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Machteloosheid. Die kan je overvallen. Je stelt
je te weer, maar soms tevergeefs. En als directe
tegenhanger voel je bewondering, voor de
mensen die zich niet door machteloosheid
laten inkapselen en hun ideaal fervent blijven
nastreven. Veranderen van de zorg, daar gaat
het om. Er zijn heel veel mensen die weten hoe
het zou moeten. Er zijn veel mensen die daar-
over weten te schrijven, helder en duidelijk.
Steeds opnieuw. Maar wat gebeurt er con-
creet? Daar ligt mijn machteloosheid, ik publi-
ceer steeds eenzelfde roep om vernieuwing.
Daarom neem ik graag artikelen op over
geslaagde vernieuwingsprojecten. Maar men-
sen die het weten, willen gehoord worden en
verdienen een platform. We kunnen moed put-
ten uit de veranderingen die nu gaande zijn.
We moeten doorgaan. Er is zoveel te winnen.
Juist omdat al heel wat hulpverleners en  erva-
ringsdeskundigen zien hoe de cliënt als mens
centraal kan komen te staan in de zorg. Het
moet lukken. Dus weer een nieuwe Klankspie-
gel vol bemoediging. 

Bijvoorbeeld van onze trouwe auteur Nico de
Louw, dit keer met twee artikelen over EPA:
Ernstige Psychiatrische Aandoeningen. De
vraag is: kan de E uit EPA? Kan EPA worden
voorkomen? Lezenswaardige verslagen van bij-
eenkomsten, onder andere van kenniscentrum
Phrenos, zie ook hun website: www.kenniscen-
trumphrenos.nl

Zolang EPA de wereld nog niet uit is, hebben
we te maken met de vraag wat te doen als je
leven wordt verstoord door een crisis. Wat goed
kan helpen is schrijven. Ga zitten en begin op
te schrijven wat er door je heen gaat. Je hoeft
geen talent te hebben. Als je voor jezelf kunt

komen tot een verhaal van wat er met je
gebeurt, zul je daar steun aan vinden. Als je de
losse brokstukken van wanhoop en paniek, ver-
lorenheid en ontreddering ook maar enigszins
kunt plaatsen en een samenhangend verhaal
kunt maken, dan werk je aan autotherapie. 

Over de waarde van verhalen vond ik een
prachtig artikel in het tijdschrift Volzin en tot
mijn grote vreugde kreeg ik toestemming het
over te nemen.

Meerdere keren heb ik geschreven over de
Theorie van Positieve Desintegratie ontwikkeld
door Kasimierz Dabrowski. De psychologe Lotte
van Lith blijft deze theorie over zelfontwikke-
ling met niet aflatende energie de wereld in
sturen. Onlangs hield Lotte weer een studie-
dag, maar met een iets andere invalshoek: inte-
gratieve complexiteit en intensiteit. In beide
theorieën gaat het om het leren gebruiken van
een crisis, een tegenslag voor persoonlijke
groei. Een kort stukje hierover, genaamd Triade.
En tenslotte beleeft de kunstgalerie Beeldend
Gesproken, voor professionele kunstenaars met
een psychische kwetsbaarheid, haar 25 jarig
jubileum en gaat onverminderd door met fan-
tastische activiteiten.

Veel leesplezier. 

REDACTIONEEL
Corine Wepster
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Een ding kan ik u verzekeren; het mede-organi-
seren van een Wereldcongres staat garant voor
chaos in het leven, zeker wanneer je dit combi-
neert met het leiden van een bedrijf wat ook
gewoon doorgaat. Een spreker wil nog even
weten of hij echt wel zijn reiskosten krijgt,
ineens vraag ik me af of er inderdaad genoeg
zalen zijn om alle workshops in te huisvesten,
een collega vraagt of ze haar hond kan meene-
men en voor de zoveelste keer probeer ik een
spreker te pakken te krijgen om vriendelijk dui-
delijk te maken dat het belangrijk is om zich
aan de spreektijd te houden. Het is soms heel
eventjes niet leuk, maar over het algemeen
voel ik een gezonde spanning bezit van me
nemen en mijn enthousiasme groeit met de
dag. Het gaat gewoon gebeuren! 

En dat kan niet zonder al die mensen die nu al
heel lang ontzettend hard werken om dit alle-
maal mogelijk te maken. Ik hoef me namelijk
alleen maar bezig te houden met de publieks-
dag op 15 september, maar wat te denken van
Peter Oud die projectleider is van deze hele
onderneming? Of Yvonne Doornbos, die enorm
druk bezig is met de huisvesting van alle deel-
nemers, de catering en de aankleding van het
hele evenement? Fabio Meijer zorgt ervoor dat
er tolken zijn, de inschrijvingen verwerkt wor-
den en dat iedereen de sprekers ook echt kan
horen. Liesbeth worm houdt zich met de vorm-
geving bezig van alle uitingen die we over het
congres doen en Dirk Corstens zorgt voor het
programma van de andere dagen. En ergens op
de achtergrond hebben we in Aart Nijmeijer
een fantastische penningmeester die streng
doch rechtvaardig onze inkomsten en uitgaven
in de gaten houdt. Er zijn nog veel meer men-
sen die het verdienen om genoemd te worden,
maar daarvoor is hier de ruimte te beperkt.
Iedereen ‘kraakt’ in meer of mindere mate,

maar dat mag de pret niet drukken. Wat een
fantastische energie is er aan het ontstaan!

In mijn voorbereiding op het congres wilde ik
heel graag nog Marius Romme en Sandra
Escher interviewen. Stichting Weerklank
bestaat dit jaar namelijk 30 jaar en om daar
niets over te vermelden tijdens het Wereldcon-
gres leek me niet correct. Beiden zaten op hun
praatstoel en onder het genot van een fantasti-
sche chocoladetaart spraken zij vol passie over
dát wat ze ooit startten. Ik kreeg méér dan
genoeg informatie om het publiek voor te
schotelen op de beiden dagen die ik mag voor-
zitten. En ze deelden een bijzondere verrassing
die ik samen met hen op de publieksdag
bekend mag maken. Het zal moeite kosten om
mijn mond hierover niet voorbij te praten,
maar dat er iemand in het zonnetje gezet gaat
worden is duidelijk! En dat het iets met de
‘nalatenschap’ van Marius en Sandra heeft te
maken mag ik hier ook al verklappen.

Hun belangrijkste boodschappen voor de
toekomst? 

     1.    Mensen moeten over hun stemmen 
kunnen praten met anderen die geleerd
hebben hoe je met dit soort zaken om
kunt gaan. 

     2.   Stemmen zijn geen gevolg van een 
ziekte, maar door je stemmen kun je wel
heel erg lijden. 

     3.   Er moet speciale aandacht uitgaan naar
de bescherming van de rechten van 
mensen met bijzondere zintuigelijke
ervaringen. 

     4.   Het is belangrijk om te focussen op het
opleiden van mensen in de Maastrichtse
methode voor stemmenhoorders / 
paranoia en zelfbeschadiging.

Van de bestuurstafel
Irene van der Giessen
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Maken we een feest van ons dertig jarig
bestaan? Ja en Nee. ‘Ja’, want we organiseren
het 10de Wereldcongres voor Stemmenhoor-
ders - en ‘nee’ om dezelfde reden. Je kunt je
geld immers maar één keer uitgeven. Hoewel
we fantastische sponsors gevonden hebben
blijven we voorzichtig manoeuvreren. U als
trouw lid verdient dat immers! 

Deze week bedacht ik me dat de vorige keer
toen ik een congres organiseerde ik in de laat-
ste week beelden kreeg van zwarte zwanen in
donker water. Het was een betoverend beeld;
mijn hoofd wilde maar één ding - en dat was

erachteraan. Het voelde op een vreemde
manier heerlijk om in gedachten met ze mee te
zwemmen. Gelukkig wist ik toentertijd direct
dat het een teken van overbelasting was waar-
door ik mijn ervaringen gemakkelijk kon relati-
veren. Ook mijn omgeving raakte niet gestres-
seerd. Geamuseerd stelden zij vast dat ik ook
wel heel veel hooi op mijn vork nam. Tot op
heden geen beelden of stemmen en vreemd
genoeg mis ik het meer dan dat ik opgelucht
ben. Ik bescherm mezelf beter en ga ervan uit
dat er dingen mis zullen gaan. Op de een of
andere manier is dat ok, maar soms mis ik het
ook wel een beetje…

Klankspiegel september 2018
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BERICHT

Er zullen vooral stemmenhoorders spre-
ken en workshops worden gegeven – een
uniek verhaal! Het gaat om het ontmoe-
ten en delen van ervaringen. De 4 dagen
staan in het teken van stemmenhoorders
en hun rechten. Met ervaringsverhalen,
lezingen, discussies en workshops!

INTERVOICE DAG / woensdag 12 september 
Met o.a. Lisa Forestall en Olga Runciman als dag-
voorzitters en Marius Romme en Sandra Escher,
de grondleggers van Intervoice en de Maastricht-
se benadering. Het idee achter Intervoice dag is
om ervaringen uit te wisselen, ideeën, ontwikke-
lingen, dialogen en gevoelens met elkaar te
delen. Om te ervaren dat je niet alleen bent maar
deel van een grote familie of stam, onze stam! 

WERELDCONGRES / 13 en 14 september  
(Engelstalig, simultane tolk aanwezig in hoofd-
programma)

Donderdag 13 september
Jolijn Santegoeds; mensenrechtenactivist en
oprichter van Mindsrights een initiatief tegen
isoleercellen en dwang in de GGZ.
Caroline Mazel-Carlton; director of training Wes-

tern Mass Recovery Learning Community and
National Hearing Voices Research and Develop-
ment Project, USA, “over Spirituele Vrijheid”. 

Verdere bijdrage van
Mick over het boek: ‘It's all in my Head’, Robin
Timmers over het programma ‘Omgaan met
Stemmen’, Lauren McCormack, over de ‘stem-
men horen benadering in forensische setting’
Theaterwerkplaats SMIT ‘Ik hoor wat jij niet
hoort’. Workshops onder andere over: ‘Professio-
nals over hun herstel - een open dialoog’, Craig
Lewis presenteert zijn herstelprogramma ‘ Bet-
ter Days’; Peter Bullimore met ‘leven na een
dwangopname’, Jessica Pons praat ‘over discri-
minatie en sociale klasse’, een workshop van Els
Thissen over ‘familieopstellingen’ ‘Over onder-
zoek m.b.t. stemmen horen’  ‘Gestalt therapie
en stemmen horen’, ‘filosofie van stemmen
horen en overtuigingen’ en de documentaires
‘Healing Voices’ met discussie door Oryx Cohen
en ‘Stemmen van Vincent’, over zijn ervaringen. 

Vrijdag 14 september 
Indigo Daya; stemmenhoorder en mensenrech-
ten adviseur in de GGZ uit Melbourne Australië.

lga Runciman; stemmenhoorder, psycholoog en
open dialoog begeleider, bestuurslid van Inter-
voice uit Kopenhagen Denemarken.
Danius Puras; kinderpsychiater uit Vilnius,
Litouwen, sinds 2014 speciaal rapporteur van
de UN over de rechten in gezondheid die ver-
telt over wat hij in de psychiatrie zoal aantreft. 

Bijdragen aan het symposium zijn van Akiko
Hart, voorzitter van ISPS UK;
Jim Probert over stemmen horen op de campus
in de USA; Dimitri Lattas, vertelt vanuit Mad
Studies over een verhaal over ‘Henry’s Demons’. 

Klankspiegel september 2018

The 10th World Hearing Voices Congress –
The Hague
Living with voices; A Human right!



Workshops onder andere door Gail Hornstein
over ‘onderzoek naar zelfhulpgroepen in de
USA’, John Lawrence over ‘verstandelijke beper-
king en stemmen horen’, Jessica Pons over ‘bor-
derline en stemmen horen’ Lucy Fernandez over
‘drugs en stemmen horen’,  Miran over ‘identi-
teiten in gesprek’ Eve Mundy over ‘rechten van
jonge mensen die stemmen horen’, de Brazili-
aanse documentaire over stemmen horen aan
de hand van fragmenten uit de film, Crazywise
zal ENIK haar recovery college illustreren. 

Op Wereld Stemmenhoordersdag vrijdag 14
september, is in de avond een feest georgani-
seerd en kunt u Den Haag bekijken vanaf zee!

PUBLIEKSDAG / zaterdag 15 september
Deze dag is grotendeels in het Nederlands met
als doel een groter bewustzijn te creëren bij
een breder publiek voor stemmenhoorders en
hun mensenrechten. 

Uitgenodigde sprekers belichten het
aspect mensenrechten, dit zijn:
Pieter Ippel, Jolijn Santegoeds, Wilma Boevink,
Robin Timmers, Hermine en Harm en Suzanne
Engelen.

Verdere bijdrage van:
Theaterwerkplaats SMIT, Marius Romme en San-
dra Escher  over ‘de Maastrichtse methode’ Bar-
bara Schaeffer over ‘haar onderzoek naar stem-
menhoordersgroepen’, Tilly Gerritma over ‘1000
cadeautjes’, Geert Zomer geeft een schrijfwork-
shop, Mehmet Yucel over zijn Yucelmethode.

Voor informatie en aanmelden:
www.10thworldhearingvoicescongress.nl
www.stichtingweerklank.nl en www.intervoi-
ceonline.org

BERICHT
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Ongeveer 30 jaar geleden – ik denk in
1987 – ging ik naar het allereerste con-
gres voor stemmenhoorders in Utrecht. 

Ongeveer 200 mensen waren afgekomen op de
uitnodiging van Marius Romme, gedaan in het
TV programma van Sonja Barend. Daar had hij
met Patty gezeten, die hem als eerste had uitge-
daagd eens serieus naar haar stemmen te kijken
(luisteren dus).  Dat was voorheen not done, een
tot niets leidende weg.

Die dag in Utrecht was voor mij belangrijk. Voor het
eerst ontdekte ik dat er nog meer mensen waren
die net als ik stemmen hoorden. Dat daar op veel
verschillende manieren naar gekeken kon worden,
en dat je er zelfs soms hartelijk om kon lachen. Een
fijne bijeenkomst waar ik toen helaas niets mee
gedaan heb. Wel heb ik nog bij een groep gestaan
die regelmatige bijeenkomsten wilde gaan houden,
waaruit de stichting Weerklank is voortgekomen,
maar waar ik me toen te goed voor voelde. Een
trots die me vaker parten heeft gespeeld. Ik vond
dat ik zelf mijn problemen moest oplossen, onzin
natuurlijk, en bovendien had ik als excuus dat ik
voor mijn werk veel in het buitenland verbleef.

Pas 20 jaar later trok ik de stoute schoenen weer
eens aan, inmiddels minder trots, meldde me aan
bij de stichting Weerklank, en woonde daar een
aantal prettige bijeenkomsten bij in Baarn. In
2009 (denk ik) woonde ik het eerste internatio-
nale congres voor stemmenhoorders bij in Maas-
tricht, wederom georganiseerd door Marius
Romme en Sandra Escher die Intervoice hadden
opgericht. Dat was weer een interessant gebeu-
ren, prettig om je thuis te voelen onder lotgeno-
ten, ontroerd door herstel verhalen van deze en
gene, boos om alle foute manieren om stem-
menhoorders te helpen (en soms jaren op te slui-
ten), en om boeiende workshops bij te wonen. Ik
herinner me vooral een aardige Franse psycho-

loog die me aanraadde in reactie op mijn zeuren-
de kindstem wat meer zelf kind te worden.
Onder de indruk was ik ook van de organisatie,
want alles liep vlekkeloos en dat voor een paar
honderd mensen.

Het jaar daarop ging ik naar Savona in Italië voor
de 2e Intervoice conferentie, een prachtige plek
aan de Middellandse zee. De Italianen hadden
alles goed verzorgd en gaven ook een indringend
kijkje in de leefwereld van en zorg voor stem-
menhoorders in eigen land. Een Italiaan zal ik
nooit vergeten, want toen ik hem vertelde dat
mijn stem dacht dat ie Hitler was, zei hij:’ Dan
moet jij zeggen dat je Stalin bent, dan houdt hij
zijn kop wel.’

Daarna ging ik nog een keer naar de Interrvoice
conferentie in Cardiff, Wales, wweederom perfect
georganiseerd en goed bezocht. Ook weer uiterst
positieve ervaringen, ontmoetingen met aardige
en interessante mensen, waaronder inmiddels
een aantal goede bekenden, en ook nog wat
leuke toeristiese uitstapjes. Een Welsman is me
in het bijzonder bijgebleven, want die wilde
steeds met me praten. Dat was natuurlijk heel
aardig, alleen verstond ik hem nauwelijks in ver-
band met zijn zware accent dat maar weinig op
Engels leek. Toen ik hem dat probeerde duidelijk
te maken, begreep hij mij niet, en praatte dus
maar gewoon rap door. Zo werd het reuze gezel-
lig. De Japanse vertegenwoordiger op de elektri-
sche gitaar zal ik ook niet gauw vergeten.

Verder kan ik hierover niets anders zeggen dan
dat ik alle stemmenhoorders in Nederland zo’n
positieve ervaring van harte toewens.

Klankspiegel september 2018
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In overleg tussen bestuur en Romme en
Escher is besloten een wisselbeker in het
leven te roepen bij het afscheid van
Marius en Sandra op het wereldcongres.

Over de Romme & Escher wisselbeker:
Het idee is dat de wisselbeker ieder jaar wordt
uitgereikt, waarschijnlijk het meest praktisch
tijdens de jaarvergadering.

Wie hem krijgt kan  op twee manieren worden
bepaald:

     1.    Het bestuur  kan in de Klankspiegel een
oproep doen met de vraag: wie hem 
verdient volgens de leden  en waarom.
Een week van te voren schriftelijk laten
weten en dan op de jaarvergadering
loten;

     2.   Het bestuur beslist op grond van argu-
menten bij wie de beker een jaartje gaat
logeren. 

Doel Romme & Escher wisselbeker
Stemmen horen is geen ziekte maar een men-
selijke variatie. Dat wil zeggen dat het stem-
men horen een betekenis heeft in het leven
van de stemmenhoorder. Dat het een reactie is
op meegemaakte gebeurtenissen en de daarbij
behorende emoties.  

Dit statement is de basis van het werk van
Romme  en Escher en wordt onderschreven
door  de Stichting Weerklank, de vereniging
van stemmenhoorders.

De wisselbeker wordt een keer per jaar  door
het bestuur van Weerklank uitgereikt aan de
stemmenhoorder of hulpverlener die in het
afgelopen jaar zich het meeste heeft ingezet
om deze boodschap over te dragen.

8
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Die vraag wordt gesteld in verschillende
workshops, met de woorden: “Hoe psy-
chische gezondheid toe te voegen aan
publieke volksgezondheid”? Want dat
lijkt nodig om aan preventie van EPA te
werken. Welke wegen dienen zich aan
om in te slaan? Eucoms.Net heeft hierop
een internationaal gedragen visie ont-
wikkeld, een ander nuttig kader vormt
de Verklaring van de Rechten van de
Mens met een Handicap.

Cliënten zijn er zelf ook mee in de weer en heb-
ben een E Health Community gevormd om zèlf
naar oplossingen te zoeken buiten de NVvP
om. Temeer daar de psychiatrie het spoor van
de oude sociale psychiatrie op afstand gezet
lijkt te hebben. Eisen aan de curatieve zorg 
lijken op gespannen voet te staan met de wijk
ingaan en intercollegiaal overleg zoeken. Veld
komt langzaam in beweging over dit onder-
werp. Rivierduinen heeft recent twee preven-
tiewerkers aangesteld. Maar DBC biedt geen
plek voor op preventie gerichte pilots die je ook
in hun resultaat volgt. GGz zou aan Cardiologie
een voorbeeld kunnen nemen, die kiest duide-
lijk wèl voor een rol in de openbare gezond-
heidszorg. Aanwezigen benadrukken het
belang van Universele Preventie die onder-
steund zou moeten worden door een acade
mische ‘public mental health’. Nota Bene in een
continent als India zijn er evenveel psychiaters
als in Nederland.
Voor het bewustzijn dat we aan 

“een wezenlijk preventiebeleid moeten werken
dienen we  in de opleiding te beginnen. Ook

dient de Jeugdzorg met een preventiegerichte
aanpak doordesemd te worden”

Rianne Klaasen wijst in dit verband op
www@ease.nl en het instrument van Headspa-
ce als een goed op de jeugd aangesloten zor-
gaanbod dat met succes in Australië aan een
wereldwijde opmars bezig is. In Nederland
wordt nu in Maastricht en Amsterdam met
Headspace geëxperimenteerd en er zijn ook
commerciële sponsoren in de markt aanspreek-
baar om dergelijke initiatieven te ondersteu-
nen. Elsbeth de Ruijter wijst op het belang van
armoede als obstakel bij effectieve preventie,
zou de GGz niet moeten gaan pleiten voor een
basisinkomen??

En ook wordt er weer gewezen op het hoge
percentage van mensen met een LVB (Lichte
Verstandelijke Beperking) problematiek. Zou
hier de WMO niet nadrukkelijker betrokken
moeten worden. De sessie wordt afgesloten
door voorzitter Roberto Doornebal Bakker die
zich open stelt voor innovatieve preventiebe-
vorderende ideeën en om die reden geeft hij
zijn emailadres aan de deelnemers: robertobak-
ker@gmail.com.

Na de thee de workshop 

Hoe kunnen we de ernstige gevolgen van een
psychiatrische stoornis voorkomen. Daar kun-
nen congresgangers zich over deze opgewor-
pen vraag buigen o.l.v. Jaap van Weeghel. We
hebben outreachend werken en bemoeizorg
beschikbaar als instrumenten om op dit vlak
actief te worden. Voorkomen dat gezonde
mensen problemen krijgen zal niet lukken
maar secundaire preventie in de vorm van
vroegtijdige signalering en aanpak van proble-
men kan wel helpen. Ook is nodig -als een
vorm van tertiaire preventie- aspecten als soci-
ale exclusie, maatschappelijk of zelf stigmati-
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sering de benodigde aandacht te geven. 
Dit omdat bij problemen van mensen de psy-
chische aandoening en maatschappelijke con-
text een tweezijdig verband vormen.

“GGz moet zich transformeren in deze, status
quo brengt ons niet verder, aldus 

Jaap van Weeghel”.

Wat te doen om chroniciteit te voorkomen? 
Van Weeghel noemt als basisvoorwaarden:
     •    Toegang tot en continuïteit van GGz;
     •    Complete diagnostiek en gepersonali-

seerde zorg
     •    Samenwerking op meerdere niveaus
     •    Grote inzet op inclusie.

Deze punten dienen praktisch uitgewerkt en
dan gaat het om actief inzetten op herstel
(IPS, voorkomen van verlies sociale relaties,
social recovery theory Fowler e.a., zijn hierbij
bruikbare middelen die hun nut hebben
bewezen). Van hulpverleners wordt verwacht
zich bij te scholen in de benodigde (nieuwe)
competenties. 

“Systemisch werken met oog voor belangrijke
hulpbronnen en in nauwe wisselwerking 
met het sociale domein. POD en RACT zijn 

dan ‘logische antwoorden’.

Het is wenselijk om jeugdzorg op die voor vol-
wassenen aan te sluiten en zo meer.
Al dit type maatregelen helpt mensen goed te
leven met hun beperkingen, zeer zeker ook
naarmate zij ouder worden. Preventie houdt
niet op bij entree in de categorie EPA en het
blijft altijd gewenst actief naar herstelmoge-
lijkheden op zoek te gaan samen met de cliënt
en zijn omgeving.

Maar niet alles is maakbaar, soms werkt fami-
lie niet makkelijk mee. Als het besef er maar is
dat de stelling ‘eens schizofrenie, altijd schizo-
frenie‘ niet meer klopt. Er is heel wat te doen
aan herstel.

Daarna neemt ervaringsdeskundige Olena
Trompert  het woord. Zij ziet gezondheid als
het vermogen om je aan te passen en je eigen
regie te voeren in het licht van sociale, fysieke
en emotionele uitdagingen en wijst daarbij op
het haar aansprekende gedachtegoed van
Machteld Huber.

Het gaat Olena om de hoop op een zinvol
bestaan door zich te richten op persoonlijk en
maatschappelijk herstel. Dat impliceert met-
een wat zij van de GGz verwacht: gezien wor-
den als mens met mogelijkheden in zijn sociale
context, ondersteund door peers.

Kees Lemke roept daarna op tot het formuleren
en naleven van een krachtige ambitie om het
verschil te gaan maken. Hij denkt dan met
name aan 1/3 meer herstel, het leidmotief van
16 GGz instellingen die met elkaar het Actie-
platform Herstel voor Iedereen heeft gevormd.
Lemke ziet de mensen die zijn ondergebracht
in de categorie EPA binnen de GGz op een glij-
baan belanden waarop geen stop mogelijk
lijkt. Als het ware een ‘onbewaakte overgang
‘naar chroniciteit. Dit moet de GGz zich aan-
trekken. Bij GGNet is men  -in het besef van
mogelijke onderdiagnostiek of zelfs onjuiste
diagnoses- oude dossiers gaan herijken met
recent opgedane inzichten inzake vóórkomen
van trauma en LVB. 1000 dossiers van mensen
langer dan 2 jaar in zorg zijn in 2017 aldus door-
gelopen: Uitkomsten: 5 % klaar geacht en uit-
geschreven;30% in aanmerking gekomen voor
afgeschaalde zorg naar POH/basisggz en dus
uit de sggz; 30% kreeg op grond van de bevin-
dingen een ander zorgpad. 

Van de 1000 mensen kregen 30% een andere
diagnose 60% kreeg een nieuw traject vanwe-
ge nieuwe inzichten op oude diagnose. Behan-
delaren en cliënten toonden zich tevoren
bepaald niet enthousiast.
Conclusie Lemke: 

“herdiagnostiek loont en we moeten er daar-
om niet meer mee ophouden”.
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In 2018 heeft GGNet gekozen voor het doorne-
men van 500 dossiers  (i.p.v. voorgenomen
1000) met de bedoeling nog steviger te scree-
nen, want veel verdiepingsaspecten werden
toch nog gemist in 2017. Gevolg voor de instel-
ling is wel noodgedwongen extra scholing om
op de nieuwe vragen, bijvoorbeeld die inzake
traumazorg, antwoord te kunnen geven. Uit de
herijkte dossiers komt 40% PTSS naar voren.
Daarvan is pas 2 % behandeld!! 

Daarom is het sowieso goed op persoonlijk her-
stel in te zetten. Daarvoor is een vragenlijst
ontwikkeld om vast te stellen of er van mensen
met een LVB sprake is (ook dan bijscholing
opzetten!) tbv een voor hen geschikte benade-
ring. 

Lemke pleit voor betere samenwerking met het
sociale domein opdat er toegang komt tot
meer vindplaatsen waar aan effectieve vroeg-
signalering gewerkt kan worden om dreigende
chroniciteit vóór te zijn. Noemt scholen, politie
(E33 meldingen) uitvallers en ‘no showers’ in de
GGz op de poliklinieken als concrete voorbeel-
den van dergelijke vindplaatsen.

Voor Lemke zouden outreach en bemoeizorg
core business van de GGz moeten zijn. Dit om
er op tijd bij te zijn, om mensen met ernstigste
problemen/symptomen binnen de zorg te krij-
gen. Bemoeizorg is dus nodig. Als die echter
niet vanuit de WMO wordt gefinancierd dan
daalt de motivatie navenant. 

Op de langere duur is er voor de mensen uit de
EPA categorie een ‘langdurig dunne’ GGz
lonend om hen bij hun persoonlijke en maat-
schappelijke participatie de benodigde onder-
steuning te bieden.

11Klankspiegel september 2018



De Dichter

O uur, dat mij zo slinks ontkomt:
ik voel de wonden van uw vleugelslag.
En nu: wat moet ik met mijn mond?
en met mijn nacht? en met mijn dag?

Ik heb geen minnares, geen huis,
Geen vaste plek waarop ik leef.

Maar alle dingen waar ik mij aan geef
worden rijk en delen mij uit.

Rainer Maria Rilke
Vertaling Menno Wigman

GEDICHT
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EPA staat voor Ernstige Psychiatrische
Aandoening. In het kader van het zeer
actuele thema ‘herstel’ vinden talrijke
bijeenkomsten plaats. Nico de Louw
doet in onderstaande verslag van een
van die bijeenkomsten, van Kenniscen-
trum Phrenos.

Om over deze prikkelende stelling te discussië-
ren en tegelijk een beetje de balans op te
maken van het herstelbeleid sinds Over de
Brug het licht zag, had het actieve Phrenos zo’n
40-50 mensen geïnviteerd op de middag van 8
juni 2018 in hartje Utrecht.

Hierbij wat grote lijnen en impressies om de
lezer ‘hongerig‘ te maken naar het volledige
verslag dat Phrenos binnenkort beschikbaar
stelt. Met Aart Schene als prettige voorzitter
ontrolde zich een boeiend programma.

De bedoeling van de middag was antwoorden
te zoeken op vragen als: ‘Wat kunnen we doen
om chroniciteit (meer) te voorkomen, de com-
plicaties daarvan te beperken en de kwaliteit
van leven op te hogen’. Schene prikkelde het
publiek door tekst te citeren uit 1996, waarin
herstelbegrippen anno nu al werden geformu-
leerd. Kennelijk verander je de zorg niet zo
makkelijk. Wat is er in die 20 jaar dan toch ver-
anderd? Welnu: de financieringsstructuur, de
organisatie van de GGz en er kwam een meer
technisch dan zorgzaam jargon. 

Dus welke antwoorden kunnen we nú geven
én realiseren om wel tot een meer herstel
effectieve GGz te komen?
Phrenos is bezig hiertoe een nieuw onderzoek
uit te voeren. Het publiek kreeg daarvan de
eerste glimpen. 

Lars de Winter, stafmedewerker onderzoek
Phrenos beet het spits af met zijn meta-analy-
se van een groot aantal artikelen waarin her-
stel centraal w. Vervolgens werd ingezoomd op
het beloop van meerdere dimensies van herstel
bij psychotische aandoeningen. Een kleine 200
artikelen zijn hierop  van A tot Z doorgelopen
om tot onder meer de volgende conclusies te
komen. Psychotische symptomen worden voor-
al in de eerste 5 jaar met het meeste effect
bestreden. Daarna wordt dat minder en treedt
stabilisatie op. Op het gebied van participatie
en ADL is er in de eerste jaren juist een grote
uitval vast te stellen. Na verloop van tijd verbe-
tert dit weinig. Inzake welbevinden zijn (zeker
in de beginfase) opvallend genoeg geen onder-
zoeken uitgevoerd. Meer aandacht voor maat-
schappelijk en persoonlijk herstel lijkt absoluut
nodig. Aangetekend werd dat internationale
uitkomsten niet één op één voor Nederland
hoeven te gelden.

Philippe Delespaul vroeg aandacht voor de
omgeving waarin mensen met kwetsbaarhe-
den leven. Dat is zijns inziens een belangrijker
invalshoek om mensen in hun herstel te onder-
steunen dan volledig in te zoomen op individu-
ele personen.  

Daarna presenteerde Chrisje Couwenbergh
de uitkomsten van 35 diepte-interviews met
uiteenlopende deskundigen op het terrein
van psychiater-ervaringsdeskundige.Om te
komen tot een goede aanpak voor de preven-
tie van chroniciteit, is  ook begrip nodig van
de factoren waarvan experts aangeven dat ze
in de huidige praktijk bijdragen aan chronici-
teit. Over veel zaken is men het eens. Er zijn
risicofactoren op het niveau van de persoon
en de naaste omgeving (bv. vroegkinderlijke
traumatisering, of de tijd die verstrijkt voor-
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dat er de juiste behandeling start). Ook
wordt de samenleving steeds complexer en
worden tegelijkertijd ook de eisen aan de zel-
fredzaamheid en maakbaarheid groter. Dat
leidt ertoe dat sommige mensen door het ijs
zakken. Ook de rol en de positie van de GGz is
ingrijpend veranderd. Van een centrale posi-
tie, is het één van de spelers in het netwerk
geworden. Daarnaast geven experts aan dat
er ook risicofa ctoren in de werkwijze van de
GGz zelf zijn, die chroniciteit in de hand wer-
ken. De effecten van het medisch model,
zoals de symptoomgerichtheid, werken nog
steeds door, mensen worden te snel de chro-
niciteit ingezogen. De zorg creëert breuken in
tijd en zorgdomeinen. 

Verschillen lagen er aangaande de voorgestane
aanpak: radicale of geleidelijke hervorming. 

Hoe dan ook: inzet op maatschappelijk herstel
is wenselijk vanaf dag 1. Verrassende invals-
hoek: de huidige schaarste geeft ruimte aan
het ontstaan van herstelwerkplaatsen, wat
helpt meer ruimte te scheppen voor maat-
schappelijk herstel en het zoeken van verbin-
ding met het sociale domein. Het belang van
het zoeken van die verbinding werd de rest van
de middag door menigeen nog eens onder-
streept als een zinvolle richting om in te slaan.
Een belangrijke uitspraak was dat voor mensen
met een langdurige problematiek het pad naar
‘normaliteit ‘steeds smaller wordt, door de
steeds hogere eisen die in onze samenleving
gesteld worden. Daarbij is het jammer dat de
jeugd niet wordt aangesproken door de GGz,
terwijl  veelal de problemen zich in de jeugd
het eerst manifesteren.

Chrisje ging tot slot nader in op de door haar
genoemde ‘magnificent seven‘. Dit zijn: Liever
eerder  chroniciteit zien te voorkomen dan
later proberen aan te pakken; Completere dia-
gnostiek en daarbij behorende behandeling
bieden; Creëer ruimte voor het persoonlijk ver-
haal en perspectief; Systemisch werken: betrek-
ken familie en naasten én de sociale context

(RACT en POD zijn goed voor decontextualise-
ring GGz, systemisch denken en werken zit niet
in de genen van de GGz); Inzet op maatschap-
pelijk herstel vanaf dag 1 (van minder afhanke-
lijkheid naar meer empowerment); Samenwer-
king binnen GGz en met het sociale domein
(opheffen scheidslijn tussen behandelprogram-
ma’s en EPAzorg); Competenties van hulpverle-
ners  (ontwikkelen meer kennis/kunde inzake
LVB, trauma, verslaving, proces- en systeemge-
richt werken).

Uit deze interviews met deskundigen kwam als
consensus naar voren dat de huidige praktijk
voor verbetering vatbaar is en dat daartoe
mogelijkheden open staan binnen een bij voor-
keur integrale zorg. 

Daarna kregen enkele genodigden de vloer
voor een korte reactie, te beginnen met Bert
van Raalte, voorzitter Ypsilon Amsterdam. Hij
waardeerde de bereidheid tot verandering
positief, maar wierp de vraag op ‘Hoe dan?’
Wat zijn belangrijke verandervoorwaarden?
Hij zelf noemde het belang van belonen van
goede praktijken, maar daartegenover ook
sancties voor wat aanwijsbaar niet goed
werkt. Mensen veranderen meer door hun
eigen ervaringen dan door kennis op zich en
kleine ‘duwtjes‘ kunnen helpen. Kees Lemke,
van GGNet en als psychiater/bestuurder
nauw betrokken bij Actieplatform Herstel
voor Iedereen riep op sneller aan de gewens-
te veranderingen te gaan werken. We hebben
veel r ichtlijnen maar toch lukt het niet ze
effectief toe te passen. Patiënten raken nogal
eens gedemotiveerd en dat mag niet ook nog
eens overslaan naar de hulpverleners. Daar-
om alles inzetten op de behandeling die
mensen nodig hebben, daartoe ook de
bestaande diagnoses regelmatig tegen het
licht houden. Vanuit de gemeente Wagenin-
gen verkondigde Lara de Brito vruchten te
plukken van de decentralisatie en de  daar-
door veranderde context: en dat te doen
samen met het sociale domein.
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Vervolgens bracht Irene van de Giessen, erva-
ringsdeskundig directeur van het bureau Herstel-
talent, het cliëntenperspectief in aan de hand
van de ervaringen van haar eigen team erva-
ringsdeskundigen. Inderdaad in lijn met het ver-
haal van Lemke is behandeling van de trauma’s
uit hun jeugd tekortgeschoten. Maar als ze des-
ondanks de weg inslaan naar herstel krijgen ze
vervolgens met allerlei maatschappelijke obsta-
kels van doen. Te beginnen met hun uitkering,
waarop gekort kan worden zodra ze werkwaardi-
ge prestaties leveren. En dan de vele juridische
ingewikkeldheden die de maatschappelijke (re-
)integratie bemoeilijken in plaats van deze te
ondersteunen.Wat mensen, aldus Irene, zou kun-
nen helpen is een coach, juridische ondersteu-
ning, acteren in wisselende rollen en daarbij
behorende ervaringen opdoen, toegang tot trau-
mabehandeling, een behandeling aangepast aan
de fase van herstel en niet aan de ziekte en als
men naar school wil help ze daar dan te komen.

Daarna ging men in zes groepen uiteen om
aan de hand van vraagstellingen commentaar
te leveren op hetgeen tot dan toe aan de orde
was gekomen. Uit de rapportages kwam hier
en daar enige aanscherping naar voren.

Expliciete aandacht wordt gevraagd voor the-
ma’s als preventie,  armoede, kennisvergroting
en aanpassing van het zorgaanbod aan cliën-
ten met een lichte verstandelijke beperking,
wier aantal wordt geschat op circa 40% van de
GGz-cliëntele. Ook de vereiste grondhouding
wat betreft het verminderen, liefst uit de
wereld helpen van chroniciteit zou aandachts-
punt moeten zijn.

Rapporteur en kersvers wethouder Zorg van
Amstelveen Marijn van Ballegooijen rappor-
teerde dat gemeenten van de landelijke over-
heid een nadere rolverduidelijking moeten vra-
gen, want juist als het gaat om de hier bespro-
ken problemen en de samenwerking van GGz
met het sociale domein, zou er meer eenheid
tussen de gemeenten moeten zijn en dat is nu
nog niet het geval.

Maar ook de GGz zou in  deze meer dezelfde
lijnen kunnen trekken. Het hangt nu nog
teveel van personen af in hoeverre men bereid
is te gaan in preventie of herstelondersteu-
nende zorg.

Uit de groep van Elsbeth de Ruijter viel op te
tekenen dat het langzamerhand tijd wordt om
aan de gegroeide woede uitdrukking te geven.
‘Hoe kunnen we als GGz blijven accepteren dat
mensen in onze zorg een 15 jaar lagere levens-
verwachting hebben?’
Het oordeel van cliënten zou meer geldings-
kracht moeten krijgen.
René Keet rapporteerde uit zijn groep dat de
trekkrachten in de verkeerde richting gemini-
maliseerd dienen te worden. Inzet op radicale
of hervormingsgerichte aanpak kan per
domein verschillen. 

“Allen waren het erover eens dat de ‘public
health’ benadering meer accent zou moeten
krijgen en zij benadrukken dat de jeugdzorg
extra aandacht verdient, immers daarbinnen

doen zich problemen vaak het eerste voor, een
adequaat aanbod zou veel latere ellende kun-
nen voorkomen. Vandaar ook het belang ver-
nieuwingsgedachten en herstelervaringen

goed in de opleiding aan bod te laten komen”

We weten wat goed is, waarom doen we dat
niet wat systematischer? Kunnen we niet beter
spreken van ‘verstellen‘ in plaats van herstel-
len? Dit onder verwijzing naar de bijdrage van
Irene van de Giessen: de GGz zou de focus
meer op de behoeften van cliënten kunnen en
moeten richten. 

Aan het slot ging het debat nog over d vraag
of het niet tijd was voor een nieuw landelijk
plan, of dat we het juist moeten zoeken in
goede praktijken en deze dan zichtbaar maken
en met elkaar verbinden. Dat zou immers op
zich ook landelijke doorwerking kunnen krij-
gen. Niels Mulder vond een plan op landelijk
niveau een belangrijke voorwaarde om tot
gezamenlijke ambities te komen, wees daarbij
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op het effect dat Over de Brug hedentendage
nog steeds heeft. ‘Dat aansluiting van GGz en
het sociaal domein landelijk zijn beslag krijgt
is toch onderhand wel duidelijk’, aldus Jaap
van Weeghel. Hoe dan ook, refererend aan de
bijdrage van Bert van Raalte bleef de grote
vraag: ‘Hoe zetten we de verandering in en

door?’  Kennis nemen van implementatiedes-
kundigheid zou behulpzaam kunnen zijn,
aldus Aart Schene en dat is iets wat in 1996
waarschijnlijk niet zo sterk voorhanden was
als tegenwoordig.

Zie ook: www.kenniscentrumphrenos.nl

Klankspiegel september 2018

VERSLAG



17

SPECIAL/INTERVIEW

“Op de vraag naar de zin van het leven kan de
wetenschap geen antwoord geven”, zegt psy-
choloog Gerben Westerhof. Daarvoor hebben
we verhalen nodig. Ooit werden die vooral ver-
schaft door de religie, nu staat het eigen
levensverhaal centraal. Dat hoeft en kan niet
altijd een succesverhaal zijn. “Aandacht voor
kwetsbaarheid en lijden zijn een belangrijk
onderdeel van levenskunst.”

Waartoe zijn wij op aarde? Waartoe ben ik op
aarde? Het antwoord op die vraag komt in een
verhaal. Je levensverhaal. Nu de grote verhalen
van de religie voor veel mensen aan kracht
hebben verloren, wordt het levensverhaal extra
belangrijk. “In het aanbrengen van samenhang,
doel en richting in je leven word je meer op
jezelf teruggeworpen”, zegt Gerben Westerhof,
hoogleraar narratieve psychologie en technolo-
gie aan de Universiteit Twente. “Je moet zelf
stoeien met de vraag hoe je verhaal eruit moet
zien. Is dít het verhaal dat ik wil leven?” Als
wetenschapper houdt Westerhof zich bezig
met de rol van persoonlijke verhalen in de
gezondheidszorg en de vraag hoe verhalen
kunnen worden ingezet om het welzijn te
bevorderen. Zorg moet zich niet alleen richten
op de klachten, is zijn uitgangspunt, maar op
de hele mens. Daarbij horen ook vragen over
zingeving en waarden. Het ‘verhalen’ van je
leven kan mensen helpen in hun zoektocht
daarnaar.

Verhalenwijsheid
Sinds de oprichting in 2012 staat Westerhof ook
aan het hoofd van het Levensverhalenlab, een
onderzoeksinstituut verbonden aan de Univer-

siteit Twente gericht op narratieve zorg en
technologie. Het Levensverhalenlab doet
onderzoek naar de invloed van levensverhalen
op de geestelijke gezondheid en de mogelijk-
heden die nieuwe technieken daarbij kunnen
geven. Op basis van opgedane inzichten ont-
werpen medewerkers van het instituut behan-
delmethoden, onder andere voor ouderen en
voor mensen met een depressie. De mens is
een verhalend wezen. Terwijl de werkelijkheid
vol onzekerheid, toeval en chaos is, snakt de
mens naar betekenis en samenhang. En dat is
precies wat een verhaal doet: samenhang
scheppen. Oorzaak en gevolg aanbrengen. Het
menselijk brein is afgesteld om continu overal
te zoeken naar verbanden en betekenis, zelfs
als die er niet zijn. 

Zo is er een beroemd psychologisch  experi-
ment met een animatie van een rondje en
twee driehoekjes, die in en om een groot vier-
kant bewegen waarbij één zijde van het vier-
kant open- en dichtgaat. Gevraagd om te
beschrijven wat ze zien, komen mensen met
de spannendste omschrijvingen. Ze zien ach-
tervolgingen en toenaderingen, helden en
schurken. Slechts een enkeling ziet gewoon
een aantal geo- metrisch bewegende figuren
tussen 
lijnen. Zoals we de werkelijkheid om ons heen
in verhalen willen vatten, zo ‘verhalen’ we ook
voortdurend onszelf en ons eigen leven, van
het korte gesprek aan de koffieautomaat tot
aan de lange avonden bijpraten voor de open
haard. Dit heeft volgens Westerhof uiteenlo-
pende functies. Zo is het niet alleen een
manier om zin en betekenis te geven aan ons
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leven, maar ook om elkaar te leren kennen, en
onderlinge banden te versterken en om de
eigen identiteit vorm te geven. Veelal doen
mensen dit onbewust en de een is van nature
vaardiger in verhalen construeren dan de
ander, zegt Westerhof. “Maar het is een vaar-
digheid die je deels ook kunt leren. Verhalen
zijn krachtige instrumenten om creatief met
je eigen leven om te gaan. Ze helpen je het
alledaagse te ontstijgen en met humor en
afstand naar je eigen leven te kijken. Ze zijn
een bron van creativiteit om een kunstwerk
van je leven te maken.”

Maar zoals het levensverhaal een bron van
kracht kan zijn, kan het mensen ook juist
gevangen houden. Het onderzoek en de inter-
venties van het Levensverhalenlab richten zich
daarom ook op wat je ‘verhalenwijsheid’ zou
kunnen noemen. “We willen mensen bewust
maken van wat een verhaal is, hoe we zelf ver-
halen maken en gebruiken en wat daar de
effecten van zijn.”

Verhaal is een veelgebruikt woord. Zelfs de
aardappels bij de groenteboer op de hoek
komen met een verhaal. Wat verstaat u onder
een verhaal? 

“De vraag wanneer iets een verhaal is, en niet
bijvoorbeeld een beeld of losse herinnering,
is altijd voer voor discussie en lastig af te
bakenen. Maar in principe heeft een verhaal
een vaste grammatica, net als een zin. Die
grammatica bestaat uit vijf vaste elementen:
de situatie, een protagonist, die voert hande-
lingen uit of overkomt iets, hij heeft midde-
len en wil een doel bereiken. Daarnaast wor-
den verhalen vaak pas interessant als er een
spanningsveld is, veroorzaakt door een breuk:
de protagonist probeert iets te bereiken
maar heeft de middelen niet. Of hem over-
komt iets waardoor zijn situatie niet meer
klopt met zijn wensen. Wij gebruiken deze
elementen om mensen hun leven te laten
beschrijven, maar ook als analyse-instru-
ment. Waar gaan de verhalen over, hoe vullen

mensen de verschillende elementen in, wat is
de breuk?’ In een van de onderzoeken van het
Levensverhalenlab wordt aan de hand van
deze analyses gekeken of er een verband is
tussen de structuur en  inhoud van een
levensverhaal en een goede of slechtere
geestelijke gezondheid bij ouderen.”

Zijn er ‘goede’ en ‘verkeerde’ verhalen?
”Ik zou niet willen spreken van verkeerde ver-
halen. Maar sommige verhalen dragen wel
meer bij aan een goede geestelijke weerbaar-
heid dan andere. Zo zien we dat mensen met
een depressie een consistent verhaal hebben
dat heel negatief is gekleurd. Alle gebeurtenis-
sen zijn er voornamelijk om te laten zien dat ze
zo weinig waard zijn. Ze voeren zichzelf op als
een protagonist die vooral veel overkómt. Een
slachtoffer van wat er mis is gelopen. Al het
nieuwe dat hen overkomt, wordt in deze ver-
haallijn ingepast, die daardoor nog weer ster-
ker wordt. Zo krijg je een vicieuze cirkel. Ook
zien we dat in dit geval de herinneringen vaak
algemeen zijn. Depressieve mensen hebben
moeite om concrete situaties te beschrijven.
Dan kan het erg helpen om positieve herinne-
ringen te vinden en beschrijven. Op die manier
kun je die negatieve verhaallijn doorbreken.
Mensen met een sterke geestelijke weerbaar-
heid daarentegen beschrijven ook negatieve
gebeurtenissen als belangrijke momenten.
Maar ze voeren zichzelf als handelende prota-
gonist op. Ze gaan bijvoorbeeld in op wat ze er
van hebben geleerd, hoe ze er mee om zijn
gegaan of hoe ze er weer bovenop zijn geko-
men. Ook beschrijven ze vaak duidelijke doelen
waar ze naar streven.”

Doet het er tussen die verschillende manie-
ren van vertellen nog toe wat waar is?
“Vaak luidt kritiek op het gebruiken van verha-
len in de zorg en daarbuiten: verhalen zijn niet
waar. Ze zijn subjectief. Mensen kunnen hun
eigen motieven niet doorgronden, heet het.
Verhalen zijn inderdaad gekleurd en een con-
structie. Maar ze doen er toe, want ze beïnvloe-
den ons gedrag en denken. Zowel als het gaat
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om het interpreteren van het verleden, als om
het verbeelden van de toekomst. En dat kan op
een negatieve of op een positieve manier, dus
kun je er maar beter aandacht aan besteden.
Of het waar is of niet doet minder ter zake.”
Toch is het wel belangrijk dat je verhaal 
‘dichtbij’ of plausibel blijft, zegt Westerhof.
Anders kan een verhaal niet waar worden. 

Als voorbeeld noemt hij de levensloop van
wielrenner Lance Armstrong. Zijn aanvankelijke
heldenverhaal, van een man die kanker over-
won en daarna weer een succesvolle carrière
als wielrenner wist te volbrengen, viel in dui-
gen toen bleek dat hij daarvoor doping moest
gebruiken. “Hij wilde zo graag zijn eigen ver-
haal waarmaken, dat hij zich in rare bochten
moest gaan wringen.”

Vraag naar samenhang
Het levensverhaal heeft, zoals gezegd, in deze
tijd een belangrijke functie als het gaat om, zin
en betekenis te geven aan het eigen leven. “Op
de vraag naar de zin van het leven kan de
wetenschap geen antwoord geven”, zegt Wes-
terhof. “Religies hebben dat altijd gedaan in de
vorm van verhalen.” Waarom overkomt deze

ellende mij? De Bijbel geeft daarop antwoord
in het boek Job. Mensen konden hun persoon-
lijke levensverhaal inbedden in dat grotere ver-
haal. “Maar nu zeggen veel mensen: het zijn
ook maar verhalen en zien het vooral symbo-
lisch.” Wat dan volgens Westerhof overblijft, is
de psychologische variant van zingeving en dat
is het zoeken naar coherentie. “Waar kom ik
vandaan, waar ga ik naar toe? Wat is de
samenhang en hoe kan ik doel en richting
geven aan mijn leven? Verhalen helpen om
antwoord te geven op die vragen.” Zelf is Wes-
terhof van protestantse huize, maar niet gelo-
vig. Hem hielpen boeken en filosofen om na te
denken over de diepere laag. Tijdens zijn stu-
dietijd las hij de existentialisten. “Dat inspireer-
de mij om na te denken over de keuzes in mijn
leven. Hoe wil ik dat mijn leven eruitziet? Hoe
neem ik verantwoordelijkheid?” Een carrière in
de wetenschap lag voor de hand; meerdere
familieleden waren hem daarin voorgegaan. De
interesse voor (levens)verhalen – die daarin de
rode draad vormt – had al veel eerder in zijn
leven vorm gekregen. “Als klein kind las ik al
graag over de Grieken en Romeinen. Hoe leef-
den zij, hoe was dat voor hen? Verhalen zijn
een van de beste manieren om kennis te

19

SPECIAL/INTERVIEW

Klankspiegel september 2018

Paspoort
Gerben Westerhof (1964) is sinds dit jaar hoogle-
raar narratieve psychologie aan de Universiteit
Twente (UT). . Promoveerde in 1994 aan de Rad-
boud Universiteit Nijmegen op een cultuurpsycho-
logisch onderzoek naar verhalende onderzoeksme-
thodes: hoe geven mensen betekenis aan hun
geleefde ervaring? . Werd in 1995 universitair
hoofddocent aan de Universiteit Twente (UT). . Is
sinds 2012 directeur van het Levensverhalenlab, UT. .
Lid van de redactieraad van Narrative Works en van
de wetenschappelijke commissie van het congres
Narrative Matters.
. Publicaties, samen met collega Ernst Bohlmeijer:
Psychologie van de levenskunst (Boom, 397 blz., ¤
41,70) en Op verhaal komen: je autobiografie als
bron van wijsheid (Boom Hulpboek, 222 blz., ¤
27,10). 
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maken met het perspectief van anderen. Zelf
kun je maar één leven leiden, maar zo krijg je
toch een glimp in andere levens. En het mooie
is dat elk levensverhaal uniek is.”

Steeds aanpassen
Als het gaat om zingeving, is niet alleen de
zoektocht naar samenhang belangrijk. zegt
Westerhof. “Een verhaal kan ook té coherent
worden. Het is daarom belangrijk om je eigen
verhalen met openheid te blijven zien. Er ver-
anderen dingen in je leven, je verliest je baan,
wordt ziek, verliest een geliefde. Als je te vast-
zit in je verhaal, is het moeilijk om met die ver-
andering om te gaan. Als in jouw verhaal werk
alles is, hoe ga je dan met werkloosheid om?
De kunst is om je verhaal steeds aan te kunnen
passen.”

Ook dat is volgens Westerhof ‘verhalenwijs-
heid’: weten dat je niet samenvalt met je ver-
haal. “In interventies leren wij mensen ook dat
het verhaal wat ze op dat moment vertellen,
ook maar één verhaal is, te midden van velen.”
De grote verhalen mogen dan voor veel men-
sen misschien geen vanzelfsprekende kaders
meer bieden, puur een persoonlijke aangele-
genheid is het vormen van je levensverhaal
zeker niet. “Ook zoiets persoonlijks als je
levensverhaal wordt sterk beïnvloed door
andere verhalen. Mensen praten met elkaar,
lezen een boek, kijken tv, spiegelen hun eigen
verhaal aan dat van anderen, identificeren zich
ermee of zetten zich er juist tegen af. Daarbij
heeft elke cultuur dominante verhalen.

“Dominante verhaallijnen in onze cultuur 
lijken te zijn: ‘Problemen kun je overwinnen’ 
en ‘Je bent verantwoordelijk voor je eigen 
ucces’. Maar hoe geven mensen plaats aan 

lijden, onmacht en kwetsbaarheid in 
hun levensverhaal?”

“Dominante verhalen worden inderdaad vaak
gekenmerkt door het maakbaarheidsideaal.
Ook de psychologie maakt zich daaraan schul-
dig. Heb je een depressie? Neem een pilletje,

volg therapie en we helpen je er weer over-
heen. Alles is maakbaar. Terwijl de werkelijk-
heid weerbarstiger is. Als je een depressie hebt
gehad, is de kans groter dat je er nog een keer
een krijgt. En ook als dat niet gebeurt, zal je
het voor altijd met je meedragen, het blijft
onderdeel van je. Aandacht voor kwetsbaarheid
en lijden zijn daarom een belangrijk onderdeel
van levenskunst. Lukt het je met compassie
naar jezelf te kijken?” 

Hoe past dit in een verhaal? In de klassieke
verhaalvorm wordt het conflict altijd aan
het einde opgelost. 
We vertelden elkaar altijd al over ons leven,
maar door de sociale media is dat exponentieel
toegenomen. Je kunt het internet niet op zon-
der dat de succesverhalen je om de oren vlie-
gen. Hoe beïnvloedt dat ons eigen levensver-
haal? “Aan de ene kant versterken sociale media
inderdaad de dominante verhalen van succes.
Maar er zijn ook altijd verhalen die er tegen in
gaan en ook daar bieden de sociale media een
podium voor. Kijk maar naar de #MeToo-bewe-
ging. Dat is een heel belangrijk tegengeluid dat
zonder sociale media niet zo groot zou zijn
geworden. Het is maar net hoe je de techniek
gebruikt. Dat is altijd zo geweest. Ook de ideeën
van Luther hadden nooit zo invloedrijk kunnen
worden zonder de uitvinding van de drukpers.
In het Levensverhalenlab verkennen we de
mogelijkheden van nieuwe technologieën voor
zowel onderzoek als interventies. Bij interven-
ties zijn nieuwe technieken voor het zichtbaar
maken en verbeelden van verhalen veelbelo-
vend. Techniek kan mensen bijvoorbeeld helpen
om in contact komen en contact te houden met
lotgenoten. Maar als het gaat om het doorbré-
ken van een sterk, negatief verhaal om een
nieuw verhaal te ontwikkelen, dan blijkt direct
persoonlijk contact het best te werken.” . 

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in het Tijd-
schrift Volzin, magazine voor religie en samenle-
ving, juni 2018. Zie www.volzin.nl.
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Universele Verklaring van de 
Psychische Rechten van de Mens

1 Alle mensen zijn anders. Ieder mens heeft het recht om psychisch vrij en onafhankelijk te zijn.

2 Ieder mens heeft het recht te voelen, te zien, te horen, te verbeelden, te geloven of te ervaren wat
hij maar wil, hoe en wanneer hij maar wil.

3 Ieder mens heeft het recht zich te gedragen zoals hij wil, zolang hij daarmee anderen niet schaadt
of de wet overtreedt.

4 Niemand zal zonder zijn eigen toestemming worden onderworpen aan opsluiting, dwang, straf,
psychologische of medische interventie met het doel de gedachten, gevoelens of ervaringen te con-
troleren, onderdrukken of te veranderen.

http://www.willhall.net/files/ComingOffPsychDrugsHarmReductGuide-Dutch-Psychofarmaca_afbouwen.pdf



Laat mij de woorden,  Ik schik ze
als akkoorden, speel een lied als
een gedicht op jouw leven  Geef
mij de vingers van je hand, één

vinger maar…  Laat mij je haren
vlechten, krullen draaien  Laat
mij sporen stippen op je huid
met schilderende vingertoppen

Laat mij de nacht aankleden met
sterren om je enkels en lakens
om je droom  Ik zal er zijn bij het
ontwaken  Laat mij de woorden

Laat mij de woorden, ik verzamel
ze en raap ze op van de gevallen
verhalen – over – vroeger, van loze
gesprekken, vergeten vriendschap

Ik buk mij en veeg de vloer aan
met scherven van ons samenzijn
die zich verwonden aan: alleen…
-ze hadden beter moeten weten

Bewijs is kunst als het de staat
van het verleden vangt in lege
foto’s  De woorden weg, die
leegte…  Laat mij de woorden

Laat mij de woorden, ik heb ze
eerder gezien  Ik zag ze achter
gesloten deuren, helverlichte
ramen… - ook tussen mensen

Ik zag ze in het donker, bij het
verscheiden van getuigen  Geen
berg zo hoog, geen zee te diep
Laat mij de woorden, ik overzie

Laat mij je gedachten verrijken
met beelden van hoe het was
hoe het kon of het zou kunnen
zijn, lief  Laat mij de woorden
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Laat mij de woorden
Marten Janse, De witte spiegel, Heemstede 2014



Meerdere malen heb ik verslagen van
studiedagen over de Theorie van Positie-
ve Desintegratie van Kasimierz
Dabrowski in de Klankspiegel opgeno-
men. Die studiedagen waren georgani-
seerd door de jonge psychologe Lotte
van Lith. Het uitdagende aan de theorie
is dat het een groeimodel is, een wijze
waarop je een crisis kunt leren benutten
voor persoonlijke ontwikkeling. Nu
organiseerde Lotte studiedagen over
Integratieve Complexiteit en Intensiteit.
En in wezen lopen beide theorieën
parallel, want ook integratieve com-
plexiteit gaat over het omgaan met
tegenstrijdigheden en daardoor groeien.
Bezie onderstaand verslag in dit licht.

these – antithese – synthese, een maar al te
bekende drieslag. Duidelijk en effectief. De
synthese lost het conflict op tussen these en
antithese, door de gezamenlijke waarheden in
beide te verzoenen. Dit begrip keert terug in
de dialectiek. Maar is ook rationeel. Helemaal
de ratio. 

Er is een manier om dit rationele te psychologi-
seren, te verinnerlijken. Dat is de integratieve

complexiteit. Integratieve complexiteit is het
vermogen om aan elkaar tegengestelde eigen-
schappen, waarden of ideeën naast elkaar te
laten bestaan, niet te kiezen, maar ze te inte-
greren tot een derde eenheid. Die derde een-
heid bevat dus tegenstrijdige extremen en
stijgt daar bovenuit, het derde stadium heeft
een grotere waarde dan de twee eerdere
tegengestelde elementen. 
Deze gedachten speelden door mijn hoofd en
ik zocht naar voorbeelden om dit gedachtepa-
troon te verduidelijken.

Toen was er een film over de laatste jaren van
David Bowie op tv. Ik ben een groot fan van
David Bowie en het was een feest om hem
weer te zien, in allerlei gedaanten. Het leek wel
of Bowie er ieder kwartier anders uitzag. Flam-
boyant, stoer, lief, met of zonder cosmetica. ‘Ik
hoop maar dat de mensen mijn kapsels zullen
waarderen’, zei hij zelf. En ja, ieder kwartier een
nieuw kapsel, althans in de film. Het is zeker,
Bowie maakt er een complete show van, het is
één groot, theatraal spel.  

Ik moest opeens aan iemand denken van wie ik
ook groot fan ben, Gerard Reve. Die maakte een
show van zijn vorm van geloof. Die tartte de
wereld met heiligschennende parades over
ezels. Allemaal uiterlijkheden, net als bij David
Bowie. Extravagante en divergente zelfpresen-
tatie.

In de film over David Bowie bleek dat Bowie
het soms moeilijk vond om te beslissen of hij
nog een nieuw album zou maken. Hij vroeg
zich namelijk af, ‘Wat wil ik zeggen in een
nieuw lied?’ Wat heb ik te zeggen? Hier spreekt
een andere Bowie dan die van de haardos. Hier
is iemand met pure inhoud bezig. Antithese.
Ik denk dat Gerard Reve zich die vraag, wat wil
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ik precies zeggen, ook gesteld heeft. En toen
een begin heeft gemaakt met de verwoording
van zijn diepe geloof, om dat uiteindelijk hele-
maal vorm te geven. Reve ging over iets heen,
om ergens bij terug te komen. Antithese.
Extravagante en divergente zelfpresentatie
naar buiten, blijkt gepaard te gaan met intege-
re zelfreflectie en innerlijke exploratie naar bin-
nen. Twee tegenstrijdige eenheden.

Het fascinerende voor mij is dat ik dat samen-
gaan van tegenstrijdigheden ook in de kerk, in
het christelijk geloof tegenkom. Maria is
maagd en moeder, Jezus is God en mens. En
ook bijvoorbeeld water is in de bijbel soms een
gevaar en soms een redding. Ik worstelde daar-
mee en begrijp dit nu beter. Religie is bij uit-
stek een plaats waar je kunt leren omgaan met
tegenstrijdigheden.

De overstijgende derde eenheid bestaat uit het
vormgegeven lied, het vormgegeven geloof.
Het derde stadium in de integratieve complexi-
teit levert een stadium op van overstijging in
zelfverwerkelijking.

Ik ben dit jaar met pensioen gegaan en dacht
bij mezelf, klopt het wel dat ik nu nog steeds
bezig ben te zoeken naar wie ik ben? En toen
hoorde ik Bowie in de film zeggen, ‘I don’t
know who I am’. De vraag naar wie je bent zal
je een leven lang vergezellen.

Integratieve complexiteit gaat samen met
grote intensiteit. De triade van overstijging van
tegenstrijdigheden gaat gepaard met intense
beleving. Er staat iets op het spel: we laten ons
niet verleiden om te kiezen, maar zeggen én
én. Daar is lef voor nodig. Het open laten van
de dingen brengt onzekerheid.  Het zijn psy-
chologische begrippen die samen een weg
bereiden naar zelfverwerkelijking. 

En dan komt bij die hele bespiegeling over inte-
gratieve complexiteit en intensiteit de term
entelechie om de hoek kijken. Entelechie is de
innerlijke motivatie en kracht om jezelf volle-

dig te ontwikkelen, het beste, al het mogelijke,
uit jezelf te halen. Vervollediging. Ik had al eens
gehoord dat er zo iets is als een intrinsieke,
innerlijke motivatie, die, onafhankelijk van
beloningen, uit is op het behalen van doelen.
En dan die term entelechie, een cadeau.

Met dank aan psychologe Lotte van Lith, die mij
de literatuur verschafte waarop dit stukje is
gebaseerd. Zie www.alotofcomplexity.com, voor
de studiedagen die Lotte van Lith organiseert.
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Beeldend Gesproken bestaat 25 jaar. Een
moment om terug te blikken, maar
vooral ook om met vol vertrouwen een
stempel te drukken op de toekomst als
kunstuitleen en galerie in De Hallen
Amsterdam. Want Beeldend Gesproken
is niet zomaar een kunstuitleen en gale-
rie, het is een sociale onderneming die
kunstenaars met een psychische kwets-
baarheid helpt. Wie kunst leent en
koopt bij Beeldend Gesproken doet dat
niet alleen omdat het mooi en goed
werk is, maar ook met de gedachte aan
de social impact van kunst.

Hoe zorg je voor social impact met kunst?
Beeldend Gesproken is anders dan andere
kunstuitlenen. Het zorgt dat kunstwerken van
professionele kunstenaars met een psychische
kwetsbaarheid de wereld in gaan. Daarmee
laat Beeldend Gesproken zien dat een psychi-
sche kwetsbaarheid talent en vakmanschap
niet in de weg hoeft te staan. Wie kunst leent
en koopt bij Beeldend Gesproken verbetert dus
niet alleen de eigen werk- en leefomgeving
maar ook het imago van de psychiatrie. Moni-
que Cornelissen, directeur Beeldend Gespro-
ken: “Ons doel is kunstenaars te helpen met
maatschappelijke participatie en bij te dragen
aan een ander imago van de psychiatrie. Er rust
nog steeds een taboe op psychiatrische aan-
doeningen. Onwetendheid en vooroordelen
blijven bestaan als je er niet over praat. Dat
doen wij dus wel. Dat is onze missie.”

Professionaliteit moet beloond worden
“Wij hanteren strenge criteria voor de kwaliteit
en we werken alleen met professionele kunste-

naars. Beeldend Gesproken bestaat al sinds
1992 en aanvankelijk kon je bij ons voor een
appel en een ei een kunstwerk lenen of kopen.
Dat vond ik een verkeerd signaal. Wij werken
aan de emancipatie van mensen met een psy-
chische kwetsbaarheid en professionaliteit
moet beloond worden. In 2005 hebben we in
één klap onze hele collectie marktconforme
prijzen gegeven. Sommige werken werden drie
keer zo duur. Het heeft ons niet één klant
gekost”, aldus Monique Cornelissen. 

Hoe bereik je een 25-jarig jubileum?
“Het was niet makkelijk, maar het is toch
gelukt”, vertelt Monique Cornelissen. “In 2013
midden in de crisis zijn we een sociale onder-
neming geworden. Nogal wat zakelijke klanten
zegden hun contract op. Kunst lenen was
opeens luxe geworden. Die periode hebben we
overleefd door hard te werken. Maar ook
omdat veel klanten ons gelukkig trouw bleven,
waarschijnlijk om wat we zijn, om de kunste-
naars met wie we werken. Dat harde werken
hoefde ik gelukkig niet alleen te doen. Onze
medewerkers en vrijwilligers hebben keihard
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Social Impact met kunst. 
Beeldend Gesproken bewijst dat het kan, 
al 25 jaar.
Kunstuitleen Galerie Beeldend Gesproken

Nieuwe directeur José Schiphorst



gewerkt. Ik voelde altijd steun van iedereen:
van De Hallen Amsterdam, van collega-sociale-
ondernemingen, van De Omslag, van onze
Raad van Toezicht.”

Het succes van Beeldend Gesproken blijft niet
onopgemerkt. Particuliere en zakelijke klanten
maken al jaren hun woning en werkplek mooi-
er met bijzonder werk van Beeldend Gespro-
ken. Ook fondsen waarderen de visie en inzet
van Beeldend Gesproken. Zo wordt Beeldend
Gesproken financieel ondersteund door Stich-
ting Doen, Kansfonds en Stichting Dioraphte.
Directeur Monique Cornelissen ging op 1 juni
met pensioen. Zij is opgevolgd door José Schi-
phorst die Beeldend Gesproken verder zal uit-
bouwen en door ontwikkelen. Het ondersteu-
nen en stimuleren van de kunstenaars met een
psychische kwetsbaarheid blijft daarbij van
groot belang.

Huidige tentoonstelling
Nu is in Beeldend Gesproken een tentoonstel-
ling te zien samengesteld door gastcuratoren
vanuit de vaste collectie van de galerie. Heel
divers werk, vrolijk ook, maar niet alleen vrolijk.
Bij iedere tentoonstelling houdt Beeldend
Gesproken een ‘Gallery Talk’. Een Gallery Talk is
een vorm van ‘langzaam kijken’. Asia, de
beheerder van de collectie, legt uit dat de ‘slow
movement’ is begonnen in Italië, toen een criti-
cus in opstand kwam tegen de introductie van
fast food in het Italië, dat van zichzelf zo’n fan-
tastische keuken kent. ‘Slow’ werd sindsdien
aan allerlei begrippen toegevoegd, tot aan
‘slow internet’ toe! Slow gaat over kwaliteit.

Gallery Talk
De Gallery Talk vindt plaats op een avond van
19.30 tot 20.30 uur. Er is één kunstwerk gese-
lecteerd, waarnaar de bezoekers, op stoelen
eromheen, enige tijd alleen maar kijken. Alleen
maar de kleuren, de vormen op je laten inwer-
ken. Wat zie je? Opvallende kleurencombina-
ties, ogen, een groot geel ding, bakfiets? Eruit
springende witte vlakken. Twee jongens.
Broers, vrienden? Nee, de interpretatie komt

later, nu eerst kijken. Pas als allerlei direct zicht-
bare aspecten genoemd zijn, beginnen we
voorzichtig te interpreteren. De jongen rechts
staat, met zijn handen in zijn zakken, zijn voe-
ten niet meer op het schilderij. De jongen links
zit in een kar, kan hij niet lopen? Zorgt zijn
broer voor hem? Jongens? Iemand zegt: het zijn
mannen die er jongensachtig uitzien. Iemand
zegt: hun ogen lijken op elkaar, het zijn broers.
Zo luisteren we rustig naar allerlei mogelijke
interpretaties, luisteren we langzaam naar
elkaar. Tot we de slotsom bereiken: de jongens
zijn teleurgesteld, weten niet hoe hun leven
verder moet. De kunstenares is aanwezig,
geniet van de rijkdom aan gezichtspunten en
licht toe: ik heb mijn twee zoons geschilderd
met in gedachten de impact die mijn psychia-
trische opnamen op hen zullen hebben
gemaakt. De Gallery Talk levert altijd een slow
en spannend uurtje op. Van harte uitgenodigd.

Monique Cornelissen (links) en José Schiphorst
(rechts)

Kunstuitleen Galerie Beeldend Gesproken
Hannie Dankbaarpassage 23

De Hallen Amsterdam
1053 RT Amsterdam
tel.: 020-3090390
web: www.beeldendgesproken.nl/
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Paul Custers, Zolang en mensen zijn zijn er stemmen, 2017

Interviews met diverse mensen over bijzondere ervaringen.

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

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

Coleman, Ron, Herstel, kan dat wel?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AMSTERDAM

Contactpersoon: Dirk Bol: 
mail: boldirk@hotmail.com 
tel. 020 6271630 

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 Keizers-
gracht nr. 252 te Amsterdam. Iedereen is welkom. 

ARNHEM   NIJMEGEN

Contactpersoon:Robin Timmers: 
mail: steunpuntstemmenhoren@gmail.com
tel.: 024 3820500, mobiel: 0622788049

LIMBURG

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

Contattpersoon: Tilly Gerritsma: 
mail: megerritsma@online.nl

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.

NOORD HOLLAND

Contactpersoon: Peter Oud:
mail poud@dijkenduin.nl

ZUID HOLLAND

Contactpersoon: Yvonne Doornbos: 
mail: YvonneDoornbos@gmail.com

Voor mensen die stemmen horen
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MULTILOOG BIJEENKOMSTEN

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

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

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

Toegang overal gratis.

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

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

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

SAMENSPRAAKBIJEENKOMSTEN

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

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

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

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

Verder kunt u zich wenden tot:

Resi Malecki, contactpersoon en ervaringsdeskundige, 
Tel.: 046 - 850 75 88, resimalecki@live.nl

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 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 



 

 

        




