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Wij zijn van mening dat

Wij zullen ons er voor inzetten om:

1. Te verzekeren dat het voor mensen veilig is om 
    over hun stemmen en andere bijzondere 
    overtuigingen te praten.
2. Ons werk te richten op toename van hoop, 
    controle en het vergroten van mogelijkheden
    voor mensen die stemmen horen en voor hun 
    familie.
3. Te luisteren naar de ervaring van stemmen-
    hoorders.

5. Mensen te vragen naar hun trauma’s uit het
    verleden, er op in te gaan en hen daarbij te 
    ondersteunen.

8. Indien passend, de inhoud van deze Verklaring
    in te bouwen in onze planning van procedures.

6. Mythen en stigma rond stemmen horen 
    aan te pakken. 

7. Mensen te ondersteunen bij het opbouwen van
    hun vaardigheden, die hen in staat zullen 
    stellen de relatie met hun stemmen te 
    veranderen.

Wij onderschrijven dat

Stemmen horen een gewone menselijke variatie is.

Sommige mensen hun stemmen als kwellend en
overweldigend ervaren, terwijl anderen de 
stemmen als een onderdeel van hun leven 
integreren. Voor de eerste groep geldt dat 
stemmen horen kan leiden tot een diagnose van 
een psychiatrische ziekte.

Er een reeks van mythen over stemmen horen 
bestaat, waardoor mensen geisoleerd en gevangen 
raken in hun ervaring.

Iedereen kan herstellen en dat het systematisch 
in stand houden van deze hoop essentieel is voor 
iemands herstel.

Herstellen hoeft noodzakelijkerwijs niet te 
betekenen dat de stemmen verdwijnen moeten. 
Het gaat vaker over het reduceren van het leed 
dat samenhangt met de stemmen: om met de 
stemmen te leren leven, waardoor de stemmen-
hoorder weer een betekenisvol, functioneel leven 
kan leiden.kan leiden.

Mensen verschillende meningen hebben over waar 
stemmen vandaan komen en zij recht hebben deze 
mening te behouden.

De ervaring stemmen horen betekenisvol is en 
vaak samenhangt met moeilijke emoties en 
levenservaringen, waaronder trauma’s uit 
het verleden.

Wat soms wordt geïnterpreteerd als gebrek aan 
inzicht ook gezien kan worden als ‘diversiteit’ of
 ‘bijzondere overtuiging’.
Mensen zijn in staat de hinder hiervan te ver-
minderen en met hun herstel verder te gaan zonder 
noodzakelijkerwijs hun overtuiging te wijzigen. 

Door begeleiding van hen met gelijksoortige 
ervaringen zijn mensen in staat gebleken uit hun 
isolatie te komen, met hun stemmen te leren 
leven en een betekenisvol, functioneel leven 
te leiden.

Familie, vrienden en verzorgers kunnen ernstig 
geïsoleerd raken door de ervaring van stemmen 
horen van hun naaste en zij kunnen ook vergaand 
baat ondervinden bij het herstel van hun naaste. 

Er belangrijke veranderingen gerealiseerd kunnen 
worden in maatschappelijke systemen, die als doel 
hebben stemmen hoorders bij hun herstel te onder-
steunen. En wel door de samenwerking van 
begeleiders, die zelf stemmen horen en hun eigen 
familie en vrienden met verzorgers, hulpverleners, 
onderonderzoekers en beleidsmakers. 

Stemmen horen
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Lijst van ondertekenaars te vinden
op www.levenmetstemmen.nl 
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