijkt je belangrijker: je psychische klachten,
of wat voor leven je kunt leiden met je klachten?
Je alleen maar bezig houden met het vermijden
van psychisch lijden, of met het ontdekken van
wat het leven nog meer te bieden heeft?
Deze vragen maken duidelijk dat gezondheid
meer is dan aanwezigheid of afwezigheid van
psychisch lijden. Dat het niet gaat om afwezig-
heid van klachten, maar om zodanig herstel
van gezondheid dat je een waardevol leven
kuntleiden, los van eventuele psychische klach-
ten. Dat het gaat om een focus op dat herstel,
in plaats van op ziekte en zorgen.
Mentaal welbevinden is maar één dimensie
van gezondheid. Andere dimensies zijn
lichaamsfuncties en dagelijks functioneren
(voor jezelf kunnen zorgen). Ook sociaal-maat-
schappelijk participeren (zinvolle contacten en
bezigheden hebben) kwaliteit van leven (geluk
beleven) en zingeving (doelen of idealen
nastreven, de spirituele dimensie) zijn dimen-
sies van gezondheid.

            Dimensies van gezondheid
            Veerkracht / Vitaliteit
             Lichamelijke functies
             Sociale participatie Mentaal welbevinden
             Kwaliteit van leven Spirituele dimensie

            Dagelijks functioneren

4  In totaal worden zes dimensies onderschei-
den. Dimensies die cliënten bijna allemaal even
belangrijk vinden, zo blijkt uit onderzoek1. Cliën-
ten vullen het begrip gezondheid breed in. Uit

hetzelfde onderzoek blijkt dathulpverleners,
verzekeraars en beleidsmakers nog sterk focus-
sen op de lichamelijke en mentale dimensies.
Bekijk je de zes dimensies van gezondheid, dan
zie je dat het bij gezondheid draait om een
leven leiden dat iemand als zinvol ervaart. En
dat het in de GGz - naast het werken aan de
klachten - draait om het versterken van veer-
kracht en vitaliteit. Om het vermogen om je
aan te passen, je welbevinden terug te vinden
en zelf weer regie te hebben in de keuzes die
het leven met zich meebrengt. 

Zo bezien is het doel van zorg het herstellen
van ruimte om voluit te leven, hoe je dat ook
wilt invullen. Een ruimte die door klachten of
ziekte is beperkt, door lijdensdruk of door dis-
functioneren. Het stimuleren van veerkracht en
vitaliteit heeft als effect dat disfunctioneren en
lijden wordt verminderd, omdat je je gaat rich-
ten op wat waardevol is: het vermogen om te
leven, ofwel de levenskunst.
Anders kijken naar gezondheid betekent een
omslag in denken voor iedereen. Niet langer de
klacht of de stoornis, maar de gezondheid staat
centraal. Niet langer het genezen, maar het
herstellen. En daarmee niet langer de classifi-
catie van de stoornis, maar de diagnose – het
leren kennen - van de mens.
De mens als uitgangspunt betekent dat 'com-
passie' een kernwaarde is: betrokkenheid bij lij-
den, aansluiten bij en afstemmen op de leef-
wereld van de ander, en aangaan van een rela-
tie waarbij de cliënt niet alleen ondersteuning
maar ook erkenning krijgt voor zienswijzen en
eigenheid.
De hulpverlener ondersteunt de autonomie
van de cliënt en vergezelt - zo lang als nodig en
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Levenskunst in de GGZ
een inspirerend toekomstbeeld voor een gezamenlijke focus op gezondheid binnen de GGZ
Visiedocument GGZ cliënten- en familieorganisaties

1Bron: Huber, M.A.S. (2014) ‘Towards a new, dynamic concept of Health. Its operationalisation and use in public health and
healthcare, and in evaluating health effects of food’ (proefschrift Maastricht University)



zo kort als mogelijk - de cliënt op zijn weg naar
herstel van gezondheid. Het pad naar herstel is
voor iedereen uniek, uitgaande van de klach-
ten, omstandigheden, mogelijkheden en veer-
kracht van de persoon. Het persoonlijke verhaal
is de diagnose.

5  Als iemand als persoon gezien wordt, kan hij
of zij zelf meer perspectief zien en meer moge-
lijkheden om iets te doen. Dan overleg je met
hulpverleners in een gelijkwaardige relatie over
doelen die je wilt behalen en over de manier
waarop je dat wilt doen. Wat belangrijk is in je
leven en wanneer een doel is behaald zijn vra-
gen die je alleen zelf kunt beantwoorden. Zo
neem jemedeverantwoordelijkheid voor je
gezondheid.

1.  Herstel gaat over het hervinden van wat
het leven de moeite waard maakt

Herstel van gezondheid is een individueel pro-
ces en reikt lachten of aandoening naar een
volwaardig leven, waarin ook de andere dimen-
sies van gezondheid - naast die van mentaal
welbevinden - een rol spelen.

Vanuit het perspectief van mensen met psychi-
sche kwetsbaarheid lopen de fasen van herstel
vanaf het vastlopen in het geestelijk functione-
ren (stagnatie) naar het worstelen daarmee via
het ontwarren daarvan en het leren verdragen
en beheersen van het disfunctioneren
(acceptatie).

            Proces van herstel
             Stagnatie Worstelen Potentie
             Ontwarren
             Aanpakken
             Toepassen
             Acceptatie / Integratie
             Keuzes
             Waarden
             Diagnose
             Therapie
             Stabilisatie Rehabilitatie

6  Vervolgens ga je met de problemen aan het
werk (aanpakken) en komt er ruimte voor
experimenteren met nieuwe inzichten (toepas-
sen) en op de mogelijkheden naast de stoornis
(potentie).

De weg naar herstel is een proces dat niet
altijd in een rechte lijn gaat en net zo lang
wordt doorlopen tot je jezelf hebt hervonden
en regie kan hernemen in een leven dat jij als
zinvol ervaart. Waar het op aan komt is zelf
jemogelijkheden en opgaven telkens opnieuw
te bekijken. Jezelf versterken door een actieve
rol op je te nemen in je herstelproces. Levens-
kunst is werken aan herstel en aan het ervaren
van een waardevol bestaan.

Bij het proces van herstel ben jij de deskundige.
Dit besef inspireert hulpverleners om een
andere rol op zich te nemen. Voor behandeling
van de klachten zie je in de afbeelding de verti-
cale lijn van diagnose via indicatie naar thera-
pie. De hulpverlener is de deskundige die advi-
seert over de behandelmogelijkheden. Op de
weg naar herstel - horizontaal in het plaatje - is
de hulpverlener de betrokken begeleider die
samen met jou vaststelt welke ontplooiings-
mogelijkheden er zijn, op welke manier daar-
aan kan worden gewerkt en welke samenwer-
king daarvoor nodig is.

Het centraal stellen van jouw waarden en keu-
zes in het herstelproces heeft tot gevolg dat de
hulpverlener aansluit bij jouw vraag. Jouw
behandeling afstemt op jouw wensen en
behoeften. Behandeling van de mens dus, en
niet van het etiket.

Het betekent dat geluk beleven (kwaliteit van
leven), doelen nastreven (zingeving) en het
hebben van zinvolle relaties en activiteiten
(sociaal-maatschappelijk participeren) in de
behandeling wordt meegenomen of behandel-
doel kan zijn. Dan wordt van hulpverleners
verbinding en creativiteit gevraagd om samen
met jou vormen van behandeling of begelei-
ding te vinden of te ontwikkelen die op jouw
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vraag (of die van je naasten) aansluit. Binnen
of buiten de (geestelijke)gezondheidszorg.

2. Samen zoeken naar perspectief in alle
stappen van het zorgproces

Het recht doen aan gedeelde besluitvorming in
het zorgproces houdt in dat er in alle fasen van
dat proces en bij alle beslismomenten samen-
werking is tussen jou en je hulpverlener. Het gaat
om een cyclus waarin jullie aan de hand van vra-
gen steeds opnieuw afstemmen en evalueren.
De fasen met bijbehorende vragen zijn:
            Diagnose (inzichtfase):
wat is het probleem en hoe is het gekomen?
            Indicatie (keuzefase):
wat wil je bereiken en wat pakken we aan?
            Therapie (uitvoerfase):
wat gaan we doen en wat is het resultaat?
            Evaluatie (oordeelfase):
wat is ons oordeel en hoe gaan we verder?

De keuzefase - de indicatiestelling - vormt het
scharnierpunt. De behandeling volgt niet auto-
matisch uit de diagnose. Indicatiestelling is
geen een-richtingsverkeer maar het gezamen-
lijk afwegen van alternatieven. Die afweging 
is gebaseerd op jouw vragen, behoeften en
voorkeuren en op de deskundigheid van de
hulpverlener.

            Cyclus van zorg
            Klachten Diagnose Indicatie Uitkomst
             Evaluatie
             Therapie
            Contextuele factoren
            Exploreren
             Analyseren
             Hypothese
             Adviseren
             Waarderen
             Zorgplan
             Plannen
             Uitvoeren
             Resultaat
             Inzicht Keuzes Acties
             Voorzorg Nazorg

8  Gezamenlijke evaluatie maakt het zorgpro-
ces tot een cyclus, waarin jij en je hulpverleners
zich steeds afvragen of je op de juiste weg zit,
of bijstelling nodig is en waar jullie voortdu-
rend samen blijven kijken naar de voortgang
van het proces.

Hoewel er in een crisissituatie minder ruimte is
voor eigen verantwoordelijkheid, is het in iede-
re andere situatie het persoonlijke verhaal dat
duidelijk maakt wat aandacht moet krijgen en
waar perspectief in zit. Niet alleen de klachten.
Het gaat om probleemformulering waarbij de
hulpverlener vanuit een open houding de pro-
blemen èn mogelijkheden verkent van jou en je
naasten. Waarbij de hulpverlener signalen van
kwetsbaarheid maar ook van weerbaarheid in
kaart brengt en de mogelijkheden van jou en je
omgeving onderzoekt. Zo wordt vanaf het
begin de aandacht gericht op de vitaliteit van
de persoon en wordt je veerkracht vergroot.

Het gaat om keuzes maken waarin adviseren
over mogelijkheden en kansen van behande-
ling centraal staat. 
Er is een dialoog over wensen en waarden tus-
sen jou en de hulpverlener. Je wordt door de
hulpverlener ondersteund bij het zoeken naar
motivatiebronnen voor verandering, zodat je
weer zicht krijgen op waar waardevol leven
voor jou om draait.
Het gaat om behandeling en begeleiding met
niet alleen aandacht voor de uitvoering (de wen-
selijke uitkomsten), maar ook afspraken over
wanneer en hoe gezamenlijk naar de effectiviteit
(feitelijke uitkomsten) wordt gekeken: de evalua-
tie. Zodat de afspraken kunnen worden aange-
past en je niet minder (of korter) zorg krijgt dan
noodzakelijk is – maar ook niet meer (of langer)
dan nodig. Dat doet recht aan je zelfstandigheid
en mogelijkheden tot zelfredzaamheid.
Om erachter te komen wat voor mensen
belangrijk is in hun leven en op welke manier
hun gezondheid het beste hersteld kan worden
is er in de behandeling of begeleiding vooral
aandacht voor uitnodiging (in plaats van edu-
catie), voor aanmoediging (in plaats van con-
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frontatie), voor autonomie (in plaats van auto-
riteit) en voor vitaliteit naast klachten of pro-
blemen.

3. Zorg op maat stelt de cliënt en zijn
omgevingcentraal

Het uitgangspunt is dat de cliënt in staat
wordt gesteld om naar de invulling van een
zinvol leven te kijken, voorbij de klachten. Dat
betekent dat integrale zorg nodig is waarbij
zo nodig hulpverleners uit het welzijnsdomein
en arbeidsre-integratie zijn betrokken. Dat
wordt geïntegreerd in het zorgplan. Er is (vaak)
ook een informeel netwerk. Voor goede zorg
'op maat' werkt het professionele netwerk
samen met het informele netwerk in de zorg
naar herstel van gezondheid. Het gehele net-
werk is afgestemd op de doelen die de cliënt
zich heeft gesteld.
Een regiebehandelaar of casemanager leidt de
samenwerking in goede banen. Daarbij wordt
uitgegaan van de feitelijke situatie: er is niet
altijd een informeel netwerk, of het betrekken
van het informele netwerk is niet mogelijk,
wenselijk of haalbaar. Het betrekken van naas-
ten en derden in het zorgnetwerk, betekent dat
er niet alleen aandacht is voor naasten en der-
den als zorgbieders in het proces van herstel,
maar ook als zorgvragers. Zij kunnen vanuit die
rol een beroep doen op ondersteuning en hun
eigen gezondheid en welzijn komt aan bod.

            Zorgnetwerk rond cliënt
            Specialist
             Welzijn
             Cliënt
             Huisarts
             Vrijwilligers Collega’s
             Crisis
             Kennissen,
             Buren
             Zorgplan
             Regisseur
             Familie Vrienden
             Professioneel netwerk
             Informeel netwerk

             Wonen Werken
             Leren Leven

10  Het betekent ook dat het informele net-
werk zo nodig aanschuift voor overleg en over-
dracht, wordt gehoord als (familie-)ervarings-
deskundige, en bij het optreden van een
crisis snel toegang krijgt tot experts. Het bete-
kent dat hulpverleners aandacht geven aan èn
vertrouwen stellen in het informele netwerk,
en dat de triade de plek heeft die het verdient
in het individuele proces van zorg en herstel.

4. Het betrekken van de cliënt en zijn 
naasten vormt het hart van goede zorg

Goede zorg draagt bij aan herstel van gezond-
heid. Dat bepaalt de kwaliteit van zorg die de
cliënt ervaart. Natuurlijk wordt de kwaliteit
van zorg die de cliënt ervaart ook bepaald door
hoe de zorg verleend wordt (het proces van
zorg) en door de manier waarop de zorg is
georganiseerd (de structuur van de zorg). Maar
voorop staat het resultaat van de zorg (de uit-
komst of het effect van de zorg) en de mate
waarin cliënten en hun naasten zijn betrokken
bij de hulpverlening (de vorm van de zorg).
Het hart van de zorg is persoonlijke benadering
en het betrekken van jou (en je naasten) als
deskundigen met ervaringskennis. Dat geeft
een basis om de regie weer zelf in handen te
kunnen nemen. 

De bouwstenen van de pijlers zijn:
Focus van zorg
         Cliënten ervaren dat er aandacht is voor

hun kwaliteit van leven en hun welbevin-
den op de levensgebieden die zij belang-
rijk vinden.

         Cliënten ervaren dat er aandacht is voor
hun veerkracht en hun vitaliteit zodat ze
weer kunnen functioneren en hun dingen
doen.

Vorm van zorg
         De cliënt staat centraal in de zorg: het

gaat om het persoonlijke verhaal van de
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cliënt en de regie over de zorg ligt bij de
cliënt.

         De triade is belangrijk bij de zorg: naas-
ten worden zo mogelijk betrokken bij de
zorg en worden goed geïnformeerd en
ondersteund.

Inhoud van zorg
         De zorg is adequaat: er is maatwerk op

basis van de behoeften van de cliënt en
de zorg is effectief, efficiënt, veilig, tijdig
en toegankelijk.

         De zorg is integraal: er is integratie van
zorg en welzijn,de zorg is goed gecoördi-
neerd en er is continuïteit van zorg.

Eisen aan zorg
         De zorg is professioneel: er zijn competen-

te professionals, deugdelijke faciliteiten,
en adequate richtlijnen en procedures.

         De zorg is transparant: er is inzicht in het
aanbod van zorg, de kosten van zorg en

de kwaliteit van zorg. Het belangrijkste is
dat het oordeel aan jou is: want het gaat
om jouw gezondheid.

            Domeinen van kwaliteit
            Structuur
             Eisen aan zorg
             Mensen en middelen
             Proces
             Inhoud van zorg
             Interventie en therapie
             Uitkomst
             Focus van zorg
             Gezond en vitaal
             Context
             Vorm van zorg
             Relaties en systeem

Regiokamer, Kamer Familieraden
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Vrijdag 22 september a.s. start een
nieuwe editie van de Socialrun. Een
non-stop estafetteloop van 555 kilo-
meter in 48 uur door een groot deel
van Nederland met als doel het sti-
muleren van openheid rondom psy-
chische aandoeningen. 

Afgelopen editie 2016 heb ik de Soci-
alrun voor het eerst mee gerend
namens Stichting Weerklank, in het
team van Hart voor de GGZ. Dit team
bestond uit psychiaters, psychologen,
ervaringsdeskundigen en andere
betrokkenen. Voor mij was het een
enorm inspirerende ervaring vol met mooie her-
inneringen. Samen in een team van zes renners,
vier fietsers/chauffeur/ navigator zit je in een
busje. Elke renner rent een aantal kilometer
gesteund door twee fietsers. Vervolgens rijdt
het busje naar het volgende checkpoint waar de
volgende renner klaar staat om een paar kilo-
meter te rennen. Dit doe je gedurende vijf ron-
des totdat je 50 a 60 kilometer hebt volbracht.
Hier neemt het andere deel van het team het
van je over en doet hetzelfde. Je rent overdag, in
de avonduren, midden in de nacht, tot in de
vroege ochtend. Naast de mooie gesprekken die
ontstonden vond ik de kracht van het “samen
als team” doen erg fijn. Hoe vermoeid iedereen
ook was, iedereen ging ervoor.  

Dit jaar doe ik mee
namens Stichting
Weerklank mee met
Team PsychoseNet.
Het grootste deel van
Team PsychoseNet is
het team dat vorig
jaar deelnam namens
Hart voor de GGZ.

Het fijne aan dit team vind ik dat het mensen
zijn die een holistische visie hebben rondom het
werken met mensen binnen de zorg. Hier past
Stichting Weerklank helemaal tussen. 

Elke kilometer die afgelegd wordt door Team
PsychoseNet kun je sponsoren. De opbrengsten
komen ten goede aan projecten die openheid
stimuleren en zo vooroordelen over mensen
met psychische aandoeningen verminderen.
Op de website van www.samensterkzonder-
stigma.nl kan je onder het kopje Socialrun –
Teams en Team PsychoseNet zien wie er alle-
maal meedoen in het team en hoe je mee kunt
helpen om het team te steunen.

Dit jaar is de start en finish locatie aan de ver-
lengde Paltzerweg in Soest (het militair oefen-
terrein de Vlasakkers). Hier wordt a.s. zondag
de 24ste ook het Te Gek!? Festival gehouden
waar er naast de feestelijke onthaal van alle
teams ook lekkere muziek, heerlijk eten, koele
drankjes en uiteraard voor kinderen en volwas-
senen leuke activiteiten aanwezig zijn.

VERSLAG

De Socialrun
Fabio Meijer
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In samenwerking met Els Thissen, Peter
Oud, spv en allen verbonden aan Stich-
ting Weerklank, organiseren we een dag
opstellingen voor stemmenhoorders te
Hilversum. Els Thissen zal de dag bege-
leiden.

Familie- & systeemopstellingen is een mooie
manier om inzichten te krijgen in wat zich
afspeelt binnen families, bedrijven, bewegin-
gen etc. 
Innerlijke bewegingen worden, vergelijkbaar met
stemmen horen en/of beelden zien, in Nederland
nog veelal gezien als symptoom van een ziekte.
Binnen de GGZ spreken wij dan over hallucina-
ties. Dit komt voort uit een periode waarin wij
deze fenomenen nog niet goed begrepen. Stich-
ting Weerklank beschouwt deze fenomenen als
bijzondere zintuigelijke ervaringen.

‘Als niet-stemmenhoorder blijf je een beetje een
buitenstaander, je kunt zo goed mogelijk begrij-
pen wat het is om stemmen te horen, maar je
zult het nooit helemaal begrijpen.’ (M. Romme,
okt 2014, Thessaloniki).

Dit klopt, totdat je het zelf een keer hebt erva-
ren. Familie- & systeemopstelling biedt de
mogelijkheid innerlijke bewegingen te ervaren.
Hierdoor zijn bijzondere zintuigelijke ervarin-
gen ook beter te begrijpen en kunnen de posi-
tieve bedoelingen makkelijker doorgrond wor-
den.  Je komt hier achter door het gewoon te
doen, het zelf te ervaren. 

Familie- & systeemopstellingen biedt mogelijk-
heid om inzichten te krijgen in patronen, sche-
ve verhoudingen en de dynamiek die werk-
zaam is binnen allerhande relaties. Scheve ver-

houdingen kunnen hier rechtgezet worden,
vermeende schuld ontmanteld en eigen zeg-
genschap herwonnen. Ook kunnen relaties
zoals die met het lichaam, een ziekte, een
eigenschap of een instelling onderwerp van
een opstelling zijn. 

Twijfel je? Ga het gewoon ervaren. 
Ja, gewoon doen!

Familie & Systeem Opstellingen 
met Stemmenhoorders

vrijdag 29 september  2017 te Hilversum
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Bij (familie)opstellingen begeleid door Els This-
sen, zijn de leidende principes heelheid, een-
heid en liefde. Wie stemmen hoort kan het
gevoel hebben dat het contact daarmee ver-
stoord is. Het horen van stemmen kan als
belastend ervaren worden. Tijdens een opstel-
ling kun je zicht krijgen op de stemmen en de
doorwerking daarvan op je leven. Ook kijken
we of de stemmen een relatie hebben met
mensen uit het gezin van oorsprong , de fami-
lie of een traumatische ervaring. Daarmee kun-
nen we werken door middel van een opstelling.
Als een bevrijdend inzicht is gerezen, kan het
feitelijke opstellingenwerk dit inzicht helpen
verinnerlijken, zodat het ook op andere niveaus
ervaren kan worden. We zien dat door simpele
interventies de onderstroom van liefde, heel-

heid en eenheid, die altijd bij iedereen aanwe-
zig is, ook bij stemmenhoorders, weer herkend
kan worden.

Gegevens:
Datum:   Vrijdag 29 september  2017
Tijd:          10:30-16:00 uur. Inloop & koffie-thee

vanaf 10:00 uur.
Locatie:   Nieuw Nazareth, naast de Heilige

Hartkerk
Adres:      Dr. Cuypersplein 5, 1222 NC Hilversum
Lunch:     Zelf meenemen

Bestemd voor:  
         •      Ervaringsdeskundigen
         •      Mensen werkzaam in de GGZ
         •      Andere belangstellenden

Deelnamekosten (inclusief koffie/thee;
lunch zelf meenemen):
         •      Ervaringsdeskundigen: € 25,-
         •      Collegae van de Parnassia Groep: € 35,-

Aanmelding bij:
         •      Peter Oud:  poud@dijkenduin.nl   of bij
         •      anja@elsthissen.nl of via de website

www.elsthissen.nl met opmerking
ervaringsdeskundig of werker in de
GGZ.
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Tentoonstelling van werken op papier en op
doek, met acrylverf, kroontjespen en borduur-
werk, een unieke serie herstelde werken.
Te zien tot zondag 24 september

In Galerie Beeldend Gesproken, in De Hallen,
Hannie Dankbaar Passage 47 ,  1053 RT Amster-
dam (Vanaf Centraal Station Amsterdam tram
17, halte Ten Katestraat; iets doorlopen in de
richting waarin de tram gaat, dan twee maal
rechtsaf.)

Galerie Beeldend Gesproken is een galerie voor
Outsider Art, werk van kunstenaars zonder
opleiding, maar met ervaring met psychische
problemen.

De vrouw die de galerie runt, hield een korte
inleiding. Daarbij wees zij erop dat galerie Beel-
dend Gesproken is bedoeld voor werk ‘van
mensen die iets minder vanzelfsprekend in het
leven staan’. Ik vond dat een prachtige
omschrijving. Zij vertelde ook dat de galerie wil
uitdragen dat creativiteit kan helpen bij het
verwerken van psychische problemen. Iemand
voor wie dat zeker geldt is Jannemiek. Zij ver-
telde vervolgens zelf iets over het tot stand
komen van de tentoongestelde werken. Tijdens
een psychose deed zij al haar huisraad en ook
kunstwerken de deur uit, verscheurde zij teke-
ningen en bewerkte zij haar doeken met een
schroevendraaier. Al gauw volgde grote spijt.
Zou zij die vernielde werken dan maar ook
weggooien. Nee, zei Jannemiek, zij bracht de
moed op om de vernieling onder ogen te zien
en steekje voor steekje te herstellen. Janne-
miek heeft een bijzondere eigen stijl ontwik-
keld, waarbij zij op grote doeken met verf en
kroontjespen ingewikkelde tekeningen aan-
brengt. Daarbij komt dan nu nog eens het bor-

duurwerk. Ik moet zeggen, het is even wennen.
Wat zie ik hier nu precies, wat vind ik hiervan?
Ik ben lang gebleven en liep steeds weer een
rondje langs de werken, nam afstand, keerde
terug. En zo werden de werken steeds mooier
en overtuigender. Het werk van Jannemiek Tuk-
ker straalt een enorme kracht uit, de kracht van
het volharden in haar eigen stijl. De overtui-
ging dat de ingeslagen weg de hare is en niets
anders. Overrompelend.

Houd Galerie Beeldend Gesproken in gedachte,
ik zal er vaker over gaan schrijven.
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Wervelingen van de geest
Corine Wepster



Jannemiek Tukker is een kunstenares die ik ken
via Stichting Weerklank. Vorige zomer liet ze
me weten dat ze exposeerde ik Münster, Duits-
land. Daar ging ik heen.

Aangekomen bij de galerie bleek deze te liggen
op een groot terrein van een psychiatrische
instelling: Alexianer Campus. Ik werd door de
gastvrouw heel hartelijk ontvangen toen ik ver-
telde dat ik een van de exposanten kende en
dat ik uit Nederland was gekomen om het
werk te zien. Zij reikte me allerlei informatie
aan. Tenslotte vertelde ze dat er ook een hotel
was op het terrein. Dat ga ik doen, dacht ik, in
mijn vakantie logeren in een hotel op het ter-
rein van een psychiatrische instelling. Helemaal
blij ging ik het tentoongestelde werk bekijken.
Abstract, kleurrijk, veel vierkantjes en ik houd

heel erg van vierkantjes. Het was heerlijk in de
lichte tentoonstellingsruimte rond te dwalen.

En zo gebeurde. Ik reisde naar Münster, nam de
bus ver het platteland in en bleef een midweek
logeren in Hotel am Wasserturm. Ik trok een
dag uit om het gehele terrein te verkennen. En
dat werd een tocht vol ontdekkingen. Ik kwam
een bord op de muur tegen waarop een soort
beginselverklaring van de instelling stond. De
Alexianer Campus bleek een heel idealistische
instelling te zijn, die zich vanuit een religieuze
motivatie wil ontfermen over de zwakkeren in
onze samenleving om uitdrukking te geven
aan de menslievendheid van God. Vanuit een
spirituele inspiratie zijn er op het terrein ver-

43

SYMPOSIUMVERSLAG

Alexianer Campus
Corine Wepster
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schillende meditatieve plekken te ontdekken,
zoals een stiltetuin en een belevingspark.

Maar eerst nog iets in het algemeen. Opvallend
is dat in deze instelling zowel mensen met een
psyische kwetsbaarheid wonen, als mensen
met een verstandelijke beperking. Er lopen heel
wat mensen met het syndroom van Down
rond. Deze mensen vinden werk in de verschil-
lende bedrijven die op het terrein zijn geves-
tigd. Zo werken er ook bewoners in het hotel.
En daarnaast in een plantenkwekerij, een
manege, een boerenbedrijf, een café en ga zo
maar door.  Daarom wordt de instelling ook
wel de Alexianer Werkstätten genoemd. Het is
een terrein met veel bomen en struiken, klinie-
ken en woonhuizen, bedrijvigheid en tuinen
met veel bloemen. 

Het belevingspark is aangelegd in 1994 met
financiële en ideëele hulp van een groot aantal
stichtingen. Het eerste belevingspark in Duits-
land. Het is bedoeld voor mensen van alle leef-

Klankspiegel september 2017



tijden, gezonde en zieke.
Een plaats om je terug te
trekken en ook een plaats
voor ontmoeting. Een
plaats voor feesten en
voor therapie. Het is een
plaats voor dieren en
planten en natuurlijk
behalve voor onze bewo-
ners, pati ënten en mede-
werkers, ook voor iedere
geïnteresseerde die open
staat voor een speelse
prikkeling van zijn zintui-
gen. Zo staat te lezen bij
het belevingspark. Voor
de stiltetuin geldt een
zelfde benadering. Alle-
maal heel meditatief.
Ik stond open voor zintuiglijke ervaringen en
beleefde die dag heel wat verrassingen, maar
ook een volkomen rust en ontspanning. 
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Het ene ding zoeken
is altijd iets anders vinden.

Dus om iets te vinden
moet je zoeken wat het niet is.

Een vogel zoeken om een roos te vinden,
liefde zoeken om ballingschap te vinden,

het niets zoeken om een mens te ontdekken,
naar achteren gaan om vooruit te komen.

Het geheim van de weg
ligt niet zozeer in zijn splitsingen,

zijn verdachte begin
of zijn twijfelachtige einde,
maar in de bijtende humor

van zijn tweerichtingverkeer.

Je komt altijd aan,
maar ergens anders.

Alles gaat voorbij.
Maar de andere kant op.

Roberto Juarroz (1925 – 1995) Argeninië
Uit: Verticale Poëzie XII (1991)

Vertaling Mariolein Sabarte Belacortu
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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 ervaringdeskundigen en dat van professionals. Zeven ervaringsdeskundigen vertellen
op indrukwekkende wijze over hun zelfverwondend gedrag, hun poging het te ontgroeien en hun
ervaringen met hulpverleners. Ook onderzoekers en hulpverleners komen aan het woord.

Coleman, Ron, Herstel, kan dat wel?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1689 DB, Zwaag. 06-10202771, peter.oud.tc@ziggo.nl
HM Penso                                Ganzevlesweg 3, 7395 PD Teuge, 055 3232646
                                                    Praktijk Psychotherapie & Sexuologie
Hannie Roefs                          Hondiusdomein 8, 6229 GH Maastricht, 043 3618194
                                                    Pedagoog, hroefs@home.nl
Iris Sommer                            Heidelberglaan 100, 3485 CX Utrecht, 0303 2506370
                                                    Psychiater UMC Utrecht Divisie  hersenen; second opinion mbt medicatie, 
                                                    TMS behandeling.   i.sommer@umcutrecht.nl
Robin Timmers/Steunpunt StemmenhorenOpen spreekuur op dinsdagen 15.00 - 17.00 uur, email: steun
                                                    puntstemmenhoren@ribw-nr.nl, telefoon: 0622768271, adres: Bijleveldsingel

56, 6542 AE Nijmegen.
W de Stoppelaar/Anna van der Lek      Oosterburgpark 118, 1018 HT Amsterdam, 020 6275933
                                                    Stemmen horen rebirthing, LP, info@anagrammatica.nl, www.anagrammatica.nl
Myrna Trost                            Hendrik Jacobszstraat 5-III, 1075PA Amsterdam, 020 6735048 
                                                    Praktijk Integratieve Psychotherapie (voor stemmmenhoorders met 
                                                    dissociatieve stoornis, geen chronische psychose), ht@planet.nl
Jeanette Woolthuis,            Bastiaanstraat 106, 2033 RL Haarlem, 023 5360543/06 11266013
                                                    Psychosociaal therapeut, jaw.ilios@tele2.nl   
Diny te Zeldam                      Saasveldbrink 29, 7544 XB Enschede, 053 4773074
                                                    Paranormaal therape
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AMSTERDAM
Iedere eerste maandag in de maand wordt van
19.00 tot 21.00 uur een bijeenkomst voor stem-
menhoorders gehouden bij het SCIP op de Kei-
zersgracht nr. 252 te Amsterdam. Iedereen is
welkom. Kontaktpersoon is Dirk Bol: tel. 020
6271630 ;  mail: boldirk@hotmail.com 

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

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

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

Iedere laatste maandagmiddag van de maand

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

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

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

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

s

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

Voor mensen die stemmen horen
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BIJEENKOMSTEN

MULTILOOG BIJEENKOMSTEN

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

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

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

Toegang overal gratis.

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

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

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

SAMENSPRAAKBIJEENKOMSTEN

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

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

Zoetermeer: informatie:
Gerda Scholtens: tel. 079-3522878

Klankspiegel september 2017



Weerklank hulptelefoon

Meina Pettersman, meina@stichtingweerklank.nl
06-28061691

Gelderland
Robin Timmers, robintimmers@gmail.com

Verder kunt u zich wenden tot:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

contactpersoon Zuid Holland
Yvonne Doornbos, yvonnedoornbos@gmail.com 

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

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

St. Weerklank: www.stichtingweerklank.nl

Contactpersonen  Weerklank

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

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



 

 

        




