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Marius Romme, oprichter van Stichting
Weerklank en een van de grondleggers
van de stemmen horen beweging is uit-
geroepen tot erelid van de International
Society for the Psychological Treatment
of the Schizophrenias and other Psycho-
ses (ISPS). Wij feliciteren Marius hartelijk
met deze terechte onderscheiding. 

In deze Klankspiegel is de laudatie door psychi-
ater Margreet de Pater opgenomen.

Marius en Sandra Escher, mede-oprichter, heb-
ben een wisseltrofee in het leven geroepen.
Dit jaar is deze wisseltrofee voor het eerst 
toegekend en wel aan Peter Oud, voorzitter 
van Stichting Weerklank. Marius en Sandra 
ontvangen graag suggesties met motivatie
voor het toekennen van de wisseltrofee vol-
gend jaar. U kunt een suggestie naar de 
redactie sturen.
Ook hierover staat meer informatie in de
Klankspiegel.

Er is een verslag van het Wereld Congres Stem-
men Horen in Montreal, Canada, dat onlangs

plaatsvond. Onze redacteur Dirk Bol schrijft over
een onderwerp dat erg in de belangstelling
staat, het ‘gelukkig (moeten) zijn’. Erg leuk dat
dit in de Klankspiegel aan de orde komt. Wat
mij plezier doet is een artikel over stemmen
horen bij kinderen, daar is nog weinig aan-
dacht aan besteed, dus heel leuk.

Het Dolhuys in Haarlem bestaat dit jaar 700
jaar. In het Dolhuys is nu het Museum van de
Geest  gevestigd, maar daarvoor heeft het al
die honderden jaren altijd een functie gehad in
de gezondheidszorg. Het museum wordt nu
helemaal gerenoveerd. Er is een onderzoeksver-
slag van Barbara Schaefer over stemmenhoor-
dersgroepen, een welkome bijdrage. Erwin
(achternaam liever niet vermeld) schreefover
‘een onpeilbare dichter’, een mooi poëtisch en
filosofisch stuk. Er zijn veel congressengeweest,
waarover ik zelf een en ander heb geschreven.

Dit is een zeer gevarieerd decembernummer
van de Klankspiegel, waarbij ik u tenslotte heel
fijne  feestdagen toewens.

Veel leesplezier!

REDACTIONEEL
Corine Wepster
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Ik krijg zojuist een berichtje via face-
book binnen dat Marius Romme, Geert
Zomer en Yvonne Doornbos vandaag
voor het Wereldcongres Stemmen Horen
naar Montreal zijn vertrokken. 
Ze laten een foto zien waar ze met zijn
drieën met een big smile op Schiphol
zitten. Klaar voor vertrek. Ik ben
benieuwd naar hun ervaringen. 
Ongetwijfeld zullen ze nog e.e.a. laten
weten, foto’s showen op de facebook -
pagina van het Nederlandse Stemmen-
hoordersnetwerk.

Vorig jaar tijdens ons Wereldcongres in Den
Haag heb ik de Romme & Escher Wisseltrofee
ontvangen. Uiteraard met enige trots. Hij heeft
bij mij nu een jaar in de kast gestaan. Tijdens
onze Open dag gepland op 28 maart zal ik de
Wisseltrofee toch echt moeten overdragen.
Aan wie dat is, is nog even een verrassing. Wij
hopen dat u een goede kandidaat voor ons
aanwijst. Hoe u dat kan doen, leest u verderop
in dit blad. Zo ook m.b.t. de uitnodiging voor de
Open dag van Stichting Weerklank op de loca-
tie van Enik recovery college. Ik hoop u allen
daar te zien.

In het vorige blad schreef ik u al dat we van
plan zijn Stichting Weerklank meer zichtbaar te 
maken. Na de zomer heb ik Paul Custers
gevraagd om onze PR adviseur te worden. Hier-
mee is het bestuur met 1 persoon uitgebreid. U
kent zijn naam mogelijk van enkele boeken die
hij geschreven heeft: o.a. Aafje, Zolang er stem-
men zijn, zijn er stemmen en 99keeranders-
danjedenkt. Paul is inmiddels gepensioneerd
en wil graag tijd voor ons vrij maken Stichting
Weerklank meer zichtbaar maken. Hij schrijft al
stukken voor de Klankspiegel en voor op de
website.

Wij hebben een plan geschreven en willen dit
komende 2 jaar ten uitvoer brengen.
Leren omgaan met stemmen horen is het doel 
Ervaring en onderzoek laten zien dat mensen
die lijden onder hun stemmen kunnen herstel-
len door erover te leren praten, liefst met ande-
re mensen die stemmen horen. Herstel is
bereikbaar als ze leren accepteren dat hun
stemmen een persoonlijke relatie hebben met
wat er in hun leven is gebeurd. Helaas is de
hulpverlening in de GGZ hier onvoldoende
bewust van. Dat maakt ook dat hulpverleners
onvoldoende handvatten hebben stemmen-
hoorders te leren om met stemmen om te
gaan. Men stelt binnen de GGZ  meer ten doel
om stemmen te onderdrukken met medicijnen
en vooral niet te spreken met de cliënt over
waar en wat stemmen zijn en hoe ermee kan
worden ‘geleefd’. Men blijft het horen van
stemmen koppelen aan het ziektebegrip. Vol-
gens de Maastrichtse benadering dient het
stemmen horen verbonden te worden met wat
zich in het leven van degene die stemmen
hoort aan akelige, emotionele, verwarrende en
soms traumatische dingen heeft voorgedaan.
Pas als op die samenhang wordt ingegaan,
bespreekbaar is waar degene destijds emotio-
neel is vastgelopen, is herstel mogelijk. 

Van de bestuurstafel
Peter Oud, voorzitter
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Als u de media een beetje volgt kan u lezen dat
er veel onvrede is onder cliënten over de huidi-
ge systeem binnen de GGZ. De GGZ organisa-
ties zijn te weinig transparant, te weinig kri-
tisch naar zichzelf. Het systeem is veelal lei-
dend. Cliënten missen de menselijke maat. Een
aantal hulpverleners hebben moeite met het
huidige systeem en keren de grote GGZ-instel-
lingen de rug toe. Het nadeel is dat veel cliën-
ten maanden moeten wachten voor zij in aan-
merking komen voor een behandeling, maar
dan ook nog niet kunnen kiezen wat voor
behandeling ze zelf willen.

Organisaties ‘Wij zijn Mind’ heeft een panel in
het leven geroepen en vanuit ‘Frisse blik op de
GGZ’ wordt er bijeenkomsten georganiseerd
om te onderzoeken hoe het nu anders zou kun-
nen in de GGZ. Het gaat dan niet alleen hoe die
wachtlijsten tegen kunnen worden gegaan,
maar ook wat kan gedaan worden om het sys-

teem te kantelen. Vanuit Stichting Weerklank
zoeken we het gesprek op met organisaties en
opinionleaders om bovenstaande aan te kaar-
ten. Wij willen geen polarisatie, wel zaken
bespreekbaar maken hoe stemmenhoorders
die bang voor hun stemmen zijn, betere zorg
kunnen krijgen.

Een onderdeel van wat wij verder kunnen doen
is trainingen verzorgen. Voor het voorjaar heb-
ben we een 5-daagse training gepland voor
hulpverleners en stemmenhoorders. Dit keer in
samenwerking met Enik recovery college in
Utrecht. Om u in te schrijven, verwijs ik u naar
de website.

Klankspiegel december 2019
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AANKONDIGING

Graag willen wij u uitnodigen voor de
open dag van Stichting Weerklank. 
In de ochtend is er de algemene 
jaarvergadering,  gevolgd door een
onderhoudend middagprogramma.

Voor wie?
Voor alle betrokkenen, donateurs, stemmen-
hoorders, beeldenzieners en alle andere geïnte-
resseerden.

Waar en wanneer?
Op zaterdag 28 maart 2020  vanaf 10.00 uur
tot en met 16.30 uur bij Enik Recovery College,
Vaartscherijnstraat 51, 3523 TB in Utrecht. 

Kosten en aanmelden
De algemene jaarvergadering en de open dag
zijn gratis toegankelijk. 

De algemene jaarvergadering is alleen voor
donateurs van Stichting Weerklank, het mid-
dagprogramma is voor iedereen toegankelijk. 

Aanmelding is noodzakelijk i.v.m. catering. Dit
kan via secretariaat@stichtingweerklank.nl
Vermeld hierbij uw  voor- en achternaam en of
je deelneemt aan de jaarvergadering en/of
open dag. Vermeld ook of u wilt deelnemen
aan de lunch.

Wil je meer weten over de open dag of de alge-
mene jaarvergadering van Stichting Weer-
klank? Kijk op www.stichtingweerklank.nl, of
volg ons op Facebook, Twitter of LinkedIn.

We kijken ernaar uit om je te 
verwelkomen op 28 maart!

Programma

Ochtendprogramma - algemene jaarvergadering

10:00 – 10:30     Inloop, ontvangst met koffie en 
                                thee en iets lekkers.

10:30 – 12:00      Jaarvergadering.

12:00 – 13:00      Pauze inclusief lunch. 

Middagprogramma - Open dag Stichting
Weerklank
Met muziek van Joris en lezingen van  Peter
Oud, Dirk Corstens , Mariska, Yvonne Doornbos
en Remke van Staveren!

Nadien een gezellige borrel.

Klankspiegel december 2019
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Marius Romme is samen met zijn vrouw
Sandra Escher een van de belangrijkste
grondleggers van de stemmenhoren
beweging en een van de eerste 
psychiaters die het schizofrenie 
concept omver haalde.

Marius was professor in de sociale psychiatrie en
Sandra was onderzoeker en journaliste. In 1985
zette een van zijn patiënten, Patsy Hage, die last
had van stemmen horen en daarmee wilde leren
omgaan, hem aan het denken. Hij besefte toen
dat stemmen horen niet alleen maar een symp-
toom van schizofrenie was, maar een werkelijke
ervaring. Hij kon haar vragen niet beantwoor-
den, de psychiatrie had geen antwoorden. Sandra
Escher stelde voor dat Patsy haar verhaal zou ver-
tellen in een populair televisie programma. 
In dat programma vroeg Marius de kijkers om
reacties. Dat gold voor iedereen, niet alleen voor
mensen die een psychiatrische behandeling kre-
gen. 700 mensen reageerden. Veel mensen had-
den helemaal geen psychiatrische klachten en

hadden de stemmen een plaats weten te geven
in hun leven. Daarmee was de stemmen horen
beweging ontstaan. 
Sandra deed onderzoek bij jonge kinderen die
stemmen hoorden, 60% raakte de stemmen
kwijt. Stemmen horen leek een sterk verband te
hebben met dramatische, traumatische gebeur-
tenissen in het leven, wat in die tijd een uniek
onderzoeksresultaat was. 

‘Alleen levende vissen zwemmen
tegen de stroom in’

Marius zei: ‘Alleen levende vissen zwemmen
tegen de stroom in’, dat was karakteristiek voor
de stijl van Marius. 
Hij was in zijn spreken altijd direct en doelge-
richt, wat hem niet populair maakte in de traditi-
onele psychiatrie. Hij schrok er niet voor terug
kritiek te leveren op ons ISPS congres in Rotter-
dam dit jaar, waarin volgens hem niet genoeg
aandacht was voor therapie voor stemmen
horen. Ik zoch hem thuis op en legde uit dat ik
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SYMPOSIUM

ook iemand ben die tegen de stroom in zwemt
en dat dit congres gaat over nieuwe modellen.
Ik was heel blij dat Marius aanwezig was bij
ons ISPS congres 2019 en ik vind dat hij de titel
Erelid van ISPS, een hoge onderscheiding, met
recht verdiend.

ISPS: International Society for the Psychological
treatment for the Schizophrenias and other
Psychoses

Voor meer informatie:

Artikel in The Lancet:
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/ar
ticle/PIIS2215-0366(15)00066-8/fulltext
Onderzoek Sandra:
https://www.amazon.com/Children-Hearing-
Voices-Sandra-Escher/dp/1906254354
De Maastrichtse benadering van stemmen
horen: https://www.dirkcorstens.com/maas-
trichtapproach

7
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Oproep aan leden om een kandidaat voor te stellen die volgens jou in
aanmerking komt voor de: Romme & Escher Wisseltrofee

Het bestuur van Stichting Weerklank

Vorig jaar hebben Marius Romme, 
Sandra Escher en het bestuur van 
Stichting Weerklank besloten een 
wisselbeker in het leven te roepen. 
Deze is bij het afscheid van Marius en
Sandra op het 10e Wereldcongres 
Stemmen Horen in Den Haag voor 
het eerst uitgereikt aan Peter Oud.

Achterliggende gedachte t.a.v. de Romme
& Escher wisseltrofee
Stemmen horen is geen ziekte maar een 
menselijke variatie. Dat wil zeggen dat het
stemmen horen een betekenis heeft in het
leven van de stemmen hoorder. Dat het een
reactie is op meegemaakte gebeurtenissen en
de daarbij horende 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. 

Nu willen wij
komend voorjaar de
Wisseltrofee tijdens
de jaarvergadering
bij Enik in Utrecht
uitreiken.

Bij deze doen wij een oproep aan leden met 
de vraag: wie denk je dat hem verdient en
waarom. Wij hopen veel voorstellen van jullie
te ontvangen met een motivatie. Wij willen 
jullie vragen jullie voorstel voor het einde van
het jaar naar het secretariaat van Stichting
Weerklank te mailen.

Marius en Sandra beslissen samen met de
bestuursleden op grond van argumenten bij
wie de beker een jaartje gaat logeren.

Wij zien jullie suggesties graag tegemoet!



In 2020 start de voorzitter van Stichting
Weerklank, Peter Oud, een intensieve
reeks gesprekken met politici, bestuur-
ders van (Ggz-)instellingen, partners in
echt goede hulp, steun en zorg voor
mensen die stemmen horen. Dat alles
om een kanteling te weeg te brengen
die moet leiden tot echt goede hulp,
steun en zorg voor mensen die stem-
men horen. Weerklank wil met de
gesprekspartners van gedachten wisse-
len over hoe de Ggz kan worden aange-
sproken op het loslaten van verkeerde
ideeën over de behandeling en vooral
ook de benadering van mensen die
stemmen horen. Weerklank praten over
hoe de stigmatisering in de professionele
hulpverlening en in de samenleving kan
worden teruggedrongen. Weerklank wil
praten over het verminderen van de
medicatie. Weerklank wil laten zien hoe
een compleet andere benadering en
behandeling van mensen die stemmen
horen leidt tot meer en beter herstel,
tot minder last en lijden, tot emancipa-
tie. Weerklank wil laten zien die andere
aanpak (zoals door enkele hulpverleners
en via zelfhulp (Steunpunten Stemmen
Horen) al uitgevoerd) leidt tot veel min-
der kosten dan de traditionele en min-
der effectieve behandelingen in de Ggz.
Weerklank wil van de gesprekspartners
horen hoe zij willen en kunnen bijdra-
gen om het onjuiste ziekteconcept van
‘stemmen horen’ te verlaten ten faveure
van een heel andere en emancipatoire
benadering: Stemmen horen is een 
variatie in het menselijk bestaan; soms
kan het ernstig lijden veroorzaken, maar
meestal kan met goede hulp stevig 
herstel worden bereikt.

De website van Stichting Weerklank zal gere-
geld berichten over de gesprekken. Op dit
moment worden de agenda’s getrokken. Op
het moment dat alle afspraken vast staan,
laten we weten wie er met Weerklank om de
tafel gaat. Het eerste gesprek is al heel snel:
met Ab Klink, directeur zorgverzekeraar VGZ
ontvang Peter Oud in december……..

Stemmen horen is geen ziekte, maar we
moeten er wel over praten!
Stemmen horen is een menselijke variatie en
komt bij veel meer mensen voor dan alleen
maar bij patiënten met een psychiatrische aan-
doening. De meeste mensen die stemmen
horen worden niet ziek van die stemmen. Ze
ervaren ze als helpend en ook als inspiratie in
hun leven. Soms kunnen ze er wel heel veel
last, pijn en verdriet van ondervinden. Stem-
men kunnen je ziek maken, je angst aanjagen,
zware kritiek uiten, je machteloos maken en ze
kunnen de baas gaan spelen over alles in je
leven. Stemmen kunnen proberen je aan te zet-
ten tot agressie tegen anderen en/of tegen
jezelf. Stemmen kunnen een reactie zijn op wat
je hebt meegemaakt in je leven en op emoties
die daar het gevolg van waren. Die emoties
waren te heftig om mee om te gaan en de
stemmen hebben hun plaats ingenomen. In
deze situatie is het heel belangrijk dat er op
een juiste manier steun, hulp en zo nodig zorg
wordt aangeboden. Dat laatste is helaas lang
niet altijd het geval. Daarom moeten we erover
praten. Ook met u!

Stemmen laten vaker van zich horen dan
gedacht wordt
Heel veel mensen horen stemmen, zo’n 10% van
de bevolking. (Bevolkings)Onderzoeken tonen
aan dat stemmen horen bij herhaling, bij volle-
dig wakkere, gezonde, ‘normale’, volwassenen
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voorkomt. Er is een enorme individuele variatie,
zowel in de soort stemmen die wordt gehoord
als in de reactie erop. Sommige ervaringen zijn
heel kort, slechts een paar seconden, zoals het
horen roepen van de eigen naam. Andere duren
jaren en komen in wisselende frequenties. Veel
stemmen zijn ondersteunend, helpend en inspi-
rerend. Andere zijn een machteloos makende
kwelling. 

Herstellen is realistischer dan genezen
Ervaring en onderzoek laten zien dat mensen
die lijden onder hun stemmen kunnen herstellen
door erover te leren praten, liefst met andere
mensen die stemmen horen. Herstel is bereik-
baar als mensen leren accepteren dat hun
stemmen een persoonlijke relatie hebben met
wat er in hun leven is gebeurd. Herstel is dat te
kunnen (h)erkennen en ermee te leren omgaan
door de macht terug te nemen en de door de
stemmen opgeroepen gevoelens weer als
eigen gevoelens te zien. Het is belangrijk om
de relatie met ze te veranderen. Herstellen is
een veel realistischer uitgangspunt en perspec-
tief dan genezen. Het is de ervaring van men-
sen die stemmen horen dat in de psychiatrie
vaak de nadruk wordt gelegd op het laten ver-
dwijnen van de stemmen en de farmaceutisch
gerichte symptoombestrijding. Men stelt zich
blijkbaar ten doel om stemmen te onderdruk-
ken en vooral niet te spreken met de cliënt over
waar en wat stemmen zijn en hoe ermee kan
worden ‘geleefd’. Essentieel is dan ook dat het
stemmen horen wordt losgekoppeld van het
ziektebegrip. Daarom dient het ongewenst
stemmen horen verbonden te worden met wat
zich in het leven van degene die stemmen
hoort aan akelige, emotionele, verwarrende en
soms traumatische dingen heeft voorgedaan.
Pas als op die samenhang wordt ingegaan, is
herstel mogelijk.  

Geen diagnostische stigmatisering; stem-
men accepteren
We pleiten voor een andere benadering: stem-
men accepteren, niet om wat ze zeggen, maar
als stemmen die zich heel persoonlijk zich tot

je richten of over je praten. In het begin zijn
mensen die ongewenst stemmen horen vaak
bang voor wat ze horen. Ze willen de stemmen
zo snel mogelijk kwijt. Juist in die eerste fase
komen mensen terecht in de psychiatrie en/of
psychotherapie. Maar het is een beginfase die
te overwinnen is: de stemmen hebben een
soms heel extreme boodschap die in het begin
niet makkelijk te begrijpen is. Maar ervaringen
hebben aangetoond dat het herstelproces veel
meer gediend is met een andere
benadering/behandeling.  
Over stemmen horen praten kan het beste met
mensen die ook stemmen horen. In die setting
is er sprake van een veilige, accepterende
omgeving, zonder drang om de stemmen te
laten verdwijnen (wat lang niet altijd mogelijk
is en een schuldgevoel bij de hulpvrager creë-
ert) en zonder diagnostische stigmatisering. De
Stichting Weerklank ondersteunt het groeien-
de aantal zelfhulpgroepen, die steeds vaker
worden gefaciliteerd door professionele zorgin-
stellingen. 

Waarop is ‘de andere benadering’ gericht?
In ‘de andere benadering’ is de aandacht niet
gericht op de diagnose maar op de aanwezige
klachten en op de oorzaken daarvan. De aan-
dacht voor de stemmen richt zich dus op de
ervaring en hoe ermee om te gaan alsook op
hoe en waardoor de stemmen zich hebben ont-
wikkeld, wat hun achtergrond is en hoe daar
dan weer mee kan worden omgegaan. Dat pro-
ces kan zich alleen maar in stappen voltrekken. 
De eerste stap is iemand te vinden die een per-
soon die stemmen hoort wil ondersteunen in
de zoektocht naar een omgangsvorm met de
stemmen. Iemand dus die niet bang is van de
stemmen en bereid is om mee te denken, te
kijken wat hij kan doen, het makkelijker te
maken met de stemmen om te gaan. Iemand
die begrijpt dat stemmen niet echt iets kunnen
doen en alleen heel overtuigend kunnen spre-
ken. Iemand die de angst niet ontkent maar er
ook niet in meegaat. Iemand die bereid is de
echtheid van de stemmen te erkennen. Iemand
die zijn hulp beperkt tot helpen omgaan met
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de stemmen. De tweede stap is om met dege-
ne die stemmen hoort  te praten over hem of
haar zelf, wat hij of zij  doet en wat niet; hoe
het dagelijks leven is ingericht; wat er zoal
gebeurd is in het leven. Belangrijk is, dat de
stemmenhoorder  iemand over zichzelf durft te
vertellen en aan die ander toestaat vragen
daarover te stellen zonder direct bang of boos
te worden als hij/zij het niet begrijpt of de uit-
leg over de stemmen die worden gehoord niet
direct wordt begrepen. De ondersteuner moet
kritisch stimuleren. Samen moet worden
geprobeerd de gespreksproblemen niet als
falen of niet goed genoeg zijn te zien.

De derde stap is praten over de stemmen. Eerst
met elkaar spreken over wat iemand heeft
meegemaakt. De ondersteuner stelt vragen
over wat hij/zij niet begrijpt en dat wordt dan
samen uitgewerkt. Maar alleen over stemmen
praten is niet voldoende om de angst kwijt te
raken. Er kunnen oefeningen worden gedaan
die op termijn leiden tot minder angst en meer
controle over de stemmen.  

Een volgende stap is - samen met de onder-
steuner - het ‘Maastrichts Interview voor  stem-
menhoorders ’ af te nemen. Het interview kan
worden gedownload via www.stichtingweer-
klank.nl. Het belangrijkste van het interview is
om goed na te denken over hoe en wanneer
het ongewenst stemmen horen is begonnen,
of ze negatief zijn (geworden) en wat er is
gebeurd of waar problemen zijn ontstaan. 
Na het interview kan de informatie die hieruit
is voortgekomen geordend worden in een rap-
port. En na dit rapport kunnen twee vragen
gesteld worden om een persoonlijke diagnose
(construct) te kunnen formuleren: 

1. Wie worden door de stemmen gerepresenteerd? 

2. Welke problemen representeren de stem-
men? Hierna kunnen de stemmenhoorder en
de ondersteuner samen kijken waarin hulp
nodig is en wie dat kan bieden.

Psychiatrie en vooroordelen 
In de psychiatrie wordt stemmen horen vrijwel
alleen gezien en benaderd als een symptoom
van een ziekte. Heel vaak (80%) wordt daarbij
dan de diagnose schizofrenie gegeven. Degene
die stemmen hoort, krijgt vervolgens vooroor-
delen te horen zoals over het chronisch ver-
loop, de noodzaak om heel lang medicijnen
(neuroleptica) te nemen en zich aanpassen aan
de ziekte. Dit laatste wil zeggen niet te hoge
verwachtingen hebben van de mogelijkheden
in zijn/haar leven voor wat betreft het aangaan
van langdurige intieme relaties, het niveau van
werken en de gevoeligheid voor stress. Tenslot-
te gaat men ervan uit dat ‘de psychotische
patiënt’ zelf geen echte bijdrage kan leveren
aan zijn/haar herstel, anders dan door zich aan
te passen aan beperkingen en medicatie te
nemen. Soms is er een andere diagnose waar-
bij wel meer op problemen wordt ingegaan,
maar er toch een sterke neiging bestaat om
medicatie te geven en op de ervaring zelf niet
specifiek in te gaan. Op de manier waarop in
de psychiatrie tot een diagnose wordt geko-
men is veel kritiek. De diagnose volgt uit het
vaststellen van een aantal symptomen, zoals
stemmen horen en de verklaring daarvoor. 

Eigenlijk, volgens goed medisch handelen, zou
eerst de oorzaak moeten worden achterhaald
alvorens een diagnose te stellen. Na jarenlang
onderzoek is het duidelijk geworden dat de
psychiatrische redenering over stemmen horen
niet juist is en leidt tot een zichzelf waarma-
kende voorspelling en stigmatisering van het
fenomeen stemmen horen in de samenleving.

Als je stemmen hoort ben je niet gek
Stemmen horen is geen symptoom van een
ziekte of dysfuncties van de hersenen. Althans,
dit is nog nooit wetenschappelijk aangetoond.
Het is vaak een reactie op traumatische erva-
ringen, die iemands emoties uit het evenwicht
gebracht hebben. Iemand kan wel ziek worden
en disfunctioneren vanuit de angst voor de
stemmen en de macht die hij /zij aan de stem-
men geeft. Stemmen kunnen als zeer overwel-
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digend ervaren worden. Voor mensen die stem-
men horen en ziek worden of gaan disfunctio-
neren, zijn de stemmen angstaanjagend en
machteloos makend. Net zo angstig en mach-
teloos makend als tijdens de traumatische
ervaringen zelf. Negatieve stemmen horen
komt voor bij 3,5-4% van de algemene bevol-
king. Bij veruit de meeste mensen is er geen
sprake van ziekte. Dit is uit epidemiologisch
bevolking onderzoek gebleken. Hiermee is ook
bewezen dat stemmen horen op zich geen
symptoom van een ziekte of uiting van gekte
is, maar een menselijke variatie. Door vast te
houden aan het ziekteconcept wordt herstel
bemoeilijkt. Het beperken van de behandeling
tot medicatie voorschrijven, leidt tot schade
voor degene die stemmen hoort. Op zijn of
haar problemen wordt immers niet ingegaan.
Het is daarnaast een onjuist uitgangspunt dat
degene die stemmen hoort geen eigen bijdra-
ge kan leveren aan zijn herstel. Het is beter dat
iemand die stemmen hoort eerst andere men-
sen die stemmen horen ontmoet alvorens zich
naar de psychiatrie te begeven waar diegene
een diagnose krijgt. Hij/zij is dan in elk geval
weerbaarder tegen de vooroordelen of voorin-
genomenheid die helaas ook bij professionals
nog steeds voorkomt. Er zou eerst een paradig-
ma switch plaats moeten vinden binnen de
geestelijke gezondheidszorg (ggz)!

Stemmen horen is een menselijke variatie, ver-
gelijkbaar met dyslexie, homoseksualiteit, rood
haarof linkshandigheid. Helaas hebben we in
onze westerse cultuur een negatieve kwaliteit
gegeven aan het stemmen horen. 

Er zijn ook mensen die stemmen horen ervaren
als een positieve aanwezigheid in hun leven.
Dat is de grootste groep onder mensen die
stemmen horen. Voor de meeste mensen die
stemmen horen, is het een spontaan proces,
dat ze beleven als een persoonlijke extra moge-
lijkheid, waar ze zich niet of nauwelijks zorgen
over maken. Sommigen zijn zelfs blij met die
bijzondere zintuiglijke ervaring. Deze groep
laat zich niet in de ggz zien en daarom kent de

doorsnee psychiater deze groep ook niet. Ze kij-
ken ook wel uit; zij hebben geen trek in een
label uit de DSM, het diagnostisch handboek
voor de psychiatrie.

Het stemmen horen kan ook ontstaan door het
oplossen van een indringend probleem buiten
zich zelf te plaatsen. De reden om dit te doen
kan zijn dat de persoon zelf geen oplossing kan
bedenken en daarom een zekere afstand tot
het probleem neemt. Hij/zij vertrouwt er dan
bijvoorbeeld op dat als er geen probleem van
het probleem wordt gemaakt, de oplossing
zich vanzelf aandient. Door ruimte te scheppen
kan hij inspiratie opdoen en de oplossing van-
zelf laten groeien. Het horen van stemmen kan
dan zo'n inspiratiebron zijn. (Luisteren naar je
innerlijke stem.) De stemmen kunnen in de
vorm van beeldspraak of soms rechtstreeks
aanwijzingen geven voor een mogelijke oplos-
sing van het probleem.  

Onzekerheid, angst, patiënt 
Zoals gezegd ervaart een groep mensen het
horen van stemmen als negatief, mede onder
invloed van cultuur. (Men dan denkt ziek te
zijn.) Er ontstaat onzekerheid en/of angst. De
stemmen reageren daarop en dat kan de onze-
kerheid en angst weer doen toenemen. Men
weet niet wat te doen met die stemmen. Gaat
het wel goed met me, vragen ze zich af. Som-
migen denken dat ze gek zijn. De hulpvraag die
ze hebben gaat daarover. De hulpverlener moet
zich richten op het inzicht in wat de stemmen
zeggen, wat ze willen, wat dat eigenlijk bete-
kent, waar ze vandaan komen en hoe ze hun
negatieve dominantie kan worden omge-
bouwd naar het terugwinnen van de regie door
degene die ze hoort. 

Het stemmen horen bij mensen die daardoor
‘patiënt’ zijn geworden, komt vooral voor bij
mensen die problemen in hun leven hebben
meegemaakt waardoor ze emotioneel sterk uit
hun evenwicht geraakt zijn. Ze kunnen hun
emoties niet aan en juist dan komen er stem-
men, die de emoties verwoorden en herinne-
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ringen ophalen aan wat hen is overkomen. Ze
zijn vaak bang of boos en doen weinig navraag.
De problemen of trauma’s zijn zo overweldi-
gend (geweest) en de hulpverlening schiet
tekort of erger: ontkent de oorzaken en weigert
om erover te praten met de cliënt. Degene die
stemmen hoort verliest het gevoel dat hij of zij
iets kan doen aan de situatie en raakt steeds
verder verstrikt in emotionele verwarring.
Daarbij spelen vaak een laag zelfbeeld en wei-
nig zelfvertrouwen ook een rol. De kritiek van
de stemmen doet dat nog eens in ernst toene-
men. En daar kunnen de stemmen dan weer op
inspelen. Een vicieuze cirkel die alleen met
goede hulp en steun kan worden doorbroken. 

Het moet en kan echt anders!
De ervaringen met individuele hulpverlening
aan mensen die stemmen horen, de ervaringen
van zelfhulpgroepen zoals de Steunpunten
Stemmen Horen, de ervaringen met het Maas-
trichtse Interview en Voice Dialogue en speci-
fiek onderzoek naar de effecten van zelfhulp
tonen aan dat mensen die stemmen horen eer-
der, beter en duurzamer herstellen met een
andere benadering en behandeling. Daarnaast
is de ‘andere benadering’ kosteneffectiever:
professionele hulp die zich verbindt met erva-
ringsdeskundigheid, het ziekteconcept inruilt
voor een herstelperspectief en zich minder
richt op de psychiatrie- en meer op de WMO-
positionering. 

En waar willen we dan precies met u over
praten?
We willen natuurlijk heel graag van u horen
hoe u kijkt naar wat hiervoor is benoemd. We
willen heel graag met u van gedachten wisse-
len over hoe we de ggz kunnen aanspreken op
het loslaten van verkeerde ideeën over de
behandeling en vooral ook de benadering van
mensen die stemmen horen. We willen graag
met u bekijken hoe de stigmatisering in zowel
de professionele omgeving als in de samenle-
ving als geheel kan worden teruggedrongen.
We willen heel graag met u bezien hoe de
medicatie kan worden teruggebracht. We wil-

len u heel graag laten zien hoe een compleet
andere benadering en behandeling van men-
sen die stemmen horen leidt tot meer en beter
herstel, tot minder last en lijden, tot emancipa-
tie. We kunnen laten zien dat de kosten van de
andere aanpak van stemmen horen zoals die
door enkele hulpverleners en in de vorm van
zelfhulp (Steunpunten Stemmen Horen) wordt
uitgevoerd, leidt tot veel minder kosten dan de
traditionele en minder effectieve behandelin-
gen in de ggz. We willen heel graag van u
horen welke suggesties u heeft als het gaat om
het onjuiste ziekteconcept van ‘stemmen
horen’ te verlaten ten faveure van een heel
andere en emancipatoire benadering: Stem-
men horen is een variatie in het menselijk
bestaan; soms kan het ernstig lijden veroorza-
ken, maar meestal kan met goede hulp stevig
herstel worden bereikt. 

Ook binnen de ggz-instellingen is er veel kritiek
op het huidige systeem. Men vindt dat het echt
niet goed gaat met het behandelen van men-
sen die stemmen horen.  Daarnaast is er het
duidelijke besef dat de DSM niets zegt over
prognoses. Het labelen werkt stigmatisering in
de hand en maakt dit ook niet tot een goed
model. Het aan een DSM diagnose verbinden
van een betalingssysteem vertraagt de voort-
gang in hulpverlening. Cliënten hebben boven-
dien helemaal geen baat bij dit ziekteconcept.
Mijns inziens moet het systeem gekanteld wor-
den.

Hulpverleners zouden meer kennis van handvat-
ten moeten hebben die hen in staat stellen om
te kunnen schakelen tussen behandelingen en
benaderingen om met stemmen om te gaan.

Ggz-instellingen en opleidingen gaan uit van
een biomedisch model dat nog geen enkele
bio-marker heeft gevonden voor welke psychia-
trische stoornis dan ook. Er is onvoldoende
inzicht en acceptatie dat psychiatrie geen exac-
te wetenschap is en dat er verschillende verkla-
ringsmodellen kunnen zijn.
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De training is bedoeld voor professionals en
ervaringsdeskundigen die stemmenhoor-
ders willen helpen bij hun herstelproces. 

In de praktijk blijkt dat de meeste hulpverle-
ners wel willen weten of cliënten stemmen
horen, maar er niet op gericht zijn ermee te
werken, niet getraind om met stemmenhoor-
ders over hun stemmen te praten.
Stemmen horen is voor iedere stemmenhoor-
der een individuele ervaring en heeft dan ook
een persoonlijke betekenis.

Onderzoek heeft aangetoond, dat deze stem-
men duiden op problemen waar de stemmen-
hoorder mee kan leren omgaan en ook met de
problemen die eraan ten grondslag liggen
(Romme, Escher e.a. 2012). Hoewel het wel kan
gebeuren, is het doel bij deze benadering niet
dat de stemmen verdwijnen.
Deze Maastrichtse benadering richt zich op moge-
lijkheden van de stemmenhoorder om met zijn
stemmen te leren omgaan. Stemmenhoorders leren
weer de baas te worden over hun stemmen. Daar-
om is het nodig dat professionals getraind worden
in een werkwijze die aansluit bij de eigen ervaring. 

Tijdens de training zullen ook stemmenhoor-
ders aanwezig zijn met wie je kan oefenen met
het Maastrichtse interview en samen kan leren
onderzoeken, waar de stemmen bij deze stem-
menhoorder vandaan komen en wat het nut is
van deze stemmen. Deze benadering stimu-
leert de eigen kracht van de stemmenhoorder
en sluit aan bij zijn herstelproces.

Peter Oud Training & Coaching biedt hierom-
trent 2 maal per jaar een training. Er kunnen
maximaal 10 cursisten deelnemen. 

Diegene die deelneemt aan de training, krijgen
het boek 'Leven met stemmen' (van Romme,
Escher e.a.) bij aanvang van de training uitge-
reikt en een syllabus digitaal aangeleverd krijgt. 

Voor beide trainingen is enige voorbereiding en
huiswerk vereist.

In het voorjaar wordt de training gegeven in
Utrecht in samenwerking met Enik. 

Het 1e deel van de training betreft het leren
afnemen en interpreteren van het Maastrichts
interview en met de stemmen leren omgaan.
Het betreft 4 dagdelen. Trainer Peter Oud, soci-
aal psychiatrisch verpleegkundige.
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Voorjaar 2020 training: 
‘Stemmen horen begrijpelijk maken’. 
Peter Oud



     1ste bijeenkomst: Is gericht op een andere
manier van benaderen m.b.t. het omgaan
met stemmen en een herstelgerichte attitu-
de.

     2e bijeenkomst:Het afnemen van het inter-
view.

     3e bijeenkomst:Het maken en het bespre-
ken van het verslag en de rol van facilitator
van een stemmenhoordersgroep. 

     4e bijeenkomst: Het maken en het bespre-
ken van het construct, een dynamisch psy-
chosociale formulering die het stemmen
horen begrijpelijk maakt.

Het 2e deel van de training, de 5e bijeenkomst
betreft de Voice Dialogue. Trainer: Dirk Cor-
stens, psychiater. 

Het betreft een methodiek om als hulpverlener
met de stemmen van een stemmenhoorder in
gesprek te gaan, antwoorden te krijgen om
achter de bedoeling van stemmen te komen.
Een voorwaarde voor deelname aan dit deel, is
dat je bekend moet zijn met de Maastrichtse
benadering.

Locatie: 
Enik Recovery College, Hoograven
Vaartscherijnstraat 51,  3523 TB Utrecht

Data: 
Woensdag 4 en 18 maart, 1 en 15 april 2020 van
10.00–15.00 uur.
En de Voice Dialogue op woensdag 29 april
2020 van 10.00-16.00 uur.

Lunch:
Lunch wordt verzorgd. 

De kosten: 
Voor de gehele training € 670,00 pp.

Aanmelden:
Heb je vragen of wil je je aanmelden: via
peter.oud.tc@ziggo.nl of bel 06-10202771
Opgave: Naam, functie, waar werkzaam, adres,
postcode, plaats, telefoonnummer en mail-
adres.
Bij aanmelding en betaling ontvangt u een
bevestiging van deelname.

Bij onvoldoende deelname wordt de training
geannuleerd.

Zie ook: www.peteroudtrainingencoaching.com
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In eerste instantie was het voor mij niet
duidelijk dat er sprake was van een samen-
werkingsverband met het AQRP (De Que-
bec Association for Psychosocial Rehabilita-
tion), voordat ik naar het congres kwam.
Dit werd pas duidelijk bij aankomst. Het
bevreemde mij een beetje, omdat we te
gast waren bij een ander groot congres van
de AQRP: een forum voor informatie en
actie op het gebied van geestelijke gezond-
heid. Dit forum, dat alle personen en orga-
nisaties samen brengt die betrokken zijn
bij revalidatie en herstel, heeft als doel het
innoveren, verspreiden en verbeteren van
praktijken, geestelijke gezondheidszorg en
diensten. Door hun activiteiten op het
gebied van onderwijs en kennisoverdracht
ondersteunen zij individuen en organisa-
ties bij het bevorderen van de volledige
inclusie en maatschappelijke participatie
van mensen die leven met een geestelijk
gezondheidsprobleem.

Op zich natuurlijk niet een vreemde combina-
tie, maar gewend aan de ‘familie’ van stem-
menhoorders die ik op een congres tegenkom,
voelde ik me nu een beetje verdwaald tussen
het grote aantal onbekende mensen.

Eenmaal duidelijk en gewend aan de andere
insteek was het prima en heb ik mijn keuzes
voor de workshops waar ik aan deel wilde
nemen gericht op het horen van stemmen.

De eerste dag stond in het teken van ontmoe-
ting en kennismaking. Na een warm welkom
van de voorzitter van het QARP, Diane Harvey
en de vertegenwoordiger van Intervoice, Paul
Baker, volgde een mooie speech van Marius
Romme, die warm werd ontvangen. Vooral de
stemmenhoorders van dit andere continent,
die Marius nog nooit ontmoet hadden, waren
zichtbaar onder de indruk, om hun idool in het
echt te mogen zien en spreken.   
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Montreal Canada november 2019
Yvonne Doornbos



Na de introductie volgde een prachtig verhaal
van Juliette, een meisje van 16 jaar oud. Op een
erg inspirerende manier vertelde zij haar ver-
haal. Zij zei dat ze al 7 jaar stemmen hoorde.
Voor haar een erg moeilijk hoofdstuk uit haar
leven, wat volgens haar niet een echt mooi ver-
haal oplevert. Ze vertelde hoe het haar lukte
om controle te houden over haar leven. Ze
begreep dat het belangrijkste was om vol te
houden en te blijven hopen dat het goed zou
komen. Haar reden om vandaag openlijk haar
verhaal te vertellen is om tieners en volwasse-
nen te helpen die last hebben van hun stem-
men. Een mooi verhaal wat af en toe moeilijk
te volgen was, omdat de vertaler er zijn eigen
draai aan gaf en af en toe hele zinnen over-
sloeg. Maar vooral haar verschijning en het
enthousiasme waarmee zij haar verhaal deed
kwam over als een warm bad.

De tweede dag begon met een inleiding van
een tweetal komieken die de gehele dag als
gastheren functioneerden. Ook hier was het
probleem dat de grappen in het Frans niet zo
duidelijk overkwamen na de vertaling in het
Engels, maar het was grappig om te zien.

Er was een uitgebreide speech van een Franse
antropoloog, Serge Bouchard, die erg bekend
was onder de plaatselijke bevolking. Tijdens
een wekelijkse radio-uitzending stelt hij de
manier waarop wij als mensen leven in deze
maatschappij ter discussie, met een komisch
sausje. Tijdens zijn speech gaf hij ook een uniek
perspectief weer van het thema van het con-
gres en dit werd warm ontvangen door de
Franstalige aanwezigen. 

Hierna was er de mogelijkheid om uit een veel-
heid van workshops een keuze te maken. Zelf
heb ik er een aantal bezocht en zal een
beknopte beschrijving geven.

Walking Between Worlds: Awakening the heart
and liberating the spirit.

Tyrone Gamble, Peer support worker, Psychia-
tric Survivors of Ottawa, Canada (PSO) 

Een wandeling tussen de werelden: Ontwaken
van het hart en bevrijding van de geest.

Tyrone, een bijzondere jonge man, vertelde
ondanks de duidelijke aanwezigheid van
zijn stemmen, uitgebreid over zijn ervarin-
gen met het horen van stemmen en zijn spi-
rituele ervaringen, die voornamelijk te
maken hebben met de kolonisatie van zijn
voorouders en de lessen die hij hieruit
geleerd heeft. Voor hem is duidelijk gewor-
den dat het normale menselijke ervaringen
zijn die zowel een vloek als een gift kunnen
zijn. Met de goede begeleiding, van een sta-
moudste als leraar, heeft hij geleerd om met
de stemmen en spirituele ervaringen om te
gaan en er soms zelfs door geholpen wordt,
in plaats van gepest en gepusht te worden.
Hij is er nu dan ook van overtuigd dat het
zijn taak is om deze lessen door te geven.
Hij geeft aan dat we pioniers als peers
nodig hebben om ons te helpen nieuwe rol-
len aan te nemen.

Ook kwam hij tijdens de supportgroepen
erachter, dat het niet alleen om het horen van
stemmen gaat maar veelal ook over ervaringen
met gevoelens, visioenen en gedachten. Het
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‘Met vereende stemmen het pad van de toekomst
tegemoet treden.’ Een samengaan van het 19de
AQRP congres en het 11de Intervoic Congres



gaat om parallelle realiteiten, het horen van
stemmen is hier een onderdeel van. De groe-
pen die hij begeleidt zijn daarom dan ook toe-
gankelijk voor mensen met andere bijzondere,
zintuigelijke ervaringen. 

Een bijzondere workshop van een bijzondere
jonge man, waarin hij ook in ging op de
geschiedenis en de vele facetten van het heb-
ben van bijzondere spirituele ervaringen en de
manier waarop er vroeger mee werd omge-
gaan in Canada.

Creative ways of working with voices 
Karen Taylor, director of Working to Recovery &
Midwife of the Soul, Isle of Lewis, Scotland, UK
Een creatieve manier om te werken met stemmen

Karen Taylor, bij velen onder de oude stemmen-
hoorders wel bekend, gaf een uitgebreide pre-
sentatie van een nieuwe manier van omgaan
en onderzoeken van het stemmen horen, die zij
samen met haar partner Ron Coleman heeft
ontwikkeld.

Dit deed zij door middel van een interactieve
workshop waarin op een narratieve manier een
jonge vrouw gevraagd werd om haar verhaal te
vertellen. Hierna werden al de personen, karak-
ters, stemmen en gevoelens vanuit het verhaal
in de vorm van personen geplaatst in de ruim-
te. Aan de jonge vrouw werd gevraagd om de
uitingen van de stemmen, gevoelens en frus-
traties, een stem te geven doormiddel van uit-
spraken die de personen dan voor haar zouden
vertegenwoordigen. Voor mij best wel moeilijk
om dit zo op papier te zetten, omdat er veel
gebeurde wat meer met gevoel te maken had
dan met het duidelijk zichtbaar zijn.

De bedoeling van deze oefening was om de
stemmenhoorder te helpen om op een andere
manier, vanaf een afstand te ervaren en te zien
wat de stemmen met haar doen. Op deze
manier werd zij geholpen door van een slacht-
offer te groeien naar een overwinnaar.

Het geheel bevatte voor mij zichtbaar elemen-
ten van familie opstellingen, narratieve
gespreksvormen, maar ook drama therapie en
voice dialogue. Een bijzondere manier om de
effecten van trauma en gebeurtenissen zicht-
baar en voelbaar te maken voor de persoon.

Andere bijzondere workshops die ik op de
woensdag heb gevolgd waren allereerst het
zien van de pas uitgebrachte documentaire: 

Beyond possible: How the hearing voices appro-
ach transform lives, sreening and panel discussi-
on of a new film. 

Gail A. Hornstein, Mount Holyoke College,
South Hadley, Massachusetts, Usa; Caroline
Mazel-Carlton and Cindy Marty Hadge, Wildflo-
wer Alliance of the Western Massachusetts
Recovery Learning Community, Holyoke, USA

Voorbij wat mogelijk is: Hoe de alternatieve
stemmen horen benadering levens veranderde;
vertoning van de film met daarna een open 
dialoog om vragen te stellen en opmerkingen te
richten aan de filmmakers.

Deze 20 minuten durende film is onderdeel
van een groter project gemaakt door stem-
menhoorders, peer-support werkers en onder-
zoekers. Met de bedoeling om door middel van
interviews en informatie te laten zien hoe de
stemmenhoordersgroepen hun leven positief
hebben beïnvloed. Er was zelfs een stukje in te
zien van het interview met een jonge Marius
Romme en Patsy Hage van  vroeger. Ik vond dit
een bijzondere documentaire, die naar mijn
gevoel heel veel kan betekenen voor mensen
om op een andere manier naar het fenomeen
stemmen horen te kijken. Ik was in ieder geval
als een van de velen in de zaal erg onder de
indruk en teleurgesteld dat het de bedoeling is
om deze documentaire voorlopig alleen op
beperkte schaal in de Verenigde Staten te ver-
tonen, met net zoals nu het geval was een
korte uitleg en vraag en antwoord half uurtje
door de makers van de film.
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Deze film is zo duidelijk en geeft een
goed overzicht van de processen die niet
alleen de mensen door zijn gegaan in de
afgelopen jaren, maar ook die van de
stemmen hoordersbeweging.

Het is dus in ieder geval mijn intentie
om te kijken of we deze documentaire
snel naar Nederland kunnen krijgen.

Creative Voices
Victoria Patton, Communications, Engag-
ment and Impact Lead, Hearing the
Voice, Durham University; Mary Robson,
Creative Facilitator of Hearing the Voice,
Durham University, UK.

Creatief met stemmen
Dit was het thema van deze work-
shop, na een korte inleiding en wat
uitleg over de website waar dit pro-
ject onderdeel van is, werden wij uit-
genodigd om van je stem of een emo-
tie waar je op dat moment behoefte
aan had, een mooie mandala te
maken, met stiften, kleurkrijt, stem-
pels en diverse andere materialen.
Leuk om te doen, maar wat voor mij
vooral interessant was, is dat zij een
uitleg gaven over de website die al
wat jaren terug gemaakt is, maar in
de loop van de tijd verder is uitge-
breid met verschillende onderwerpen
en onderdelen. Daarom wil ik deze
toch graag nog een keer onder de
aandacht 

brengen, omdat deze zeker de moeite waard is
om te bekijken. www.understandingvoices.com
Voice Collective’s Online Forum for young voice
hearers
Lucy Fernandes, Voice Collective Development
Worker, Mind in Camden, Londen, UK.

Stemmen Collectief Online Forum voor jonge
stemmen hoorders.

Ook dit forum genaamd ‘Voice Collective’ is
ontstaan met ondersteuning van de Durham
Universiteit in Engeland.
Het is een forum dat een veilige, vertrouwelijke
en anonieme plek geeft voor jongeren onder
de 25, die dingen horen, zien of voelen die
anderen niet ervaren. Ook voor ouders, naasten
en begeleiders die hen ondersteunen is er
ruimte om zaken te delen. Lucy gaf een presen-
tatie over het ontstaan en de inhoud van dit
internet Forum. Duidelijk werd dat dit medium
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voor jongeren erg belangrijk is, waarbij zij
elkaar ondersteunen. De drempel om een
groep te bezoeken is vaak voor jongeren te
groot en de veiligheid van thuis achter hun
scherm blijkt erg goed te werken.

Er bestaat een mogelijkheid om ondersteuning
te krijgen om een dergelijk forum op te zetten
in de Nederlandse taal. De link is:
www.forum.voicecollective.co.uk

Tijdens het congres heb ik ook gesproken
met anderen die een online supportgroep
hebben opgezet speciaal voor jongeren en
met een bijzondere dame uit Singapore, die
een prachtig kinderboek over het horen van
stemmen heeft geschreven. Vorig jaar ben ik
al  bezig geweest met de ondersteuning van
de vertaling en op zoek naar een uitgever, dit
ga ik dit jaar weer oppakken om dit prachti-
ge boek in het Nederlands uit te geven.
Zodat er ook voor onze jeugd meer onder-
steuning komt op het gebied van het horen
van stemmen.

Kortom, tijdens dit congres heb ik weer zoveel
inspiratie opgedaan en nieuwe en oude men-
sen ontmoet. Een bezoek om nooit te vergeten.

Ook het bezoek aan de stad Montreal, erg
koud en onder een laag sneeuw bedekt was
bijzonder.

Zelfs samen met Geert en Marius een echte ijs-
hockey wedstrijd bezocht, iets wat volgens hen
niet mocht ontbreken aan onze trip. Vanavond
weer op weg naar huis en weer terug in de
waan van de dag.
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Stemmen I 

Er is een kijken dat verder gaat dan wolken die verdwijnen

in een zonverlichte hemel.

Een schouwen in de diepte van de schaduw in je hoofd.

Er is een reizen dat verder gaat dan afstand overbruggen.

Een reizen in de luwte van innerlijke zee�n, waar haaien

zich tegoed doen in onpeilbare gebieden.

Er zijn stemmen die vertellen en stemmen die vernielen.

Er zijn stemmen die onzichtbaar zijn 

maar die emoties kleuren.

Er zijn stemmen die maar blijven zeuren 

achter gesloten deurenen stemmen die het 

licht uitdoen en niemand die je gelooft.

Geert Zomer
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Ons onderzoek gaat (ook) over het ver-
haal achter de cijfers!
‘We hebben in de wereld van (weten-
schappelijk) onderzoek nogal eens de nei-
ging om alleen te kijken naar de 
cijfers en de symptomen. Ik heb in dit
onderzoek geprobeerd in elk geval ook te
kijken naar de mensen waarover het gaat,
in dit geval mensen die stemmen horen.
Natuurlijk presenteren we straks cijfers,
maar we hebben vooral ook gezocht en
gevonden dat er een heel belangrijk ver-
haal zit achter die cijfers. Ons onderzoek
gaat juist daarover. Helpt deelname aan
een stemmenhoordersgroep in het herstel
proces? Ja, zeker! Op dit moment kan ik
nog niet ingaan op de gedetailleerde
resultaten omdat er nog een officiële
publicatie moet plaatsvinden. Wij hopen
dat dat in de loop van volgend jaar gaat
gebeuren en onmiddellijk daarna neem ik
contact op met Weerklank.’

Leren van elkaars ervaringen werkt heel
positief
In 2016 t/m 2018 deden 43 mensen mee aan het
onderzoek. Zij vulden op verschillende momen-
ten vragenlijsten in en Barbara Schaefer, de
onderzoekster, sprak persoonlijk met 30 van hen. 

Het betrof allemaal mensen die korter of lan-
ger deelnamen aan de bijeenkomsten van
stemmenhoordersgroepen in Goes, Middel-
burg, Amsterdam, Purmerend, Zaandam, Nij-
megen, Den Haag en Weert. Ze legt op dit
moment (samen met collega onderzoeker
Jenny Boumans) de laatste hand aan de kwali-
tatieve analyse van de onderzoeksgegevens. 

‘Wat kan ik op dit moment al vertellen? Nou,
de stemmenhoordersgroepen leveren voor
mensen echt wel iets op. We hebben vooral
onderzocht wat dat dan precies is en waar
dat door zou kunnen komen. Het onderzoek
laat zien dat mensen op verschillende
momenten naar een stemmenhoordersgroep
gaan. Er zijn mensen die pas heel kort stem-
men horen, er eigenlijk nauwelijks iets over
hebben gelezen en nauwelijks over hebben
gesproken met anderen. Er zijn mensen die
al jaren stemmen horen en allerlei soorten
behandelingen hebben gehad. Je ziet dan
ook dat doelen om deel te nemen aan de
groep verschillen. Mensen die heel pril in
hun stemmen horen zitten, zijn nog hele-
maal niet bezig met dingen waarmee andere
mensen, die al heel lang stemmen horen,
wel bezig zijn. Dat is aan de andere kant ook
weer heel mooi. Je leert immers van elkaar
en van elkaars ervaringen, je kan elkaar
ondersteunen, zeggen de deelnemers. Maar
de doelen kunnen ook wel heel erg uit elkaar
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Barbara Schaefer onderzocht 
stemmenhoordersgroepen
Barbara Schaefer: Stemmenhoordersgroep is kans om sociaal leven uit te bouwen

Paul Custers
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liggen en dat kan in de groep soms best las-
tig zijn. Maar alle mensen zijn in wisselende
mate positief over de groepen, zelfs mensen
die al snel weer gestopt zijn.’

Een sociaal netwerk bouwen via de stem-
menhoordersgroep
‘Mensen zitten er meestal niet met het doel:
ik wil van mijn stemmen af. De meeste men-
sen willen er beter mee kunnen omgaan
en/of willen vooral mensen ontmoeten die
hun ervaringen serieus nemen. Er zijn men-
sen die zeggen dat ze helemaal niet wisten
dat er andere mensen zijn die stemmen
horen. Ik ben dus niet de enige, zeggen ze.
Ze geven aan nieuwsgierig te zijn naar hoe
dat bij anderen is. Soms niet eens met de
primaire doelstelling dat ze iets willen oplos-
sen of van de stemmen af komen. Ze willen
eerst eens met anderen praten die weten
hoe het is om stemmen te horen. Daarvoor is
een stemmengroep een ideale gelegenheid.
Veel mensen vinden het fijn om bij mensen
te zijn waar ze zich prettig bij voelen. Bij-
voorbeeld omdat ze zelf slechts een heel
klein steunsysteem hebben. De stemmen-
hoordersgroep biedt de kans om een net-
werk, zeg maar een sociaal leven verder uit
te bouwen. Er zijn mensen die aangeven dat
ze zich door hun stemmenhoordersgroep
minder alleen voelen.’ 

Elkaar begrijpen, echt begrijpen
‘Je zag ook dat mensen er met veel schaamte
gaan deelnemen. Iemand gaf in een interview
zelfs aan: Als ik naar die groep ga dan weet
iedereen daar dat ik stemmen hoor. Ik vond dat
wel opmerkelijk, want in de groep zitten alleen
maar mensen die stemmen horen. De schaam-
te is vaak heel  groot. Maar daarnaast blijkt
dan weer wel dat als mensen eenmaal gaan
deelnemen, ze na een vrij korte periode in de
groep zich al meer op hun gemak voelen. Ze
gaan luisteren naar de andere mensen in de
groep en ze gaan zelf ook heel persoonlijke
dingen vertellen.’

Ondanks de soms verschillende doelen waar-
mee mensen in de groep zitten, geven alle
deelnemers van het onderzoek aan dat zij de
erkenning die ze in de groep krijgen erg waar-
deren. Het onderzoek van Barbara Schaefer
richtte zich alleen op de stemmenhoorders-
groepen en niet zo zeer op andere hulpverle-
ning die men mogelijk ook ontvangen heeft.
Wel werd heel kort gevraagd naar ervaringen
met professionele hulpverlening. 

‘Er werd genoemd dat men met hulpverleners
niet altijd goed kon praten over stemmen
horen. Sommigen gaven heel duidelijk aan
dat ze zich niet echt begrepen voelden in de
professionele hulpverlening. Dat laatste is er
juist wel in de stemmenhoordersgroepen.
Daar kun je gevoelservaringen delen, omdat
de andere deelnemers verwante ervaringen
hebben gehad.’

Veel hulpverleners, maar ook familie en vrien-
den, kunnen de ervaring ‘stemmenhoren’ mis-
schien wel cognitief, als denkinhoud begrijpen,
maar ze hebben de ervaring zelf niet gehad
zodat ze het niet echt kunnen begrijpen. 
‘We hebben ook gevraagd naar hoe tevreden
men is met de professionele hulpverlening die
men ontving, los van de stemmenhoorders-
groep. Daar komt een wisselend beeld uit. Een
deel van de deelnemers geeft aan tevreden te
zijn met de hulp die ze ontvingen en dat hun
hulpverlener hen heeft aangeraden naar de
groep te gaan. Zij vinden deelname aan de
groep een mooie aanvulling op andere zorg die
ze hebben ontvangen of nog steeds krijgen.
Enkele namen contact op met de stemmen-
hoordersgroep omdat ze minstens zelf het
gevoel hadden ‘niet echt verder’ te kunnen
komen met andere hulpverlening die men ont-
ving vanuit de GGZ.’ 

Ja, ik zal het altijd aanraden
‘Op de vraag, zou jij andere stemmenhoorders
aanraden om naar de Stemmenhoordersgroep
te gaan, zegt 55 procent Ja, ik zal het altijd
aanraden, 38 procent Ja, ik zal het meestal
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aanraden en 7 procent Ik zou het soms aanra-
den en soms niet. Een deelnemer zei Ik heb
het wel als positief ervaren en ik zou het
zeker ook andere aanraden… omdat het ook
heel fijn is om… dat je er niet alleen in staat…
dat er ook mensen zijn die…… dat je niet
alleen bent…. Een reden om het niet aan te
raden is dat men de groep toch wel wat ‘talig’
vindt. Men moet in de groep wel in staat zijn
te kunnen luisteren en dat is voor sommige
mensen soms best moeilijk want die zitten
bijvoorbeeld nog erg in ‘hun eigen verhaal’,
zoals enkele deelnemers aangeven.  Veel deel-
nemers geven aan dat zij in de groep zien dat
iedereen zijn eigen proces doormaakt om met
stemmen om te gaan. Wat voor de ene per-
soon werkt hoeft niet voor de ander te wer-
ken. Deelnemers vinden het fijn om samen
dat zoekproces aan te gaan door ervaringen
uit te wisselen en elkaar te steunen.’

Zoals een deelnemer zegt: in de groep is het
vooral dat je gehoord wordt en dat je elkaar
handreikingen geeft... door met elkaar in
gesprek te zijn…  Dus ik denk dat het meer een
beleving is… een ervaring… Iets dat je vooruit
brengt….. en je kunt er ook terugkijken op hoe 
je bent gegaan….
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Zo’n vierhonderd mensen worden wel-
kom geheten, onder wie gasten uit 
Tsjechië, waar al volgens ART wordt
gewerkt en gasten uit Vlaanderen. 
Er vinden steeds vijf sessies tegelijk
plaats, in verschillende zalen van het
immense gebouw. Achteraf zie ik dat
mijn voorkeur steeds is uitgegaan naar
de sessies over ART, dus daarover gaat
mijn verslag, met uitzondering van de
inleidende woorden.

HIC staat voor High Intensive Care en ART voor
Active Recovery Triad.
Er is een trend, geïnitieerd in de VS, naar meer
samenwerken en vermaatschappelijking. In
Nederland leverde dat het Maatschappelijk
Steun Systeem (MSS) op, waarbij wordt
gestreefd naar netwerkpsychiatrie. Wel wordt
vermeld dat de psychiatrie onder druk staat
van gebrek aan zowel mankracht als financiën.
Toch is het tijd voor een integratie van alle
onderdelen. De cliënt heeft de regie, de naas-
ten worden betrokken in het proces. En: Niets
over ons zonder ons, de cliënt is overal bij. 

Deze trend is in de gehele geneeskunde zicht-
baar, overal worden netwerken gevormd rond-
om de cliënt, in sector overstijgende samen-
werking gericht op continuïteit. De zorg is her-
stelondersteunend. Een netwerk zou een
lerend systeem moeten zijn, waarin je leert van
jezelf en van elkaar en van de zorg. Hoe beter
het netwerk, hoe beter de cliënt. 
Dit waren in het kort de woorden van Jaap van
Weeghel en Niels Mulder. 

Chris van Doren licht in zijn voordracht ‘ART
goed uit de VERVE’ het begrip Toolbox toe.
VERVE staat voor Veiligheid En Regie Voor Elk.

Zo komt ART goed uit de verf. Hersteldoelen
zijn vorm gegeven in een Herstel Toolbox, van
horen, zien en spreken. Luister naar mijn ver-
haal is een van de twee instrumenten van de
Toolbox ‘Horen, zien en spreken’. Deze aanpak
is niet beperkt tot de geestelijke gezondheids-
zorg. De werkwijze is als volgt: 

Er is een startbijeenkomst waarin cliënten,
naasten en hulpverleners thema’s inbrengen.
Onderzoekers interviewen cliënten over hun
ervaringen met hulpverleners.

Er wordt een verhalenbijeenkomst georgani-
seerd waarin cliënten hun verhalen aan elkaar
vertellen.

En tenslotte is er een reflectiebijeenkomst
waarin geselecteerde cliëntervaringen/verha-
len worden gedeeld met hulpverleners en
cliëntenraden, met als doel verbeteracties te
formuleren.

In de grote zorginstelling Reinier van Arkel in
Den Bosch, waar Chris van Doren werkt, is een
groeiend draagvlak voor ART, vele afdelingen
doen mee. Het gaat om een implementatie
proces van ‘wat’ naar ‘hoe’. Er is veel betrokken-
heid. De cliëntenraad is enthousiast, naasten
doen mee. Herstel wordt opgevat als herstel
van gezondheid, identiteit, dagelijks leven en
maatschappelijke rollen. Hulpverleners hebben
een werkboek opgesteld gericht op de praktijk,
‘Werken met Verve’, geen methode maar een
aanpak. De gedachte is dat cliënten via het
stellen van vragen in beweging komen. 

Van Doren stelt vervolgens vragen aan de zaal
naar goede en slechte ervaringen in de zorg. Er
is een open benadering vanuit de hulpverle-
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Het HIC, ART en Respijthuizen Congres
12 november in het Energiehuis in Dordrecht

Corine Wepster



ning, een ‘niet weten’. Het kost wel tijd om
mensen te betrekken en draagvlak te creëeren
voor deze aanpak. 

Lieke Zomer, van het VUmc in Amsterdam doet
verslag van validatie onderzoek naar het effect
van ART en de implementatie in de praktijk. In
2016 is het werkboek ART verschenen, met een
monitor van uitgangspunten voor onderzoek
en manier van meten. De onderzoeksvragen
zijn o.a. : is de monitor wel geschikt voor
meting en wat zijn de bevorderende en de
belemmerende factoren bij de toepassing van
ART. Teams reageren verschillend, sommige zijn
pas begonnen. Er zijn 9 domeinscores, zoals
veiligheid het teamproces en terugdringen van
dwang en drang. De resultaten worden bekend
gemaakt aan de teams. Pas na langer werken
met ART is te zien of de uitstroom van cliënten
ook groter wordt. Er is echte samenwerking
nodig met naasten en triade, en borging van
de samenwerking tussen begeleiders en
behandelaren. Er zijn 14 groepsinterviews uit-
gevoerd met verschillende disciplines rond de
tafel, zo’n 83 betrokkenen. Belemmerend is het
imago van de Ggz, het verloop van personeel,
onderbezetting, lastig het hele team mee te
krijgen, logge organisaties en energie neemt
geleidelijk af. Bevorderend zijn: een duidelijk
startmoment aangeven, een kick-off moment,
cliënt en naaste betrekken, enthousiasme bij
medewerkers creëren, leiders, kartrekkers aan-
wijzen, regelmatig evalueren, gedeelde visie in
alle lagen van de organisatie, uitwisseling tus-
sen teams en organisatie.

De conclusie is dat ART groeit, er wordt een
lerend netwerk opgezet, er zal vervolgonder-
zoek komen naar het succes bij cliënten, de
kwaliteit van zorg en de progressie in het
proces.

Susan Jongenelen vertelt over een kwalitatief
onderzoek naar het verminderen van eenzaam-
heidsgevoelens bij langdurig opgenomen cliën-
ten met schizofrenie. Susan is verpleegkundig
specialist in Ggz Breburg, een instelling voor

complexe problematiek in Noord Brabant. Er
wordt gezocht naar een definitie van eenzaam-
heid, zowel emotioneel als sociaal. Daarbij spe-
len in ieder geval een rol: het is een subjectief
gegeven, er is geen of weinig maatschappelijke
aansluiting, sociale angst, het komt voor bij
alle leeftijden, het is uitzichtloos, er is vermin-
derde cognitie, laag zelfbeeld en stigma belem-
mert herstel en reïntegratie. Er blijkt weinig
literatuur te zijn over eenzamheid speciaal bij
cliënten met schizofrenie. In behandelingen
wordt vaak niet gevraagd naar gevoelens van
eenzaamheid. 

Er zijn 7 interviews gehouden, waaruit drie
hoofdthema’s naar voren kwamen: de cliënt
bevindt zich in een vreemde omgeving, de
opname is langdurig en er is verlies van sociale
contacten. Daaruit ontstaat eenzaamheid.
Andere oorzaken van eenzaamheid kunnen
nog zijn de levensgeschiedenis en een tekort
aan sociale vaardigheden. Wat is hieraan te
doen? Een hobby oppakken, bij voorbeeld, en
investeren in het sociale steunnetwerk. Er is
een module ontwikkeld waarmee hulpverle-
ners de eenzaamheid kunnen doen verminde-
ren. Het gaat om 8 bijeenkomsten van een
groepje cliënten 1 maal per week voor 1 uur. De
bijeenkomst zou laagdrempelig moeten zijn,
het gaat gewoon om een gesprek waarin indi-
vidueel aan deelvaardigheden kan worden
gewerkt. Maar ook bij voorbeeld samen koken
of een wandeling maken kan effectief zijn. De
hulpverlener of coach doet zelf mee in het
groepsgebeuren maar kan ook doorvragen,
waardoor er geen hiërarchie is. Het is belang-
rijk in een groep te werken, omdat deze men-
sen vaak ook rouwgevoelens delen ten gevolge
van hun diagnose. Er is behoefte aan een
kwantitatief groter vervolgonderzoek.

Gilles Schipper doet kort verslag van ervarin-
gen samen met Leonie van Dijk, in de
beschermde woonvorm Leviaan in Noord Hol-
land. Hij onderscheidt fasen van herstel: 1. over-
weldigd door aandoening en diagnose, 2. wor-
stelen, 3. leven met de aandoening en 4. voorbij
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de aandoening komen. Hij waarschuwt niet te
snel het hele team te willen meetrekken. Ook
mensen geen dingen uit handen nemen. Pro-
beer aan te sluiten bij de fase van herstel. Han-
del bewust en bevraag jezelf over je handelen.
Als je focust op resultaat dan zul je nooit ver-
andering zien. Als je focust op verandering zul
je resultaat zien. 

Lisette van der Meer belicht de Wet Verplichte
Ggz die per 1 januari 2020 ingaat. Zij werkt met
Cognitieve Adaptatie Training (CAT) in de prak-
tijk. De wet is bedoeld als aanpak van verwarde
personen. Kort door de bocht: de Wet Verplich-
te Ggz is een bureaucratisch monster, zeggen
psychiaters. Het gaat om ambulante behande-
ling thuis onder dwang. De cliënt krijgt de
regie. Maar de behandeling vindt thuis plaats,
wat vaak juist de enige veilige plek voor hem of
haar is. Toegegeven, er hoeft geen opname
plaats te vinden en geen, soms moeilijk, ont-
slag terug naar huis. De behandeling is gemak-
kelijk sociaal in te passen, met behoud van het
sociaal steun netwerk. De hulpverlener zal in
deze wet getraind moeten worden. De cliënt
stelt zelf een zorgplan op. In feite moet per
cliënt worden gekeken wat de beste behande-
ling is, het is maatwerk, waarin de cliënt zelf
een stem dient te hebben. Daarmee staat of
valt deze wet.

Tenslotte: De cliënt aan het woord:
Aukelien Scheffelaar, Marjan de Jong en Mike
Gormez over kwaliteitsverbetering voor en
door de cliënt in de langdurige zorg, een pre-
sentatie van onderzoeksresultaten. Betrokken
in het onderzoek zijn naast psychiatrische
patiënten ook ouderen en mensen met een
verstandelijke beperking. De wensen en
behoeften van de cliënt staan centraal, er is
respect. Cliënten waren ook co-onderzoekers.
Wat gaat goed en wat kan worden verbeterd in
de zorg. De onderzoekers observeerden in 12
centra, 139 mensen. Belangrijk is de zorgrelatie.
In samenwerking met Arkin werd een toolbox
ontwikkeld voor kwalitatief onderzoek naar
cliëntenbeleving van de geboden zorg. Er wer-
den voorbeelden van resultaten voor verbete-
ring van zorg gegeven.
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Stemmen II

En een stem deed het licht uit.

“Waar ben ik”, vroeg de man.

“Hier”, zei de stem. “Jij bent hier.

Het hier dat geen daar is.

Het hier dat geen ‘maar’ is,

maar een waarachtig zijn.

“O”, zei de man. “Zit dat zo.”

En hij opende zijn ogen,

sloeg vleugels uit

en omarmde de stilte. 

Geert Zomer
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Geluksstudies  zijn erg populair in deze
tijd. Voortdurend wordt ons meegedeeld
hoe gelukkig iedereen wel niet is. 
In Nederland zou maar liefst 80% van
de bevolking gelukkig zijn.

Een beetje gelukkig?
Steven Pinker, een Canadees-Amerikaanse
psycholoog, schreef er een goed boek over
(in 2018): Verlichting Nu. Hierin probeert hij
aan te tonen dat het leven nu zoveel beter is
dan vroeger, dat we niet moeten zeuren. We
zijn veel rijker, we leven veel langer, zijn
steeds minder ziek en veel beter opgeleid
etc…. Er zijn natuurlijk best problemen, zoals
het milieu en het klimaat, maar geen reden
om te veronderstellen dat we die niet kun-
nen oplossen. We gaan vanzelf al efficiënter
met onze hulpbronnen om, uit economische
overwegingen, dus de groenere wereld komt
vanzelf dichterbij. Weliswaar zijn mensen in
arme landen minder gelukkig dan wij, in
Afrika bijvoorbeeld, maar ook daar gaat het
inmiddels beter.  

Helaas willen de media ons steeds bang
maken, volgens Pinker, omdat nieuws bijna
altijd negatief moet zijn:  ‘Als het bloedt is het
goed’. Hij gebruikt daarvoor de mooie term
sentiment mining, waarbij is aangetoond dat
media systematisch bepaalde woorden (‘niet
leuk ‘) vaker gebruiken dan andere (‘leuk’).
Stemmingmakerij dus, waarbij de toon van
het nieuws de laatste tijd flink negatiever
werd. Hoewel ik dat laatste wel met hem eens
ben, vraag ik me toch af of hij verder hele-
maal gelijk heeft. Als psycholoog gaat hij
eigenlijk weinig in op emotionele zaken, al
stelt hij wel vast dat angst en depressie afge-
nomen zouden zijn. Is dat zo? Maar hij toont
mijns inziens weinig  begrip voor allerlei (mis-

schien) irrationele angsten waar mensen nu
eenmaal mee rond kunnen lopen, los van de
omvang van hun portemonnee. … 

En wat is een beetje gelukkig, als onderzoeks-
uitkomst? En weten mensen eigenlijk wel wat
geluk is, vraag ik me dan af.   

Het daarop volgende boek van de Belgische
filosoof Maarten Boudry (2019), ‘Waarom de
wereld niet naar de knoppen gaat’, is meer van
hetzelfde. Goed leesbaar en onderbouwd, net
als bij Pinker, maar toch ontbreekt er voor mij
iets, weer teveel nadruk op het economische
(verzucht ik als econoom).

Geluksfactoren
Maar nu is er dan wat mij betreft een meer
bevredigende  studie uitgekomen, ook in 2018
trouwens, waar de hele mens – inclusief psyche
– meer recht wordt gedaan.  Het boek heet
‘The Origins of Happiness’  met als auteurs 
A. Clark, S. Fleche, R. Layard, N. Powdtavee en 
G. Ward, allemaal economen (volgens mij
omdat het om onderzoek van de London
School of Economics gaat). De econoom
Richard Layard is een pionier, want hij schreef
eerder (2005) het originele boek Happiness,
wel in het Nederlands vertaald,  waarin hij er al
blijk van gaf als econoom verder te kijken dan
zijn neus (het inkomen) lang was. En geloof
me, dat is vrij ongebruikelijk onder economen.
Grappig dat nu economen hier van meer nuan-
ce blijk geven dan een psycholoog als Pinker of
filosoof als Boudry.

Het betreft hier een beperkt onderzoek, in die
zin dat er met name naar vier landen is geke-
ken, de VS, VK, Duitsland en Australië, al zijn
vergelijkende gegevens uit andere landen ook
gebruikt.  Maar het onderzoek strekt zich wel
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uit over een lange periode, gebruik makend
van gedetailleerde huishoudonderzoeken in die
vier landen die vaak decennia terug gaan. En
hierbij is naar de hele levensloop van de mens
gekeken, vrij ongebruikelijk in geluksstudies.
Helaas leest het boek niet zo gemakkelijk,
omdat men recht heeft willen doen aan de
soms gecompliceerde statistische uitkomsten. 

Ja, inkomen doet er toe bij geluksbeleving of
levenstevredenheid, gemeten via eigen waar-
deringen van mensen op een zgn Cantrill
schaal van 0 tot 10. Maar dan vooral het rela-
tieve inkomen, dus de positie t.o.v. de omge-
ving, naasten en buren. En hierbij treedt
gewenning op, waardoor meer inkomen na een
tijdje niet meer als iets extra wordt beleefd.
Toch tref je bij de rijkste 33% van de mensen
slechts 16% aan met een geluk van zes of min-
der, op die schaal; terwijl dat bij de armste 33%
wel 29% is. Maar de correlatie is niet zo sterk
als vaak wordt verondersteld. Want andere
zaken spelen ook indirect hierbij mee, zoals

onderwijs dat tot meer inkomen leidt en tot
minder sociale achterstelling.  Wel is het zo dat
het grootste geluk wordt aangetroffen in het
rijke land Denemarken, 7,5 op de schaal, en het
minste in Centraal Afrikaanse Republiek (2,7).

Maar deze studie maakt duidelijk dat inko-
mens maar een beperkt deel van de geluksva-
riatie tussen mensen verklaart. Andere facto-
ren spelen ook een rol, zoals (intieme) mense-
lijke relaties, samenwonen, conflicten op werk
of thuis, eenzaamheid en vooral werkloosheid.
Deze laatste is erg slecht voor onze tevreden-
heid, ook als het werk zelf niet erg bevredi-
gend is noch de tijd die met de baas wordt
doorgebracht.

Geestelijke gezondheid nummer 1
Maar opvallend genoeg is de meest belangrijke
op zichzelf staande factor bij geluksverschillen
de geestelijke gezondheid, ook belangrijker dan
fysieke ongemakken. Mentale ziekte is in deze
studie opgevat als gediagnosticeerde depressie
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en/of angststoornis. Als je depressie en angst
zou kunnen verminderen, dan heeft dat veel
meer effect op welzijn dan armoededaling. Het
wegnemen van depressie en angst  zou de
menselijke ellende (ongeluk) met 20% vermin-
deren, armoedereductie maar met 5%.  De
slechte levensverwachting van de onderste 10%
wordt vooral bepaald door hun emotionele
ongemak. Ook daling van werkloosheid en
fysieke ziekten hebben minder effect. 

Levensgeluk van volwassenen blijkt sterk
bepaald te worden door het emotionele wel-
zijn van hen als kind.  Hierbij speelt de geeste-
lijke gezondheid van de moeder een doorslag-
gevende rol, veel meer dan die van de vader.
Het familie-inkomen speelt bijna geen rol; dat
beïnvloedt wel het intellectuele vermogen van
kinderen en dat weer hun latere inkomen. Wel
kunnen school en leraren het welzijn van kin-
deren enigszins 

beïnvloeden, vooral als er conflicten zijn.  Als
moeder werkt hoeft dat geen enkel probleem
te zijn, integendeel want onvrijwillige werk-
loosheid beïnvloedt mede haar geluk. Maar
mentale ziekten worden zo nogal eens doorge-
geven door de ouders, zo ook hun onderlinge
conflicten en agressie naar het kind. 

Dat mentale ziekte en de afwezigheid daar-
van zo’n belangrijke rol spelen bij ons
levensgeluk is misschien vanzelfsprekend
voor psychologen. Maar hier is dit wel een
erg belangrijk resultaat, want uitkomst van
een jarenlange vergelijkende wetenschap-
pelijke studie. Overigens relativeren de
auteurs hier wel hun uitkomsten, omdat
alle genoemde geluksfactoren, elk op zich
goed zijn voor niet meer dan één punt op de
schaal van Cantrill. Er blijft dus een flinke
onverklaarbare rest,  omdat veel dingen ons
gewoon overkomen, externe effecten dus
waar we geen invloed op hebben. Zo las ik
elders dat de genen wel 30% van ons geluk
zouden bepalen. 

Maar dat neemt niet weg dat onze geestelijke
gezondheid – meer nog dan onze fysieke – de
grootste voorspeller van ons individuele geluk
blijkt te zijn, en dat over het algemeen zeer
onderschat wordt hoe sterk mentale pijn ons
geluk reduceert.  Dat vind ik op de een of ande-
re manier een troostende gedachte naar aan-
leiding van deze studie, belangrijk voor het
besef van (relatief) ongeluk van  stemmen-
hoorders. Ze staan hierbij niet alleen.
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Het was niet druk in de stad en het
regende. Er liepen mensen haastig
voorbij, of zij schuilden in nabijgelegen
portieken. Er reden ook fietsers, 
sommigen waarschijnlijk toeristen. 
Wij zaten onder een grote terrasparasol
zodat de regen om ons heen viel en wij
niet nat werden. Het gesprek kwam
langzaam op gang. Maar ineens zaten
wij er middenin en ging het over 
gnostiek, over Jung, over zo binnen 
zo buiten, zo boven zo beneden, over
eenheidservaringen en dat alles trilling
werd…

In het dorp waar Erwin opgroeide werd veel
geroddeld. Als kind al voelde hij zich anders,
een eenling die buiten de gemeenschap viel.
Ook toen al ervaarde hij een instabiliteit. 

Als adolescent wilde hij ontsnappen. Weg uit
het dorp. Hij was een rebel. Op zijn achttien-
de had hij zijn eerste psychose, de term die
de psychiatrie eraan geeft. Binnen deze psy-
chose ervaarde hij een eenheid en dat alles
trilling werd om hem heen. “Een gebouw
transformeerde van vaste materie naar alleen
maar trilling”, zo vertelt hij, met zijn handen
de contouren van het gebouw aangevend.
Het was in 1993. 

Deze eenheidservaring was zo overrompelend
dat hij erdoor ontwricht raakte en vijf jaar in
een woonvorm verbleef. Hij kreeg de diagnose

schizoïde stemmingsstoornis. Daarna woonde
hij vijftien jaar op zichzelf. Dit eindigde toen hij
door omstandigheden dakloos werd. Hij kwam
toen ook in aanraking met ‘foute’ mensen.
Nadat hij eerst een tijdje bij het Leger des Heils
had gewoond, ging hij weer in een begeleide
woonvorm wonen.   

Inmiddels woont hij drie maanden zelfstandig.
Het gaat goed met hem en hij maakt een rusti-
ge, introverte indruk. Hij houdt van de stilte,
van rust en van eenvoud en zou diep in zijn
hart graag kluizenaar zijn. “In een lege kerk is
de stilte vaak voelbaar”, zo vertelt hij. “Rust,
reinheid en regelmaat, daar gaat het om.” Hij
denkt erover om als gast een tijdje in een
klooster te verblijven. Hij is een echte dromer
en een denker, toen al en nu nog steeds. 

Zijn denken speelt zich grotendeels af binnen
het mystieke. Vooral de gnostiek heeft zijn
interesse. Dit woord stamt af van het Griekse
woord voor kennis, gnosis.

“Gnosis is het Griekse woord voor kennis, inzicht.
Geen uiterlijke (cognitieve) kennis, maar het
weten van binnenuit. In die zin is gnosis even
oud als de mensheid. Vanaf zijn oorsprong
wordt de mens begeleid door de gnosis, al werd
hij zich dat in de voortgaande evolutie steeds
minder bewust.

Meestal wordt het begrip gnosis afgeperkt tot
een stroming binnen het christendom van de
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Een onpeilbare dichter, een ontmoeting
“Soms wacht men een leven lang op de liefde, soms wacht de liefde levenslang op iemand,
treedt nader en tegemoet, daar waar Ik Ben zijt gij ook, leer lopen, leer wandelen, leer ont-
moeten, leer de leringen die onzichtbaar zijn en geen boek nodig hebben, ontmoet het goede
in ieder mens en Gij zijt daar.”

Erwin



eerste eeuwen. Dat komt omdat al in de
tweede eeuw kerkvaders (vroegchristelijke
theologen) gnosis als een ketterij gingen
zien en lijvige anti-literatuur produceer-
den. In andere religies, zoals in het joden-
dom, is gnosis meer opgevat binnen de
pluriformiteit en nooit zo expliciet bestre-
den als in het christendom.” 

(Bron: www.jabobslavenburg.nl)     

Het lezen van de Nag Hammadi-
geschriften, vertaald door Jacob Slavenburg,
heeft grote invloed op Erwin gehad. 

‘De Nag Hammadi-geschriften is een belangrijke
verzameling bronteksten uit het begin van onze
jaartelling. Ze werden in 1945 bij toeval ontdekt.
Wie de wortels van het christendom wil 
bestuderen, wie een andere Jezus wil ontmoeten,
wie geïnteresseerd is in oude archetypische
beelden en symbolen, of wie op zijn spirituele
zoektocht behoefte heeft aan een ruimer scala
evangeliën en openbaringen dan de Bijbelse
traditie aanreikt, kan terecht bij de Nag 
Hammadi-geschriften.”

(tekst achterflap)

Jacob Slavenburg is een Nederlands cultuurhis-
toricus, die bekendheid heeft verworven door
zijn boeken over vroegchristelijke stromingen,
geschreven vanuit een hedendaagse esoteri-
sche levensbeschouwing. Slavenburg studeer-
de godsdienstgeschiedenis en specialiseerde
zich in de gnostiek. Hij meent:

“Er is geen verlossing van buitenaf of van boven-
af - door Jezus, gestorven aan het kruis - maar
de verlossing die de mens in zijn eigen leven k
an bewerkstelligen als hij bereid is de Christus 
in zichzelf op te laten staan. Als hij bereid is de
weg te gaan die Jezus aanwijst in diens leringen,
staat daarbij een ding centraal: Ken uzelf. 
De weg van zelfkennis is de enige weg om te
komen tot Godskennis. 

Gnosis is geen filosofie, maar een ervaring.
Gnosis is geen doel, maar een weg.
Gnosis brengt de mens bij zichzelf en van daar-
uit weer naar de wereld.
Gnosis is de ervaring van intense en onlosmake-
lijke verbondenheid met het Al (alles dat is).
Door gnosis van de eigen zielenkern heeft de
mens ook gnosis van de oorsprong van die zie-
lenkern, van pneuma (Geest). Geest zien vele
gnostici als een beter woord dan God, omdat dit
laatste begrip al zoveel bezoedeling heeft onder-
gaan van het menselijke (lees: mannelijke)
geprojecteerde denken.”

(bron: www.jacobslavenburg.nl)

Met terugwerkende kracht kon Erwin, na
lezing van de Hammadi-geschriften, zijn psy-
choses beter duiden. Zelf ziet hij zijn psycho-
ses, hij heeft er meerdere gehad, als de scha-
duwzijde van verlichting. Hij ervaart in zijn
psychoses, bezijden het al eerder beschreven
eenheidsgevoel, dat hij aangevallen wordt
door vreemde machten. 

Deze vreemde machten zijn volgens Erwin
overal om ons heen en zijn soms, voor helder-
horenden, hoorbaar als stemmen in het
hoofd. Gelukkig zijn er ook goede stemmen.
Deze helpen hem bij het schrijven van poëzie.
Zijn gedichten zijn vanuit een geluksgevoel
geschreven of vanuit wanhoop. De dichter -
als een roepende in de woestijn, gelijk een
gnostisch Christen - roept een hogere macht
aan (God), op zoek naar verlossing:
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"Wat de ware intenties zijn is soms niet
zichtbaar maar het stelt zich voorop
door de vragen die het zich stelt en lang-
zaam maar zeker de sluier oplicht naar
een ander bestaan in de onzichtbare
maar tastbare naam die de ervarene
doorheeft als het antwoord uitblijft en
traagheid en domheid het gezicht ver-
slinden van de mogendheid die buiten
God valt maar binnen de wetten van het
universum. Niet elke vraag verdient een
antwoord, niet elke macht verdient
navolging, niet elk gezicht is waar, niet
elk vertrouwen is goed gegrond. Goede
God, geleid uw schepping alstublieft
naar het ware in ieder mens." 
(Erwin)

Wie Erwin ogenschijnlijk onverstoorbaar ziet
zitten, en niet beter zou weten, zal in hem een
nuchtere, maar ook wat dromerige man zien.
Zijn diagnose schizoïde stemmingsstoornis,
Erwin spreekt van een beperking, doet zijn
rijke, creatieve en spirituele natuur naar mijn
idee tekort. Op dit moment heeft hij niet
zoveel last van de ‘slechte’ stemmen. Zij zijn
vaak slechts als achtergrondgeruis aanwezig. 
Op momenten dat het slechter met hem gaat
treden zij meer op de voorgrond. 

Erwin zoekt nadrukkelijk zijn pad binnen de
Christelijke, mystieke tradities. Hij ervaart ver-
warring als hij teveel denkbeelden vanuit
andere spirituele stromingen binnen laat
komen. Zijn interesse in de mystiek tilt veel in
zijn leven naar een hoger plan, maar kan er ook
voor zorgen dat hij in drijfzand belandt, dat hij
teveel in beslag wordt genomen door het mys-
tieke. Hij mist nu de component van ‘doener’ in
zijn leven. Denken en dromen alleen is niet
genoeg. Doen heeft te maken met de aardse

werkelijkheid. De werkelijkheid waar hij als
adolescent al aan wilde ontsnappen. Hij vertelt
mij over het ‘Nood-Ik instrument’, een term van
Carl Gustav Jung. Als bepaalde ervaringen
teveel zijn voor het ‘Ik’, creëert het ‘Ik’ een valse
persoonlijkheid, het ‘Nood-Ik’ zodat deze erva-
ringen niet gevoeld hoeven te worden en zo de
overleving van het ‘Ik’ veilig wordt gesteld. Vol-
gens Erwin was dat ook een manier van ont-
snappen voor hem; dat hij een Nood-Ik instru-
ment moest creëren in zijn jeugd om aan zijn
ervaringen te ontsnappen. 

Inmiddels is het minder gaan regenen. We val-
len beiden wat stil, verzonken in onze eigen
gedachten. Maar het is een aangename stilte.
Ik herken veel van mijn eigen verhaal in dat
van Erwin en dat is een goed gevoel. Ook de
interesse in de gnostiek, het mystieke Christen-
dom, hebben wij gemeen. Het is goed om
Erwin, als gelijkgestemde, te ontmoeten. Een
dichter nog wel, die zich verdiept heeft in de
onpeilbare diepten van de geest. 
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Sterker dan je Stemmen*) vermindert 
bij kinderen van 8-18 jaar de invloed van
stemmen horen en versterkt hun 
vaardigheden om met stemmen horen
om te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van
Kim van Slobbe-Maijer, kinder- en
jeugdpsychiater en onderzoeker.  
‘Jeugdigen die hulp zoeken, lijden  onder
meerdere psychiatrische aandoeningen.
Zij verdienen daarom een brede klini-
sche screening’. Kim van Slobbe promo-
veerde op 30 september jongstleden
aan de Rijksuniversiteit Groningen**).
De psychotherapie Sterker dan je Stem-
men is ontwikkeld door Van Slobbe in
samenwerking met  psycholoog/psycho-
therapeut Tonnie Staring van de Stichting
Gedachten Uitpluizen en met inbreng
van de jonge cliënten op de stemmen-
poli van het Universitair Medisch 
Centrum Utrecht (UMCU) . Daar is 
vanaf 2013 de gelegenheid geboden 
om de Sterker dan je Stemmen  verder
uit te bouwen, te toetsen aan de 
ehandelingspraktijk en in een pilot 
studie te onderzoeken.

Niet vechten, niet hechten
‘Het doel van Sterker dan je Stemmen is niet
dat je daarmee stemmen horen wegneemt,
hoewel dat in een aantal situaties wel een van
de effecten is. Het is eerst en vooral een behan-
deling die gericht is op de versterking van de
vaardigheid om ermee om te gaan. Stemmen
horen is een signaal of een 

symptoom van iets anders, zoals overweldigen-
de gebeurtenissen in je leven of psychische
stoornissen waarmee kinderen en jeugdigen
zijn  geconfronteerd. Dat wil je  aanpakken. Je
wilt de oorzaken van het stemmen horen weg-
nemen. In de tussentijd kan het zeker helpen
om je  sterker te gaan  voelen en de negatieve
impact van je stemmen op je leven terug te
dringen. Ik bedoel dan negatieve invloed en
eventueel ook positieve invloed. We hebben in
ons onderzoek als basis genomen ‘niet vechten
niet hechten’. Het is een neurobiologische
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Kinder- en jeugdpsychiater Kim van Slobbe-
Maijer over Sterker dan je Stemmen
‘Iets heeft je kwetsbaarheid getriggerd. Het gaat erom dat je daarmee leert omgaan’

Paul Custers



benadering van stemmen horen, uiteindelijk
zijn het de taalcentra die extra dingen doen die
ze niet hoeven te doen, ze worden in dit geval
getriggerd om stemmen te maken. Daarin kan
je niet kiezen om je positieve stemmen te hou-
den en van de negatieve stemmen af komen.
Jongeren die deelnemen aan Sterker dan je
Stemmen geven wel eens aan dat ze hun posi-
tieve stemmen willen houden. Volwassen en
ook jeugdige stemmenhoorders vertellen vaak
dat hun stemmen neutraal of positief zijn
begonnen, maar wanneer ze hulp gaan zoeken
omdat ze er last van hebben, de stemmen
inmiddels toch negatief van aard geworden
zijn of er zijn negatieve stemmen bij gekomen.
Je zou kunnen zeggen dat in de meer ‘neurobi-
ologische’ benadering van stemmen horen,
zowel negatieve als postieve (en neutrale)
stemmen uiteindelijk allemaal een product zijn
van een overactief taalcentrum en dus  is onze
basis boodschap dat je er niet voor kan kiezen
om bepaalde stemmen te behouden, ook al
worden sommige stemmen ook als positief
en/of steunend ervaren. ‘Niet vechten en niet
hechten’ betekent niet in discussie gaan met
wat je stemmen zeggen, maar ook geen raad
of advies vragen, want daarmee trigger je de
stemmen of in ieder geval geef je bewust
(extra veel) aandacht aan iets wat je juist zo
klein mogelijk wilt maken/houden. In de situa-
tie van de stemmenpoli  kiezen kinderen en
jongeren zelf  wat hun eerste behandelfocus is
met als bedoeling iets heel concreet aan te
pakken. Sterker dan je Stemmen is een
gedragsgericht protocol. Het is niet van: ik wil
me minder bang voelen of ik wil me blijer voe-
len. Via het gedrag hoop je natuurlijk wel ook
de emotie aan te kunnen pakken; doordat je
iets anders weer wel of juist niet meer doet,
kan je je ook anders gaan voelen. Het gaat om
dingen die je niet meer doet door de stemmen,
maar die je wel weer wilt doen (zoals niet meer
in het eigen bed kunnen slapen, niet meer met
vrienden afspreken of met het OV kunnen
gaan) of juist ‘extra’ dingen die je doet door de
stemmen, maar die je niet meer wilt doen
(zoals dingen stuk maken, jezelf beschadigen).

Op de poli komen kinderen en jongeren die last
en lijden ervaren vanwege hun stemmen. Ze
willen daar iets aan doen omdat  de kwaliteit
van hun dagelijkse leven er ernstig door wordt
bedreigd en belast.’

Andere benadering 8-18 jaar dan volwassenen
Bijna een op de tien mensen heeft wel eens of
vaker stemmen of geluiden gehoord zonder
dat daarvoor een externe bron kon worden
aangewezen. Bij kinderen (12,7%) en jongeren
(12,4%) komt dit vaker voor dan bij volwasse-
nen (5,8%) en ouderen (4,5%), blijkt uit een
analyse die Van Slobbe heeft gemaakt van
diverse onderzoeken naar het voorkomen van
stemmen horen. Er is dus een leeftijdgebon-
den verschil in het voorkomen van stemmen
horen.  Blijkbaar is er ook verschil in de ‘behan-
deling’ voor jeugdigen en volwassenen. In 2013
is immers in het UMCU een polikliniek voor
jeugdigen die hulp zoeken vanwege het horen
van stemmen gestart. Er is  een Module Stem-
men Horen Jeugd***) geschreven en Sterker
dan je Stemmen is ontwikkeld, beproefd en
onderzocht.  

Van Slobbe: ’Een belangrijk verschil is dat bij
kinderen en jongeren die om hulp vragen de
stemmen veel vaker verdwijnen dan bij volwas-
senen: een grote groep jeugdigen hoort na een
poos geen stemmen meer. Dat is niet het doel
van Sterker dan je Stemmen, maar het is wel
een belangrijk gegeven. Net zoals bij volwasse-
nen kijk je ook bij kinderen en jongeren naar
wat er is gebeurd in hun leven. De jeugdigen
die zich rechtstreeks of via hun ouders aanmel-
den voor het  programma Sterker dan je Stem-
men lijden vaak aan uiteenlopende psychiatri-
sche problemen. In dat opzicht kan je inder-
daad vaststellen dat Sterker dan je stemmen
zich richt op een heel specifieke groep 8 tot 18
jarigen. Hoe je naar het verschil tussen de doel-
groep 8-18 en volwassenen zou kunnen kijken
is dat behandelingsprotocollen voor volwasse-
nen vaak zijn gericht op mensen die al heel
lang stemmen horen en mogelijk al lang heb-
ben gezocht naar een verklaring (of ‘oorzaak’)
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zonder deze gevonden te hebben. Of deze vol-
wassenen hebben eerdere behandelingen (of
‘strategieen’) die daarop gericht waren waren
onvoldoende succesvol. Volwassenen moeten
daarom misschien vaker een manier vinden om
met deze, inmiddels chronische, kwetsbaarheid
om te gaan. Soms is het dan dus helpen om
ook wat betreft de stemmen wat meer de dipe-
te in te gaan en daarbij te differentieren wat
voor type stemmen het zijn. Bij de jeugd willen
we ook goed begrijpen wat het stemmen
horen precies inhoudt en wat ze zeggen, maar
in het algemeen is het advies om in eerste
instantie vooral mogelijk uitlokkende/oorzake-
lijke factoren aan te pakken en je minder op de
precieze inhoud van de stemmen te richten
wat betreft behandeling. Ook Sterker dan je
Stemmen pluist niet helemaal de inhoud uit
gedurende de behandeling, maar richt zich
vooral op het gedrag wat daaruit voortkomt.
Bij de jeugd lijkt dit effectief, omdat het stem-
men horen dus nog vaak een signaal of symp-
toom van iets actueels is, waarvoor niet altijd
(effectieve) interventies zijn ingezet. 

Voor iedere behandelaar vrij toegankelijk
Kim van Slobbe-Maijer (1984) studeerde
geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Zij
deed haar onderzoek bij de Stemmenpoli van
UMC Utrecht en het onderzoeksinstituut Beha-
verioul and Cognitive Neurosciences van het
UMCG. De titel van haar proefschrift is: ‘Audito-
ry Hallucinations in Youth’. Ze werkt nu als kin-
der- en jeugdpsychiater bij de Bascule te
Amsterdam.

Sterker dan je Stemmen is beschikbaar voor alle
behandelaren via de website Gedachtenuitplui-
zen.nl. Dat is nieuw omdat het tot nog toe een
UMC ontwikkelingsproject was. Het is vrij gege-
ven zodat alle behandelaren daar zelf mee aan
de slag kunnen zonder dat dat via het UMC
moet lopen. Sterker dan je Stemmen wordt op
diverse plaatsen in Nederland ingezet. 

‘Tijdens de periode dat de therapie werd ont-
wikkeld waren er trouwens ook al professionals

die ermee aan de slag wilden. In een aantal
gevallen heb ik de collega’s getraind. Hoeveel
hulpverleners en cliënten nu met Sterker dan je
Stemmen aan het werk zijn, weet ik niet
omdat ik ervoor heb gekozen de therapie vrij
toegankelijk beschikbaar te stellen. Als er vra-
gen zijn dan ben ik natuurlijk beschikbaar om
daarover mee te denken. Er zijn collega’s die
me in de afgelopen periode al hebben
bevraagd.’ 

Van Slobbe heeft op basis van het pilotonder-
zoek en die eerste collegiale raadplegingen
sterk de indruk dat behandelaren enthousiast
zijn over de behandelmethode. Men waardeert
dat de therapie goed toepasbaar is zonder uit-
gebreide training vooraf of supervisie tijdens
de behandeling van jonge mensen die stem-
men horen. 

Er is geen pil tegen stemmen horen
In de pilotstudie werd een enquete gehanteerd
waarin vragen aan de orde kwamen als: Ervaar
je de stemmen als negatief of positief?; Hoe
sterk geloof je ze?; Voer je hun ‘opdrachten’
uit?; Hoe sterk ervaar je hun controle over wat
je doet en denkt?’  Dat werd gemeten op een
schaal van 0 tot 10. Het doel was om erachter
te komen of de stemmen er nog zijn en hoe-
veel last ze te weeg brengen. Ook werden daar-
mee gevoelens van boosheid, verdriet en
schuld in kaart gebracht.  Het pilot onderzoek
laat zien dat de impact van stemmen horen tot
wel  40% kan verminderen. 
‘Wat mij betreft is er geen discussie over gene-
zing of herstel. Sterker dan je Stemmen is
gericht op herstel. Het gaat om het vergroten
van veerkracht en weerbaarheid. Iets heeft je
kwetsbaarheid getriggerd. Het gaat erom dat
je daarmee leert omgaan. Trouwens vrijwel
niemand is vrij van kwetsbaarheden. Iedereen
heeft wel iets: rugpijn, migraine, somberheid of
andere kwetsbaarheden. Je genezen van stem-
men horen is niet aan de orde. Het gaat erom
dat je minder pijn, last, verdriet hebt. Ook kan
het stemmen horen best overgaan door effec-
tieve interventies gericht op uitlokkende facto-
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ren. Ik leg wel uit dat de kwetsbaarheid om op
een later moment nog eens stemmen te gaan
horen dan nog steeds bestaat.’
Een ander hot item in discussies over stemmen
horen is het zogenaamde ziekteconcept dat vaak
wordt gehanteerd door hulpverleners  en de
daarmee verbonden opvatting over medicatie.

Van Slobbe: ‘Medicatie’? Er is geen pil tegen
stemmen horen.  Als stemmen horen verbon-
den is aan een psychische stoornis, dan kan je
in bepaalde situaties denken aan medicatie.
Stel dat kinderen stemmen horen in het ver-
lengde van ADHD, dan kan je de ADHD goed
behandelen, met of zonder medicatie, en dan
zie je wel eens dat het stemmen horen ver-
dwijnt. Maar nogmaals, dat is geen doel van
Sterker dan je Stemmen.’ 

Elk mens heeft een eigen verhaal
‘Als ik het heel plat uitdruk dan zou ik kun-
nen zeggen dat je hersenen iets extra’s doen
wat ze helemaal niet hoeven te doen. Name-
lijk: ze maken taal die wel of niet nodig is.
Dat is helemaal niet perse een signaal van
ziekte. Maar het kan zijn dat je brein onder
stress staat. Een ander zou bijvoorbeeld
migraine kunnen krijgen of - als je hier een
specifieke aanleg voor hebt - een epileptische
aanval. Het is individueel wat de trigger kan
zijn, wat erdoor kan worden  opgeroepen of
ontstaan en hoe zich dat zal uiten. Zoals alles
in de psychiatrie, en ook in het dagelijkse
leven, speelt er een bepaalde mate van aan-
leg om iets te ontwikkelen. Hoe sterker de
aanleg om iets te ontwikkelen, hoe minder
trigger nodig is om iets tot uiting te laten
komen, positief of negatief. We weten uit
onderzoek bijvoorbeeld dat epilepsie bedui-
dend meer voorkomt rond Sinterklaas en
Kers t. We vergeten wel eens dat ook leuke
dingen voor ons brein spannend en een
belasting zijn en dus een vorm van stress. Dat
kan leiden tot overactiviteit die niet perse
nodig is. Of dat weer kan leiden tot stemmen
horen? Ja, dat kan. Stemmen horen is over-
matige activiteit in je hersenen.’

Van Slobbe: ‘Ik ben me bewust dat ik misschien
wat ongenuanceerd of kort door de bocht ben
als ik dat zeg. Het feit dat ik het een beetje plat
sla met de opmerking dat je hersenen iets
doen wat ze niet hoeven te doen, heeft het risi-
co dat mensen zich niet gehoord of niet begre-
pen voelen. Ik noem het omdat ik ook wil aan-
geven dat het slecht en kort door de bocht zou
zijn als je stemmen horen alleen maar op die
manier zou benaderen. Maar aan de andere
kant wordt soms ook wel eens te diep, te lang,
te indringend in gesprek gegaan met ‘de stem-
men’ en hun boodschappen. Uiteindelijk zijn
het wel je eigen hersenen die dingen doen die
ze niet zouden moeten doen. Je brein vindt
blijkbaar een weg om uiting te geven aan
onderliggende ervaringen en belevingen, din-
gen die je hebt meegemaakt, die blijkbaar nog
geen plek hebben of bepaalde actuele zorgen
of angsten, die via deze manier een weg vin-
den. Het is altijd maatwerk en naast je kennis
en kunde als psychiater is het  zo dat dat  nog
niet een-op-een inhoudt dat je meteen ook een
goede hulpverlener bent. Er zijn situaties waar-
in de hulpverlener in een eerste gesprek vraagt
of iemand stemmen hoort en als er geen pro-
bleem wordt aangegeven, dat er dan meteen
naar het volgende punt wordt gestapt. Er
wordt niet in gesprek gegaan over die stem-
men, terwijl juist dat de angst en de onzeker-
heid zou kunnen wegnemen en een belangrijk
signaal en/of aanknopingspunt kan zijn. Ik
vrees dat dit best wel vaker voorkomt. Daar-
naast zien hulpverleners en behandelaars in
hun praktijken een groep mensen die heel
heterogeen is samengesteld. Elk mens heeft
een eigen verhaal, een eigen kwetsbaarheid,
een  eigen ervaring. Mensen hebben hun eigen
redenen waarom ze stemmen hoorden of  nog
steeds horen. Iedereen verdient oprechte aan-
dacht en tijd om te begrijpen wat het stem-
men horen betekent, of waar het voor kan
staan. Tegelijkertijd is het goed snappen ook
niet altijd direct de oplossing. Ook denk ik niet
dat ik met Sterker dan je Stemmen voor álle
jeugdigen dé oplossing heb geboden. Ik werk
bijvooorbeeld met jongeren met persoonlijk-
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heidsproblematiek. Soms hebben we best goed
in de gaten wat er aan de hand is, wat zou kun-
nen helpen en kan ik met de jongere hier goed
over in gesprek. We kunnen dan het horen van
stemmen goed met elkaar begrijpen en we
snappen samen wat nodig zou zijn om het
beter te laten gaan. Echter, dat weten is in de
praktijk toch vaak nog iets anders dan het kun-
nen doen/toepassen. Aanvankelijk willen ze
graag van de stemmen af en in het algemeen
minder klachten en symptomen hebben, maar
als dat betekent dat ze dan zelf andere
omgangsvormen (vaardigheden) moeten inzet-
ten dan blijkt dat makkelijker gezegd dan
gedaan; niet alleen omdat ze die vaardigheden
niet altijd kunnen inzetten, maar ook omdat ze
soms in een omgeving verkeren waarin dat
niet lukt of geaccepteerd wordt. 

Opleiding tot ervaringsdeskundige is een
goede zaak
Een poos geleden liet psychiater Derksen zich
uit over ervaringsdeskundigheid en zelfhulp.
Hij is blijkbaar van mening dat ervaringsdes-
kundigen doorgaans helemaal niet klaar zijn
met hun eigen probleem en dan toch  met
anderen praten over een probleem dat ze zelf
nog hebben. Deze ervaringsdeskundigen pra-
ten volgens hem dus eigenlijk over hun eigen
problemen. Derksen betitelde dat als fout en
ongewenst. Heeft hij een punt of is het een
diskwalifikatie van de betekenis en functie van
ervaringsdeskundigheid en zelfhulp(groepen). 

‘Die opvatting deel ik in ieder geval helemaal
niet. Het is doorslaan van de ene naar de ande-
re kant. Het is juist een en-en situatie. Ik vervul
de rol van dokter. Maar ik zie zeker ook mijn rol
als coach om samen met de client te snappen
wat de context is, wat de problemen zijn en
hoe we die samen kunnen aanpakken. Ik moet
goed kijken naar hoe ik een ondersteunende
behandelaar kan zijn. Aan de andere kant zie ik
in mijn praktijk natuurlijk jongeren die voor-
lichting gaan geven aan leeftijdgenoten om ze
op basis van hun eigen ervaringen te kunnen
helpen en steunen. Dat is heel goed en we

weten dat het helpt. Ik probeer ze daarbij te
ondersteunen. Het  komt voor dat ik ze advi-
seer om nog niet op pad te gaan met die zelf-
benoemde ervaringsdeskundigheid. Ze zijn er
soms nog niet klaar voor en in dat geval kan je
je afvragen of ze wel echt in staat zijn om voor
leeftijdgenoten een steun te zijn. Los nog van
het feit dat ze er zelf aan onder door kunnen
gaan; vanuit hun eigen kwetsbaarheid, maar
ook omdat het lang niet altijd zo is dat ze dan
goed worden voorbereid, gecoacht en/of ach-
teraf opgevangen door de organisatie die ze
erop uit zendt om dit te doen. Het is voor ieder-
een heel heftig om lastige vraagstukken
bespreekbaar te maken, zeker als dat heel
dichtbij komt en vaak ook veel reacties uitlokt
in de omgeving, die weer een wisselwerking
kunnen hebben op diegene die zijn of haar ver-
haal deelt. Ervaringsdeskundige is een lastige
term. Wie of wat bepaalt  of je ervaringsdes-
kundig bent? Iedereen die iets heeft meege-
maakt is ervaringsdeskundig op dat terrein. Er
zijn inmiddels opleidingen voor ervaringsdes-
kundigheid. Dat is een goede ontwikkeling.
Door die opleidingen kan het ook duidelijker
worden wanneer je wel of niet als ervarings-
deskundige aan de slag kan gaan. Overigens
ben ik (nog) niet bekend met zo’n opleiding
voor kinderen en jongeren.’ 

Stap naar zelfhulpgroep soms nog te moei-
lijk voor jongeren
‘Ik ben een neurobiologisch opgeleide kinder-
psychiater, maar vindt een inclusieve en holisti-
sche benadering heel belangrijk; in de hele
breedte wil je iemands (levens)verhaal begrij-
pen om te kunnen snappen waarom iemand
op dit moment met deze hulpvraag bij je komt
en hoe je iemand dan zo goed mogelijk van
dienst zou kunnen zijn. De context waarin de
dingen zijn ontstaan en bestaan, moet je
begrijpen. Wat zit iemand dwars? Dat is telkens
weer anders. Ik ervaar dat iedereen een eigen
verhaal heeft, eigen dingen meeneemt. Ik kan
van tevoren niet weten wat er aan de orde
gaat komen als ik nieuwe cliënten ontmoet.
Het is een puzzel en pas als je weet welke stuk-
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jes er zijn, dan ga je proberen om die samen te
leggen. Hoe kunnen we allebei begrijpen dat je
überhaupt tegenover me zit? Daarnaast ervaar
ik hoe belangrijk het is als mensen die stem-
men horen naast de professionele hulp kunnen
praten met anderen die ook stemmen horen.
Mensen die aan stemmenhoordergroepen
deelnemen kunnen daar werken aan weerbaar-
heid. Ze kunnen er veilig en vertrouwd praten
over hun kwetsbaarheid. Ze kunnen zich met
de hulp van ‘lotgenoten’ in hun eigen kracht
zetten. Ze ervaren dat ze niet de enige zijn. Ik
kan alleen maar onderschrijven dat het goed is
om in stemmenhoordergroepen te praten. Voor
de doelgroep 8-18 is het vaak niet zo voor de
hand liggend om in een groep te stappen. Mis-
schien is bij heel jonge mensen de schaamte,
de angst om voor gek te worden aangezien, de
verlegenheid met het stemmen horen en de
aarzeling om dat met anderen te delen nog te
groot om de stap te zetten naar een zelfhulp-
groep. Om het nog eens anders te zeggen: bij
volwassenen gaat het vaak om chronisch stem-
men horen, met een kleine kans dat het over
gaat.  Vanuit die situatie is het voor hen dus
passend en goed om in zelfhulpgroepen met
'lotgenoten' ervaringen te delen en sterker te
worden in veerkracht en herstel. Echter, bij de
jeugd is stemmen horen bijna altijd een voor-
bijgaand fenomeen. Er is niets op tegen dat
ook jeugdigen, die nu stemmen horen en er
last van hebben, hun ervaringen kunnen of
mogen delen met leeftijdsgenoten. Ze kunnen
zich daarmee ook minder alleen en beter
begrepen voelen. Daarnaast wil ik ervoor plei-
ten dat het accent erop ligt dat ze stemmen
horen weer goed de baas kunnen worden. Bij
95% verdwijnen de stemmen, voor altijd of in
ieder geval voor langere tijd). Té veel aandacht
in een zelfhulpgroep  kan het risico inhouden
dat daarmee de kans dat stemmen  verdwijnen
mogelijk wat minder wordt. Juist omdát de
stemmen dan veel aandacht krijgen. Vanuit
het 'niet vechten - niet hechten' idee richt ik
me  vooral op dingen die de stemmen oproe-
pen of veroorzaken en als je die kan wegnemen
verdwijnt het stemmen horen ook vaak.’

Misschien kunnen we als kinderpsychiaters
meer doen
Van Slobbe adviseert om bij jeugdigen vanuit
de GGD laagdrempelige screening naar psychi-
atrische symptomen te doen.  Hierdoor kunnen
jeugdigen met een hoger risico in een vroeg
stadium opgespoord worden. Zij pleit er voor
om meer onderzoek te doen naar welke facto-
ren in een vroeg stadium een aanwijzing zijn of
stemmen horen een onschuldig verschijnsel is
of een aanwijzing voor de ontwikkeling van
psychiatrische problematiek. En indien dit laat-
ste het geval is, voor wélke psychiatrische pro-
blematiek en hoe die voorkomen kan worden.
In het algemeen rust op psychiatrische klach-
ten nog steeds een stigma. We vinden het heel
normaal om te vragen naar plassen, poepen,
eten, buikpijn en hoofdpijn. Maar we vinden
het helemaal niet normaal om te vragen: is uw
kind vaker somber of heel verdrietig, prikkel-
baar of boos. Ouders aarzelen nogal eens om
zich daarover te uiten. Ze zijn bang dat ze daar-
mee meteen in een soort hupverleningsfuik
terecht komen. Mensen die stemmen horen en
kinderen die stemmen horen ervaren zelf hoe
moeilijk het kan zijn.  Ze worden niet zelden
maar meteen als ‘gek’ neergezet. Helaas zien
we dat stigma ook in de professionele hulpver-
lening. Het is belangrijk dat we die vooringeno-
menheid bespreken, dat we het plakken van
etiketten voorkomen, dat we het niet meer eng
vinden om te praten en stemmen horen
bespreekbaar te maken in de samenleving. Het
onderwijs kan daarin een belangrijke functie
vervullen. Vanuit ons onderzoek hebben we
samen met GGD Utrecht gekeken naar hoe ver-
pleegkundigen en jeugdartsen vragen naar dit
soort dingen. Je ziet dat ze dat aanvankelijk
best spannend vinden, maar na goede kennis-
overdracht vanuit professionals in dit domein
voelt men zich al veel beter toegerust. Mijn
doel is niet om nu bij alle GGD ’s en op alle
scholen op stemmen horen te screenen. Vanuit
ander onderzoek is juist geadviseerd om dat
niet te doen. Maar wel naar psychopathologie
in bredere zin. Wat nu gebeurt, is dat er alleen
een vragenlijstje naar ouders wordt gestuurd
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en dat je kind wordt opgeroepen als het
‘scoort’. Dat is de verkeerde manier. Het zou
heel gewoon moeten worden om daarover in
gesprek te gaan. De professionals zouden dat
gesprek kunnen en moeten initiëren. Misschien
kunnen we vanuit ons vak kinderpsychiatrie
meer initiatief nemen om op maatschappelijk
niveau mensen beter te scholen, meer voorlich-
ting te geven en niet als kinderpsychiaters alles
zelf te willen en te gaan doen. Je zou mensen
voldoende handvatten kunnen gaan geven.’ 

Meer doen dan alleen screenen……………..
Als hulpverlener heb ik des te meer geleerd om

niet zelf te bepalen wat de belangrijkste proble-
men zijn waar een jeugdige hulp bij nodig heeft,
maar serieus te nemen als iemand hulp vraagt
vanwege stemmen horen, meer te doen dan te
screenen of dit onderdeel zou kunnen zijn van
een psychotische stoornis, zoals nu vaak enkel
lijkt te gebeuren. (pag 129 Onderzoek)

Bron: https://www.umcutrecht.nl/nl/Zieken-
huis/Afdelingen/Hersencentrum/Ziektebeelden,-
onderzoeken-en-behandelingen/Ziekten/Stem-
men-horen-(kinderen-en-jeugd 
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*) Het programma ‘Sterker dan je Stemmen’ biedt behandelingen  die zich vooral richten op het leren omgaan
met stemmen. Daarnaast is het belangrijk om de onderliggende oorzaak aan te pakken. Onderdelen van het
behandelprogramma zijn Psycho-educatie (voorlichting), psychotherapie, oudergesprekken, medicijnen en
eventueel aanvullende behandelingen. Psycho-educatie richt zich op heldere, feitelijke uitleg, wat er vaak voor
zorgt dat jongeren en hun ouders zich minder ongerust maken. Ook kunnen ze met die opgedane kennis al
vroeg belangrijke signalen herkennen om zo tijdig aan de bel te kunnen trekken. De psychotherapie ‘Sterker
dan je Stemmen’ maakt gebruik van gesprekken en oefeningen met het doel  anders om te gaan met de stem-
men. De jongere wordt weer Sterker dan de Stemmen. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan het bijstellen van
verkeerde overtuigingen en het  negeren van de stemmen. In  gesprekken
met ouders of het hele gezin en een familie- begeleider wordt gekeken naar hoe er thuis wordt omgegaan met
het horen van stemmen om gerichte adviezen te kunnen geven. Alleen in uitzonderlijke situaties worden medi-
cijnen voorgeschreven voor stemmen horen, met name als er sprake is van een psychose. Soms zijn er  aanvul-
lende behandelingen, zoals systeemtherapie (gezinstherapie) en individuele behandeling voor bijvoorbeeld
trauma. 

**) ‘Auditory Hallucinations in Youth’; Occurrence, clinical significance and intervention strategies; Rijksuniversi-
teit Groningen, 30 september 2019. ISBN: 978-94-6375-489-7 (boek), ISBN: 978-94-6375-490-3 (digitaal). Uit het
onderzoek van Van Slobbe blijkt dat ongeveer één op de acht jeugdigen iets hoort zonder geluid van buitenaf.
Daarmee komt het vaker voor dan bij volwassenen of ouderen, waar het ongeveer bij 5% van de mensen voor-
komt. Verder blijkt dat ongeveer een kwart (23.6%) van de jeugdigen die stemmen horen, zorg nodig hebben.

***) De Module Stemmen Horen Jeugd brengt een duidelijk behandelaanbod onder de aandacht bij jonge
patiënten, hun naasten en hun behandelaren. De module biedt hulpverleners in de Ggz handvatten voor bete-
re diagnostiek en shared decision making om met de jeugdige, naasten en behandelaar tot een weloverwogen
(zorg)traject te komen. Deze module richt zich specifiek op kinderen en jongeren.
verslag



Suzanna Jansen introduceert het Pau-
perparadijs
De schrijfster van dit ook voor het
toneel (o.a. Carré) bewerkte boek 
Pauperparadijs, oorspronkelijk versche-
nen in 2008, neemt de zaal mee op de
tijdreis van zo’n 200 jaar in de familie-
geschiedenis. Een geschiedenis die zij 
op basis van beschikbare archieven en
interviews boven water heeft gebracht.
Deze laatste  uitdrukking is op zijn
plaats, omdat die geschiedenis lange
tijd voor haar was weg gehouden.
Immers deels schaamtevol als ‘family
affair’maar ook: “De omgeving hoeft
niet te weten dat de familie vijf 
generaties in één der drie gestichten 
van Veenhuizen (in de buurt van Assen!)
heeft verbleven”. 

Ze leest voor hoe haar betovergrootvader om de
simpele reden dat hij bij een aanhouding geen
geld op zak had als ‘landloper’ voor heropvoe-
ding naar Veenhuizen moest. Naar de Maat-
schappij van Weldadigheid. Deze was met op
zich goede bedoelingen in het leven geroepen
door generaal Van den Bosch. Armoede of het
niet hebben van werk, daarom moesten men-
sen maatschappelijk niet afgeschreven worden,
was zijn uitgangspunt. In Veenhuizen, zo was
de bedoeling, konden mensen wat leren, waar-
door ze maatschappelijk een stap naar verbete-
ring konden gaan zetten. Zo kregen de kinderen
van de Veenhuizenbewoners lees-en schrijfles,
tachtig jaar vóór verplicht onderwijs werd inge-
steld. Maar in weerwil van de goede bedoelin-
gen werd in de praktijk mensen 

“De omgeving hoeft niet te weten
dat de familie vijf generaties in 

één der drie gestichten van 
Veenhuizen heeft verbleven

hun zelfregie ontnomen en trad er een proces
op dat vergelijkbaar is met ‘hospitalisatie’,
aldus spreekster. Hierdoor konden mensen na
ontslag maatschappelijk geen plaats meer her-
winnen en kwamen in nogal wat gevallen
terug naar Veenhuizen. Voorts kwamen er veel
mensen uit zichzelf naar toe,omdat ze eenvou-
dig vanwege de armoede beter af waren in een
gesticht te Veenhuizen dan in de samenleving
daarbuiten. 

Als je arm was, kon je moeilijk uit die positie
komen. En als je dat probeerde, zoals een fami-
lielid deed in de dertiger jaren van de depres-
sie, door vormen van kleine criminaliteit, dan
kwam men, als dat aan het licht kwam, wat
natuurlijk gebeurde, weer terecht in gedwon-
gen heropvoeding.

Met veel bewondering haalt Suzanna in het
boek haar oma naar voren, die gehoor gaf
aan een suggestie van de pastoor om haar
twee dochters na de lagere school enige
jaren op de mulo te laten doorleren en daar-
door een maatschappelijk betere positie en
inkomen te verwerven, hetgeen inderdaad
ook het gevolg was.  Al was het geld om
deze opleiding te bekostigen nauwelijks aan-
wezig,toch kreeg deze oma het voor elkaar,
iets wat uiteindelijk de schrijfster ten goede
is gekomen.
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Wat verder nog ter tafel kwam tijdens 
FACT Congres 6 juni 2019 
(vervolg op eerder verslag in septembernummer, FACT: Flexible Assertive Community Treatment)

Nico de Louw



Een opmerking tot slot:  te noemen pluspunt
binnen het inhoudelijk royale aanbod van dit
Factival was de aandacht voor armoede. Deze
sessie met schrijfster Suzanna Jansen voegde
een historische dimensie toe aan een vijftal
werkgroepen die de actuele betekenis en
gewenste aanpak van armoede aan de orde
stelden. En dat is goed, want zaken als armoe-
de, dakloosheid en schulden vormen niet zel-
den een dimensie van een hulpvraag die duide-
lijk meer aandacht behoeft.

Innovatie FACT Congres: Lancering Inspira-
tieprijs 
Deze prijs is voor het eerst ingesteld en kreeg
dit jaar uit waardering voor zijn vele verdien-
sten de naam van vertrekkend bestuurslid
Ronald van Gool. 
Aan het eind van de lunchtijd kregen wij van
de vijftien voor deze prijs ingestuurde bijdra-
gen de beste drie in de vorm van pitches voor-
geschoteld. Twee pitches vanuit hetzelfde
adres, maar vanuit verschillende FACT-teams
van Mentrum/Arkin aan de Baarsjesweg in
Amsterdam Oud West en een pitch vanuit de
Mondriaanstichting Maastricht.

Het spits beten af Ferdinand Schut (SPVer) en
Sarah Houtkooper (cliënt/kunstenaar met de
bijnaam Miss Understood). Zij hadden in een
creatief ‘één-tweetje’ de muren van de vesti-
ging van kunstwerken voorzien, wat ook een
belangrijke bijdrage had betekend aan het her-
stelproces van Sarah. Daarna het woord aan GZ
psycholoog Alain Vasbinderen, psychiater en
Nina Silvester die een  enthousiaste pitch afle-
verden over het Ontregelproject dat zij binnen
Arkin bij FACT Mentrum uitvoeren, mede met
instemming van VWS. Met als nu al verbluffen-
de uitkomst dat het schrappen van ‘nodeloze
regels’ per medewerker per dag een winst van
50 minuten extra tijd voor cliënten en onder-
ling overleg oplevert en met een groot enthou-
siasme op de werkvloer als gevolg. Maarten
Bak presenteerde een nieuwe organisatie van
de Ggz, zoals vorm gegeven in Maastricht,
waarbij van de generalistische zorg als basis

wordt uitgegaan en de specialistische zorg
aansluit. Na de pitches vond de stemming
plaats  en de nummers 1,2 en 3 vielen samen
met de hiervoor beschreven volgorde. Toen aan
het eind van de plenaire afsluiting Ferdinand
en Sarah als de winnaars  hun pitch herhaal-
den voor de volle zaal, was het toch jammer
dat de hele zaal ook niet de andere twee pit-
ches te horen kregen en uiteindelijk ook niet
hebben kunnen meestemmen. De volgende
keer kan hopelijk voor de dan uit te reiken
Inspiratieprijs wel plenair ruimte komen. 

Rookvrije Toekomst in het verschiet?
In het begin van haar workshop stelt Attie van
der Meulen dat roken wel 20.000 slachtoffers
per jaar met zich meebrengt en derhalve veel
schadelijker genoemd kan worden dan gebruik
van heroïne of cocaïne. Roken gaat dus
gepaard met een flink lagere levensverwach-
ting. Daar worden nu maatregelen genomen.
Attie geeft daarvan een overzicht.

Ggz Nederland heeft namens de aangesloten
instellingen de handtekening gezet onder het
Nationale Preventieakkoord, waarin maatrege-
len zijn opgenomen als: accijns omhoog per
2020, hulp bij stoppen met roken in het basis-
pakket en  alle kinderboerderijen en -opvang
rookvrij.

pijlers voor een rookvrij instellingsbeleid zijn:
     1.    Rookbeleid;  
     2.   Een communicatiestrategie;  
     3.   Opleiding en training van medewerkers; 
     4.   Identificatie rokers en passende zorg;  
     5.   Terrein rookvrij; 
     6.   (Gezond) Personeelsbeleid;  
     7.    Maatschappelijke betrokkenheid;
     8.   Monitoring en evaluatie.

De workshop deelnemers wisselen vervolgens
meningen en ervaringen uit. Aandacht moet
vooral uitgaan naar de verleiding om te gaan
roken, waaraan de jeugd wordt bloot gesteld.
Op latere leeftijd beginnen mensen meestal
niet meer. Van medewerkers kun je verlangen
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dat ze niet tijdens het werk roken (net zo min
als drinken), maar in de pauze kunnen zij dat
wel doen, dan blijft het wel wenselijk dat ze er
bij terugkeer niet naar ruiken en ja hoe krijg je
dat voor elkaar?

Bereiken probleemjongeren geen sinecure
maar het kan wel!
En hoe dan? Dat schetste professor Arne
Popma op een heldere en pakkende manier.
Het gaat in deze om ‘probleemjongeren’ voor
wie hulp bij hun ontwikkeling raadzaam is om
erger te voorkomen. Dat kan de omgeving wel-
iswaar zien en aanbieden, maar de jongeren
die het betreft willen daar vaak niet aan. Hoe
krijg je dan toch om te beginnen contact? Er is
de paradox dat hoe meer problemen je hebt,
hoe moeilijker het is tot een oplossing te
komen, aldus Popma. En dat terwijl juist tussen
het 15e en 25e levensjaar het grootste aantal
mensen met  ‘mental disorders’ wordt gecon-
fronteerd. Veel meer dan op latere leeftijd. De
opgave is dus snel en effectief te handelen.
Moeilijk, want je ziet niet alles wat een kind
meemaakt en hoe dan goed te monitoren? 

Aansluiten op de leefwereld van de jeugd kan
het beoogde contact opleveren. Dit heeft gere-
sulteerd in een online benadering vanuit
www.jouwggd.nl die jongeren de gelegenheid
biedt over een breed terrein anoniem advies in
te winnen. Dit kan een brugfunctie vervullen
naar vervolgstappen en geeft tevens de moge-
lijkheid cijfers beschikbaar te krijgen op lande-
lijk niveau.

Popma schetst dat er veel geprofiteerd is van
benaderingen van elders. Immers, er was meer
aansprekend aanbod nodig, omdat veel jonge-
ren geen gebruik wilden maken van het traditi-
onele aanbod. Inspiratie werd bijvoorbeeld
opgedaan door een initiatief van de Ameri-
kaanse topauteur Dave Eggers, die samen met
schrijvende collegae, jongeren wilde helpen
hun Engels te verbeteren onder het motto ‘Gra-
tis Bijles’. Niemand draafde op. Wat wel een
toestroom op gang bracht was het opzetten

van een ‘Pirates Supply Shop’ met gadgets voor
de jeugd waarbij, achterin de winkel,de moge-
lijkheid was van onderwijs gebruik te maken.
En dat werkte wel. 

En er werd ook geprofiteerd van de Australi-
sche aanpak ‘Headspace’ die in Nederland weer
een doorvertaling krijgt in  @ease: inloophuis
voor jongeren tussen de 12-25 die behoefte
hebben aan een luisterend oor, in anonimiteit
en gratis en met leeftijdgenoten willen verke-
ren. Hiervan zijn drie vestigingen. In Amster-
dam is er een samenwerkingsverband met
Arkin, waarop men beroep doet als mensen
suïcidale gedachten kenbaar maken. Ruim een
kwart van de deelnemende jongeren heeft zelf
een ouder met een psychische stoornis. Dan
sluit Popma af met te zeggen dat Nederland
het enige land is dat in wetteksten aandacht
heeft voor adolescenten en hun ontwikkeling
van het brein en daarop dus een praktijk is aan
te sluiten.  Ook in de forensische zorg aan jeug-
digen loopt men aan tegen onwil om van hulp
gebruik te maken. In Rotterdam is De Nieuwe
Kans opgericht, dat zich praktisch richt op
zware probleemjongeren, maar die praktijk
tegelijkertijd onderzoeksmatig volgt vanuit een
academische werkplaats. Mensen konden hun
verhaal delen en dat leidde tot een positiever
opstelling, waardoor ze bijvoorbeeld wèl deel-
namen aan het onderzoek, maar niet per se
aan alle interventies. Duidelijk kwam naar
voren dat het betrekken van het systeem goed
werkte bij deze doelgroep. Popma pleit voor
opvang van mensen in een niet gevangenis-
achtige setting. Probeer daarbij zoveel mogelijk
uit te gaan van de vraag : “Wat wil jij?” Popma
maakt gewag van een proeftuin in de vorm van
een kleinschalige woonvoorziening die goed is
aangesloten op de ‘gewone wereld en met
meer eigen verantwoordelijkheid’. Dit is moge-
lijk gemaakt door net Ministerie van Justitie en
Veiligheid die een dergelijke aanpak hopelijk
verder gaat uitrollen over Nederland.
Kortom, stelt spreker, we moeten er alles aan
doen deze zware probleemjongeren meer te
integreren en het hele levensterrein erbij te
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betrekken, zonder overigens de ‘neurobiologi-
sche component’ uit het oog te verliezen.
Noemt de naam van blogger Dylan Haegens
van stichting ‘Durf te vragen’ die er als plat-
form op is gericht jongeren te helpen met het
(h)erkennen van angst, depressie, trauma, eet-
stoornissen en hen aldus te helpen  op weg
naar een beter leven als volwassene. 

Plenaire afsluiting
Aan de winnaars van de Ronald van Gool 
Inspiratieprijs wordt een cheque van 1500 euro
uitgereikt en zij worden uitgenodigd nogmaals
hun mooie pitch te houden, waarbij zij hun
dank uitspreken voor de ondervonden steun
van psychiater Astrid Vellinga, hun afdelings-
hoofd. 

Dan blikt de dagvoorzitter Arno van der Hey-
den terug op de dag. Hij zegt niet dagelijks
betrokken te zijn bij de Ggz, maar hij blinkt in
zijn samenvatting uit in het raken van de kern
van wat er zoal aan inhoud op deze dag is 
voorbij gekomen. Een beter bewijs van 
vakmanschap kon hij niet leveren. Knap!!!

GgzNoordHollandNoord kreeg bij monde van
het nieuwe FACT bestuurslid Marcel Hilwig 
de eer in 2020 in Heiloo het volgende FACT 
Congres te organiseren. Ggz NoordHolland-
Noord  zal het laten plaats vinden op 
24 september 2020. Directeur Behandelzaken
René Keet nodigt de aanwezigen uit voor die
bijeenkomst die, zoals hij zegt, plaats zal 
vinden in de bakermat van FACT in Nederland.
Kandidaten voor 2021 kunnen zich vanaf heden
opgeven.
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Werk draagt bij aan herstel en zelfstandig-
heid
Veruit de meeste mensen met psychische aan-
doeningen zijn geen ‘verwarde personen’ die
gevaarlijk zijn of voor overlast zorgen. Zo willen
de meeste in een gewone baan aan de slag.
Ook voor hen zorgt een betaalde baan voor
inkomen, zelfstandigheid en sociale contacten.
Werken draagt bovendien bij aan hun herstel
en deelname aan de samenleving. Steeds meer
mensen met een psychische aandoening sla-
gen er ook in om werk te krijgen en te behou-
den, mede dankzij IPS.

Bewezen effectieve aanpak
Het effect van IPS is eerst in de Verenigde
Staten aangetoond en later in vele andere
landen, waaronder Nederland. Centrale ken-
merken van IPS zijn: de arbeidswens van de
cliënt staat centraal; snel zoeken naar de
gewenste baan; nauwe afstemming tussen
behandeling in de geestelijke gezondheids-
zorg (ggz) en werkbegeleiding; langdurige
ondersteuning van de werknemer én de
betrokken werkgevers.

Al ruim 1000 personen hebben dankzij IPS
een betaalde baan
Dankzij het succes van de methode groeit het
aantal IPS-trajecten sterk. In 2014 boden vijf ggz-
instellingen IPS aan. In 2018 waren dat er al 31. 
Het aantal individuele trajecten verdubbelde
ruim in twee jaar tijd:
     •    2016: 1769 cliënten
     •    2018: 3869 cliënten

In het eerste kwartaal van 2019 deden reeds
3138 cliënten mee aan IPS. Hiervan waren er
1013 (32,3%) aan het werk. Van alle lopende IPS-
trajecten zijn op enig moment zo’n een op de
drie deelnemers aan het werk. Dit cijfer groeit
naar ruim 40% bij de organisaties die al meer-
dere jaren bezig zijn met IPS. Dit is een hoog
percentage in vergelijking met de resultaten
van andere reïntegratiemethoden.

IPS aanpak ook bij veel voorkomende psy-
chische aandoeningen
Aanvankelijk konden in Nederland alleen men-
sen met ernstige psychische aandoeningen
(zoals psychosen) van de IPS-aanpak profiteren.
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‘kennis delen over herstel, behandeling 
en participatie bij ernstige psychische 
aandoeningen’’
Kenniscentrum PHRENOS

Steeds meer mensen met een ernstige psychische aandoening aan het werk dankzij bewezen
effectieve aanpak. Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is al jaren een bewezen effectieve aan-
pak om mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) aan een reguliere betaalde baan
of opleiding te helpen. Op dit moment hebben ruim 1000 mensen met EPA via IPS een betaal-
de baan. En dit aantal groeit sterk. Veel lokale en landelijke partijen werken mee om IPS tot
een succes te maken. Kenniscentrum Phrenos onderzoekt of IPS ook succesvol kan worden uit-
gebreid naar veel voorkomende psychische aandoeningen.



Er komt echter uitbreiding naar mensen met
vaker voorkomende aandoeningen, zoals
angststoornissen, depressie, persoonlijkheids-
stoornissen, bipolaire stoornissen en ADHD.
Kenniscntrum Phrenos onderzoekt op dit
moment, in opdracht van het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), hoe
IPS succesvol kan worden ingezet voor deze
veel grotere doelgroep.

Samenwerking tussen alle partijen essentieel
Het succes van IPS schuilt onder andere in
goede samenwerking om de arbeidsdeelname
van mensen met psychische aandoeningen te

verhogen. Denk hierbij aan partijen als ggz-
behandelteams, woonbegeleiding, sociale wijk-
teams, huisartsen, schuldhulpverleners, UWV
en zorgverzekeraars, familieleden of andere
naastbetrokkenen van de cliënt, en uiteraard
werkgevers. Ook op landelijk niveau spannen
vele partijen zich in om IPS voor steeds meer
mensen uit de doelgroep toegankelijk te
maken, zoals de ministeries van SZW en VWS,
GGZ Nederland, cliëntenorganisatie MIND,
UWV, zorgverzekeraars en gemeenten. De prak-
tijk van IPS laat zien dat het mogelijk is om
deze betrokkenen goed te laten samenwerken. 
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Lees meer over IPS in Nederland in de publicatie: Van Weeghel, J., Bergmans, C., Couwenbergh, 
C., Michon, H., & Winter, L. de (2019, June 17). Individual Placement and Support in the Netherlands:
Past, Present, and Future Directions. Psychiatric Rehabilitation Journal. Advance online publication.
http://dx.doi.org/10.1037/prj0000372

Zie voor meer informatie ook: www.werkenmetIPS.nl   en  www.kenniscentrumphrenos.nl
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Deel van serie lezingen ‘Herstel en 
Filosofie’ georganiseerd door Stichting
Filosofie en Psychiatrie en Kenniscen-
trum Phrenos. 1 november in de Zalen
van Zeven in Utrecht

Eerste spreker is Anne Speckens, hoogleraar
psychiatrie aan het RadboutUMC en directeur
van het RadboutUMC Centrum voor Mindful-
ness. Haar lezing: Zoektocht naar welbevinden:
Mindfulness interventies in de geestelijke
gezondheidszorg.

Mindfulness heeft zijn wortels in het Boed-
dhisme. Er zijn vier edele waarheden: 1. het
leven is vergankelijk en betekent lijden, 2. lij-
den wordt veroorzaakt door onze eigen reac-
ties: we willen aan het lijden ontsnappen door
irrationele verlangens, 3. we willen ons bevrij-
den door inzicht en 4. de praktijk: hoe we ons
leven vormgeven (ethiek).

Mindfulness betekent met aandacht aanwezig
zijn in het hier en nu, open en zonder oordeel.

Mindfulness, dat ook kan worden toegepast

bij lichamelijke klachten, kan op veel verschil-
lende manieren worden bedreven. Het kan in
groepsbijeenkomsten of individueel. In een
groepsbijeenkomst zoals cognitieve
gedragstherapie, als meditatie thuis, als
informele aandachtsoefening of in een stilte-
dag. Het gaat om stilstaan bij je gevoelens,
concentratie en accepteren zonder oordelen.
Ons automatische gedragspatroon kunnen
we veranderen, de negatieve gevoelens kun-
nen we toelaten, automatische reacties kun-
nen we loslaten en we kunnen vriendelijker
worden voor onszelf.
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond
dat Mindfulness goed werkt bij terugkerende
depressies, ook bij veel andere toepassingen
werd een positief resultaat bereikt. Het werkt
via vragenlijsten die een nieuw bewustzijn, ook
lichamelijk, in hersengebieden opwekt, waar-
door geheugen en emotieregulatie meer ont-
wikkeld raken. 

In het Radbout ziekenhuis zijn goede resul-
taten bereikt met Mindfulness bij depressie
en ook bij ADHD. De behandeling is duurder
dan de traditionele, maar de moeite waard

Bezinning en Bezonnenheid bij Mindfulness
en in Open Dialoog
Corine Wepster



om in te zetten, zelfs bij kanker. Bij een
patiënte met ernstige longkanker en haar
partner werd Mindfulness ingezet. Patiënte
had hier baat bij, haar partner in eerste
instantie niet. Maar na het overlijden van de
vrouw had haar partner wel baat bij Mind-
fulness, er ontstond openheid en rust rond
het sterven. 

Er is een online cursus Mindfulness via
email, individueel en onder leiding van een
trainer, wat ook goed blijkt te werken, door
het individuele karakter. Het is een vaardig-
heid die je moet aanleren. Mindfulness is
aangeboden aan medisch studenten, co-
assistenten en specialisten en dat leidde tot
meer samenwerking, meer inlevingsvermo-
gen. Er ontstond meer bewustzijn van het
zelf en de ander en verandering van automa-
tische patronen. Mindfulness Based Cogniti-
ve Treatment, zoals de therapie officieel
heet, houdt wel bepaalde misstanden in de
klinische zorg in tact.

Tweede spreker is de heer Kwok Wong, psychia-
ter bij Ggz Eindhoven, met ontwikkeling in het
(Zen)Boeddhisme en getraind in Mindfulness.
Hij is deel van een team dat werkt met Open
Dialoog en hij vertelt daarover. Zijn lezing:
Reflecties op de dialogische zorgpraktijk, meer
zijn dan doen.

Open Dialoog bereikte in de jaren 80 van de
vorige eeuw uit Scandinavië, via Engeland, ons
land. Er zijn overenkomsten met de Mindful-
ness Based Cognitive Treatment. Centraal staat
het verdragen van onzekerheid, het bevorderen
van de dialoog, niet oordelen, vertrouwen,
acceptatie, loslaten. Er worden open vragen
gesteld met geduld en erkenning van de unici-
teit van de cliënt. Er is echter ook ruimte voor
patroonherkenning. De cliënt dient met zijn
gehele lichaam opmerkzaam te worden
gehoord in het hier en nu. Gewoon aanwezig
zijn is beter dan streven en doen. Reflectie
komt pas later. Wong spreekt van een onvoor-
waardelijke warmte in het contact met de

cliënt. Het zich verhouden tot de psychische
problemen, het zich verhouden tot het leven, is
belangrijker dan de directe afname van klach-
ten. Neem de tijd en sta open voor de verschil-
lende kanten van het probleem en ga daarna
pas over op behandeling. De inhoud van een
eventuele psychose is van belang. Resultaat
leidt tot een nieuwe verbinding van de cliënt
met zichzelf.
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Stemmen III

En in de duisternis van de diepzee, waar monster vertoeven

in diepe spelonken, klonk er een stem.

“Het licht”, zo zei de stem, “is niets anders dan strengen

fotonen. Het is er altijd geweest en het zal er altijd zijn.

Maar de monsters hadden nog nooit gehoord van het

licht, laat staan dat ze het licht hadden ervaren. 

Ze hadden het licht nog nooit gezien. 

Nimmer hadden ze het licht op hun schubben gevoeld. 

Ze hadden geen idee van het licht en wat het licht kon

betekenen. 

Geert Zomer



Het Dolhuys heeft altijd een functie in
de zorg gehad met als laatste Crisiscen-
trum van Ggz InGeest.
Het symposium ter gelegenheid van
deze verjaardag had als thema: ‘De
architectuur van de uitsluiting en socia-
le inclusie’. Een Feest van de Geest. 

Beginnend met een niet zo feestelijk onder-
werp, dat van de isoleercel. Uitsluiting bestaat
nog steeds. Men wil de isoleercel afschaffen.
Maar er blijft een groep mensen bestaan voor
wie geldt: Waar laten we deze mensen? Voor
hen is inclusie zeker een thema. 

Marie Therèse Meijs, wethouder zorg en cultuur,
benadrukt het verschil tussen de inclusie waar-
mee we nu bezig zijn en de uitsluiting die vroe-
ger plaatsvond in het Dolhuys dat buiten de
stadsmuren van Haarlem lag. De maatschappij
dient ervan doordrongen te worden dat men-
sen kunnen herstellen door een opname. Er zijn
gevoelens van eenzaamheid, maar er moet ook
worden aangedrongen op zelf nadenken.In die
zin kunnen we meer, positieve, verwarring stich-
ten. Tot hoever gaat de zorgplicht van de over-
heid? Er is een maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid voor mensen die afwijken van de door-
snee. Algemeen is men van mening dat de
jeugd de eerste doelgroep is om aan te spreken. 

Paul Schnabel vertelt dat de geschiedenis van
de geneeskunde anders is dan die van de psy-
chiatrie. Voor de psychiatrie geldt de vraag hoe
iedereen een plek vindt in de sociale maat-
schappij. Vroeger werden cellen gemaakt als in
klooster of gevangenis, om de verstotelingen
weg te stoppen. Dat waren mensen die moeite
hadden een plek in 

de samenleving te vinden. Zoals zwervers, bede-
laars, maar ook ouderen en verstandelijk gehan-
dicapten.Later werd er onderscheid gemaakt tus-
sen verschillende groepen. Er kwamen ziekenhui-
zen en de geestelijke gezondheidszorg nam die
formule over. Specialisten, patiënten in bedden,
etc. Het gedrag stond centraal, niet de biologie.
Dat gedrag was niet te begrijpen en onaanvaard-
baar, hoewel werd ingezien dat het niet bewust
gewild was. Er kwam aandacht voor hoe de men-
sen zich voelden, veelal angstig. In de 20ste eeuw
kwam aandacht voor gezin, school, relaties. Met
de positieve gezondheidszorg traden gedrag,
gevoel, gedachten en groei op de voorgrond. 

Doel is zo goed en zelfstandig mogelijk functione-
ren. Het blijft moeilijk, ook met de vraag hoe de
samenleving kan helpen. De komende 700 jaar
zouden moeten gaan over het vorm geven van
een helende omgeving, waarin inclusie plaatsvindt
en wordt stilgestaan bij de vraag ‘wat is gekte’.

Jim van Os zegt dat het een revolutie zou bete-
kenen als de mens die de problemen treft cen-
traal zou komen te staan. En dan: meer mens,
minder patiënt. Als de arts de witte jas uit zou
trekken, zou er een gelijkere relatie onstaan en
zou de arts de patiënt werkelijk ontmoeten.
Kennis delen, dus niet diagnostiseren. Hoop en
optimisme zijn belangrijk en identiteit en zin-
geving en empowerment. Op een dergelijke
manier betrokken zijn is een turning point. Dit
wordt al uitgedragen door Herstel Academies,
parallelle psychiatrie, sommige gemeentelijke
organisaties. Aanvaarden van niet weten. 

Onderzoek heeft aangetoond dat de placebo
het grootste succes bewijst, de verbinding, als
in het contact met een ervaringsdeskundige. 
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Het Dolhuys, het museum van de geest in
Haarlem, bestaat 700 jaar
Corine Wepster



Het tijdschrift PlusMinus, voor mensen
met een bipolaire stoornis, heeft voor
het winternummer 2019 gekozen voor
het thema Positieve Psychologie. Hier
volgen enkele fragmenten.

Het boek: Gerben Westerhof en Ernst Bohlmei-
jer, Psychologie van de levenskunst, uitg. Boom

Het is een kunst om het leed van het leven te
accepteren en daarbij aandacht te hebben voor
het positieve. Een goede geestelijke gezond-
heid hoeft niet te betekenen dat het leven zon-
der spijt, mislukking en verlies verloopt.
Dit boek is een tegengeluid op twee gangbare
stromingen binnen de psychologie, waarbij
negatieve ervaringen onder controle gebracht
worden. Psychologen hebben zich lange tijd
vooral bezig gehouden met de behandeling
van stoornissen in het menselijk functioneren,
zoals depressie en angst. Daarop volgde de
positieve psychologie, waarin het gaat om
bevordering van welzijn en geluk. In dit boek
wordt een derde weg 

verkend, de weg van de levenskunst.Centraal
staat de aandacht voor de hele persoon binnen
de context van de levensloop.
Bij levenskunst gaat het om het vinden van de
balans tussen negatief en positief, tussen
maakbaarheid en aanvaarding en tussen geluk,
zelfrealisatie en maatschappelijke integratie.
Angelique Zoon

Ernst Bohlmeijer en Monique Hulsbergen, Dit is
jouw leven, ervaar de effecten van de positieve
psychologie.

Tentoonstelling Willem van Genk, Thrills of
Power, in Outsider Art Museum, Amstel 51,
1018EJ Amsterdam. Open dagelijks van 10 – 17
uur. Te zien tot 15 maart 2020.

Willem van Genk is de meest bekende outsider
art kunstenaar van Nederland. Zijn werk is
gevarieerd en brengt je als kijker in een nieuwe
wereld. Zijn gedetailleerde stadspanorama’s en
driedimensionale vervoersknooppunten zijn
zonder meer fascinerend te noemen.
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Robin Timmers ,
‘Leren Omgaan met Stemmen Horen: Een op herstel en emancipatie gerichte benadering’.

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

Paul Custers, Zolang er mensen zijn, zijn er stemmen 

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

Mick de Schrijver, Het zit allemaal in mijn hoofd!

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

Vincent Sjoerd Swierstra , De Magiër 

Vincent schrijft het boek in de ik-vorm, beschrijft een periode in zijn leven volledig vanuit zichzelf. Er komen
geen objectieve, relativerende passages in voor. Op deze manier beleeft de lezer in directe zin hoe het is om
langzaam gedachten te ontwikkelen waarmee iemand verder van de werkelijkheid af komt te staan, zonder
dit te merken. De gedachten lijken zo logisch, er lijkt niets aan de hand. Bij andere mensen, in zijn omgeving,
op televisie, hoort Vincent dingen die hij met zijn eigen leven in verband brengt. Langzamerhand wordt het
steeds onwaarschijnlijker dat de dingen die Vincent hoort ook in werkelijkheid zo zijn. Het proces wordt heel
langzaam opgebouwd, heel mooi van binnenuit beschreven. Vincent merkt dat hij een steeds bekender per-
sonage in Amsterdam wordt, een steeds belangrijker persoon, tot hij zichzelf als Messias gaat zien. En dan
gaan we als lezers toch echt twijfelen.
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Boevink, W. en Escher, A. D. M. C., Zelfverwonding begrijpelijk maken.

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

Coleman, Ron, Herstel, kan dat wel?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Scip
Keizersgracht 252, 
1016 EV Amsterdam
020-6253111

Leiden

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

Den Haag

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

Nijmegen

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

Zeeland

Herstel Talent
Verlengde Dishoekseweg 2
4371 NK Koudekerke (Dishoek)
info@hersteltalent.nl
06-22889296
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Contactpersoon Noord Holland

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

Contactpersoon Friesland, Groningen en Drenten

Geen

Contactpersoon Flevoland, Overijssel

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

Contactpersoon Zuid Holland

Yvonne Doornbos, ervaringsdeskundige
yvonnedoornbos@gmail.com

Contactpersoon Utrecht

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

Contactpersoon Gelderland

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

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

Contactpersoon Zeeland

Herstel Talent
06-22889296/ info@hersteltalent.nl  

Contactpersoon Noord Brabant

Tilly Gerritsma, familie en bondgenoten
megerritsma@hotmail.com

Contactpersoon Limburg

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

Dirk Corstens, psychiater
088-1149494 / dcorstens@metggz.nl

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.



 

 

        




