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Redactioneel 

 
 
Laten we naar elkaar luisteren, zingt het in 
mijn hoofd. Echt luisteren. Actief luisteren en 
doorvragen, omdat we het echt willen weten. 
Mensen willen geen pillen, zult u in deze 
Klankspiegel lezen, mensen willen aandacht. 
Aandacht is het kostbaarste goed op aarde. 
Geef je iemand aandacht dan geef je haar 
alles. Laten we naar elkaar luisteren. 
 
En: luister naar jezelf. Luister naar je lichaam. 
Het heeft je veel te zeggen. Forceer de dingen 
niet. Luister naar jezelf. 

 
Er moet zoveel, het is zo veel, het is zo druk. 
Wees een luisteraar. 
 
Dit is een luchtig voorjaarsnummer van de 
Klankspiegel geworden. 
Veel leesplezier, 
 
Corine Wepster 
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 Van de bestuurstafel 

 
 
 
Zoals jullie wellicht allemaal weten is eind 
vorig jaar Erica van den Akker opgestapt als 
voorzitter van Weerklank. Daarvoor was 
Marian Peters al gestopt met het secretariaat 
om gezondheidsredenen. Dit was voor ons als 
zittend bestuur een hele klap, maar we zijn 
doorgegaan en hebben begin december 2016 
een open dialoogbijeenkomst belegd met als 
leidraad hoe nu verder, in mei 2017 zal deze 
dialoog een vervolg krijgen.  
 
Het zittende bestuur heeft vacatures uitgezet 
voor de functie van voorzitter, secretaris en 
algemene bestuursleden. We hebben hierop 
een aantal sollicitaties ontvangen die de 
komende tijd door de – tijdens de 
dialoogbijeenkomst ingestelde - sollicitatie 
commissie beoordeeld gaan worden. Er zullen 
met de sollicitanten nadere 
kennismakingsgesprekken worden gevoerd, 
onder meer over de wijze waarop men denkt 
zijn of haar taak binnen Weerklank te kunnen 
gaan vervullen. 
 
Op dit moment worden de taken van 
secretaris en voorzitter door het zittende 
bestuur behartigd waarbij door een aantal 
personen bij de dialoogbijeenkomst is 
toegezegd dat zij het bestuur zullen bijstaan. 
Dit loopt inmiddels goed. 
 
Weerklank is druk bezig met de lancering van 
het boek dat in opdracht van de stichting door 
de schrijver journalist Paul Custers is 
geschreven en samengesteld. Binnenkort zal 
het boek dan ook uitkomen. De titel van het 
boek luidt “Zolang er mensen zijn zijn er 
stemmen”. Het is een boek over mensen die 

(ook) stemmen horen, over mensen die (ook) 
anders waarnemen, over mensen die (ook) 
helpen, behandelen en onderzoeken, over 
beroemde mensen die (ook) stemmen horen 
(van de Soemeriërs tot en met Rihanna), over 
mensen van (ook) Weerklank en over van 
horen zeggen…….  Verderop in de Klankspiegel 
staat hoe u dit boek kunt bestellen. 
 
Naast het boek heeft Weerklank ook haar 
medewerking verleend aan het tot stand 
komen van een documentaire film genaamd 
“Stemmen van Vincent”. Deze documentaire 
zou aanvankelijk al in december vorig jaar 
gereed zijn, maar de maker had zoveel 
filmmateriaal dat deze later gereed is dan 
gepland. Vlak voordat ik dit stuk aan het 
schrijven was kreeg ik bericht dat de première 
van de film staat gepland voor het eerste 
weekend van april. Ook hierover vindt u 
verderop in de Klankspiegel meer informatie, 
over waar de film precies overgaat. 
 
We zijn ook bezig met de voorbereiding voor 
een symposium in de tweede helft van dit 
jaar. Hierbij zullen sprekers worden 
uitgenodigd en workshops worden gehouden 
en zal uitgebreid aandacht aan het boek en de 
film worden besteed. 
 
Wij hopen u in de volgende Klankspiegel te 
kunnen berichten over de nieuwe 
samenstelling van het bestuur. We zullen dan 
vast ook meer kunnen meedelen over het 
symposium. 
 
 
Bestuur Stichting Weerklank 
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Aankondiging 

Zolang er mensen zijn zijn er (ook) stemmen 

Een boek over stemmen horen; uitgave Stichting Weerklank 
 
 

 
Boekhandelprijs:  21,50 euro, exclusief 2,50 
euro verzendkosten 
 
Bezorging start vanaf 24 maart 2017 
 
Bedrag incl. verzendkosten á 24,00 euro 
overmaken op bankrekening:  

NL67 INGB 003 5014 84 ten name van 
Stichting Weerklank ovv ‘Bestelling Zolang’ 
(Bestelling is definitief na ontvangs van uw 
betaling) 
Vergeet niet uw naam en volledige adres te 
vermelden, of stuur een mail naar 
onderstaand mailadres! 
 
Een boek over mensen die (ook) stemmen 
horen, over mensen die (ook) anders 
waarnemen, over mensen die (ook) helpen, 
behandelen en onderzoeken, over beroemde 
mensen die (ook) stemmen horen (van de 
Soemeriers tot en met Rihanna), over mensen 
van (ook) Weerklank en over van horen 
zeggen………. 
 
Voor vragen, opmerkingen of bestelling kunt 
u contact opnemen met Stichting Weerklank: 
secretariaat@stichtingweerklank.nl 
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Aankondiging 

Het nieuwe boek 

Zolang er mensen zijn zijn er stemmen 
 
Erica van den Akker 
 
De gesprekken voor Zolang er mensen zijn zijn 
er stemmen werden gevoerd in de periode van 
15 september 2015 tot 30 november 2016. De 
geïnterviewden hebben ingestemd met de 
weerslag van die ontmoetingen zoals 
opgenomen in dit boek. Dat was voor 
menigeen die stemmen hoort een moeilijke 
afweging. Iedereen onderschreef weliswaar 
zonder enige aarzeling het doel van deze 
uitgave: openheid over stemmen horen, meer 
inzicht en begrip vragen van de lezers en 
daarmee het terugdringen van vooroordelen 
over (mensen die) stemmen horen evenals het 
opheffen van (zelf) stigma. Maar om dan 
meteen zelf openlijk en kwetsbaar te laten 
weten wat je is overkomen, is een heel andere 
afweging. Sommige gesprekspartners hebben 
uiteindelijk hun toestemming om te 
publiceren ingetrokken, een enkele keer nadat 
eerder al was ingestemd met een bijdrage 
voor dit boek. Journalist Paul Custers heeft dat 
vanzelfsprekend geaccepteerd en zeker ook 
gerespecteerd. Het is al heel moedig dat ze 
hem, een journalist, een leek, een 
buitenstaander, toch hebben toegelaten in 
hun bijzondere wereld! 
 

 
 
In dit boek hebben we een beeld willen 
schetsen van wat er allemaal samenhangt met 
stemmen horen. We hebben vanuit 
uiteenlopende opvattingen en visies een beeld 
samengesteld over stemmen horen. Het doel 
is om aan te geven wat mensen die stemmen 
horen kunnen ervaren en wat ze (zouden 
kunnen) ondernemen om daarmee om te 
gaan. We hopen en verwachten ook dat de 
lezers met dit boek hun kennis van en begrip 
voor mensen die stemmen horen en/of 
andere bijzondere persoonsgebonden 
belevingen ervaren, kunnen verruimen. Dat 
kan bijdragen aan het verminderen van 
vooroordelen en daarmee aan het 
terugdringen van (zelf) stigma. 
 
Tot slot wil ik journalis Paul Custers hartelijk 
bedanken voor zijn integere en 
onvermoeibare inzet voor Zolang er stemmen 
zijn zijn er mensen. Ik heb ook van zijn 
gesprekspartners mogen vernemen dat hij 
met veel empathie en een open houding zijn 
professionele werk heeft gedaan. 
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Verslag 

Reisdagboek 2016 West Balkan 

Dit reisdagboek wordt gebpubliceerd in drie delen, waarvan dit het laatste is. 
 
Dirk Corstens 
 
Elf mei Kroatië 
Naar Zagreb. Lien opgehaald en met een team 
van vier naar Rijeka. Een prachtig hotel; kamer 
met balkon aan en boven zee. Ongemeen 
mooi! Ook al was het al die tijd pokke-weer, 
volop genieten van bijzondere luchten, mooie 
zeegeluiden, eilanden voor de kust die door 
de wolken en mist komen en gaan. Door 
Martina, die dit alles organiseert, 's avonds 
opgehaald en gaan eten. Zij had een sponsor 
geregeld die al onze diners zou betalen.  
 
Martina heeft uitgebreid verteld wat ze 
allemaal heeft bereikt in Dom Turnic - het 
home waar ze leiding aan geeft. Geen 
snoeverig praatje, maar realistisch en vol vuur. 
Zij werkt de klok rond om iets van dat home te 
maken. Ze kent alle bewoners goed, voelt zich 
duidelijk met hen verbonden, en haalt geld 
binnen omdat ze dit ook uitstraalt. Als je hier 
bij de regionale overheid een begroting 
indient, dan krijg je - veel te laat - uiteindelijk 
een bedrag en een raming die er totaal anders 
uitziet. Je krijgt dus geld voor heel andere 
dingen dan je gevraagd hebt. Een 
buitengewoon ingewikkeld proces, waar je 
nauwelijks invloed op hebt, waardoor er 
voortdurend tekort is. Iedere wasmachine 
moet je bevechten. De vloer van de keuken is 
al meer dan een jaar onder 'verbouwing', de 
aannemer is immers al betaald door de 
overheid en daardoor schuift die alles vooruit. 
En er is al lang geen kok meer, omdat die niet 
meer op de begroting staat. Maar al bij al 
wordt er best veel georganiseerd. Het is een 
bedrijf - voor chronisch psychiatrische 
patiënten - dat in beweging is. Uitzonderlijk. 
Detlef Petry (psychiater in Maastricht) zou er 
zijn hart ophalen.  
 
 
Twaalf mei Kroatië 
Vroeg door Martina opgehaald. Naar de 
universiteit. De eerste dag, in een 

arenavormige collegezaal, vol met 
professionals en enkele stemmenhoorders die 
we ook nog kenden van de vorige keren. Altijd 
bijzonder om te zien hoe mensen zich in een 
jaar hebben ontwikkeld. Naast onze praatjes 
werd er het een en ander over Dom Turnic 
verteld en kregen we een lezing van Inka, die 
een universitaire opleiding voor 
'hermeneutische psychotherapie' aan het 
opzetten is. Een fiere vrouw die op 
professionele wijze uitlegde wat er bedoeld 
wordt met die vorm van psychotherapie. Het 
komt er in één zin op neer dat je samen zoekt 
naar betekenis en dat je als therapeut in het 
contact met de cliënt zo min mogelijk theorie 
gebruikt (waardoor je veel theorie moet 
kennen...). Hoewel ze behoorlijk wat jargon 
gebruikte, komt de uitwerking er uiteindelijk 
op neer dat ik me er best mee verwant voel. 
De opleiding tot psychotherapeut is hier 
anders georganiseerd. Na je universitaire 
opleiding doe je in vier of vijf jaar een 
universitaire opleiding in één 
psychotherapieschool. Naast een baan. Dus 
vaak in de weekenden les en studie. Gestalt is 
heel populair in Servië en Bosnië. 
Transactionele analyse ook. Maar 
systeemtherapie is ook mogelijk. Veel 
docenten komen uit Servië. Luca Malatesti, 
hoogleraar filosofie in de psychiatrie (hij heeft 
een boek over psychopathie en 
verantwoordelijkheid op zijn naam staan), gaf 
een lezing waarin hij concludeerde dat 'mental 
illness' eigenlijk vooral een op waarden 
gebaseerd verhaal is dat in principe daardoor 
meer een politieke activiteit is. We gebruiken 
bij het vaststellen van 'mental ilness' namelijk 
nauwelijks feiten - naturalistische gegevens 
zoals 'objectieve' metingen, feiten, ontbreken.  
Hij opperde de gedachte dat we het 
benoemen van psychiatrische aandoeningen 
niet over moeten laten aan zogenaamde 
experts die het alleen maar van buiten kunnen 
bekijken, maar een democratisch proces 
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zouden moeten bedenken waarin wordt 
vastgelegd wat we als maatschappij vinden 
dat mental illness is. Later tijdens de lunch 
kwamen we  gezamenlijk tot de conclusie dat 
een dergelijk democratisch forum het best kon 
bestaan uit mensen die er op een of andere 
manier mee te maken hebben. Een erg 
interessante gedachte. Hij haalde onder 
andere mijn argumentatie (terecht) onderuit 
waarin ik beweer dat stemmen horen geen 
symptoom van ziekte kan zijn omdat het veel 
vaker in de bevolking voorkomt dan alleen bij 
mensen die een psychiatrische stoornis 
toegedicht krijgen.  Rachel op haar beurt vond 
dat mental illness niet zo belangrijk is, maar 
dat het erom gaat hoe we met elkaar omgaan. 
Ik vond Luca’s argumentatie toch erg 
uitdagend en ga onderzoeken wat mijn 
standpunt is. We hebben nog flink na zitten 
praten, en hij kwam twee dagen later nog 
naar onze workshop. Hij was ook geïntrigeerd 
door ons werk.  
 
We kregen in die zaal een lastige vraag. We 
maken er een gewoonte van om te zeggen dat 
we domme vragen het liefste hebben.  Bij 
'domme vragen' moet je namelijk goed 
nadenken voordat je antwoordt. Dit was er zo 
een: wat doe je als je het niet weet? 
Antwoorden die we gaven: We willen met 
mensen het gesprek hierover aangaan. We 
leggen hen een vraag voor. Je zegt dat je het 
niet weet natuurlijk. Ik ga nogal eens even een 
kop koffie voor mijn gesprekspartner(s) halen, 
ik stap er dan even uit. Dat levert verrassend 
vaak wat op. Slobodanka antwoordde dat dat 
nu juist de essentie is: tolerantie van 
onzekerheid, een van de dogma's van Open 
Dialogue. Als je met een netwerk werkt 
komen juist dán de verrassende openingen. 
Wachten tot er wat gebeurt dus. Rachel gaat 
vragen stellen, nadat ze heeft vastgesteld dat 
ze het niet weet. Sterker nog, ze zegt vaak dat 
ze het niet weet omdat het antwoord van de 
persoon zelf moet komen. Dus onze conclusie: 
niet weten is een belangrijke fase in het 
herstelproces. Rachel kwam aan de hand van 
deze vraag met een heel mooie praktische 
oefening: bespreek in kleine groepjes van 
mensen die bij je in de buurt zitten, wat jullie 
zoal aan vragen kunnen bedenken aan een 
stemmenhoorder als je meer van diens 

geschiedenis van het stemmen horen wil 
weten. Dat maakte het geheel erg levendig. 
Ideeën werden teruggekoppeld. De vraag is 
belangrijker dan het antwoord.  
 
Dertien mei Kroatië 
Vandaag was ik aan de beurt, in wat 'het 
aquarium' wordt genoemd. Van de drie dagen 
eigenlijk de enige ruimte die prettig was. Er 
was voldoende lucht en ruimte. Buiten en 
binnen was het droog - de naam vissekom 
sloeg dan voornamelijk op het vele glas dat de 
ruimte omringde. Ik heb in de ochtend onze 
ideeën en het onderzoek over het construct 
ten berde gebracht, en 's middags ben ik voor 
de groep met een vraaggesprek met M 
begonnen. Nadat ik mijn mop had verteld. 
'Willen jullie de korte of de lange versie'? De 
lange, riep men eendrachtig. De man die 
dacht dat hij een worst was en behandeling 
zocht. Een mop die ik ooit min of meer 
afgedwongen had van een patiënt die 
oorspronkelijk uit Amsterdam afkomstig was. 
Dat doet goed zo'n mop tussendoor. Ook voor 
mij om even wat voordrachtskunst ten tonele 
te voeren. Het spannend te maken.  
M is een bewoonster van Dom Turmic, 29 jaar, 
met wie ik een jaar geleden een construct had 
gemaakt in Sarajevo en die later ook deel had 
genomen aan de cursus die Rachel en 
Slobodanka in diezelfde stad hebben gegeven. 
Ze vertelde wat het voor haar had betekend 
om voor de groep zoiets te doen en vertelde 
in het kort iets over haar leven. Ze was ziek 
geworden toen ze op de universiteit wis- en 
natuurkunde studeerde en leed onder een 
hardvochtige vader en religieuze moeder die 
gescheiden waren. Naar aanleiding van onze 
cursussen was ze het afgelopen jaar bezig 
geweest met haar eigen identiteit, vertelde ze, 
met wat ze nou echt zelf wilde. Religie speelt 
daarin een belangrijke rol. Maar onze 
workshops hadden haar doen realiseren dat 
ze zelf het roer van haar leven in handen moet 
nemen, wil ze verder komen. Ze voelt zich 
gehoord in de instelling waar ze nu woont. Ze 
hadden gezamenlijk besloten dat ze toe gaat 
werken naar zelfstandig wonen. Zoals M daar 
sprak was erg goed om mee te maken. Een 
heel breekbare en kwetsbare vrouw die je bij 
ieder woord krachtiger ziet worden. Ze was er 
zichtbaar trots op. Was ze vorig jaar een 
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angstige verlegen vrouw, nu kwam er trots 
door die verlegenheid heen en was de manier 
waarop ze daar stond ook zoveel zekerder! Er 
is een begin met herstel gemaakt. Dat zal een 
tijd duren, maar ze kan bijna niet meer terug. 
Ze was er niet klaar voor toen ze ging 
studeren. We worden allemaal maar geacht in 
de molen mee te draaien. 'Leaving Home'1 
was de titel van een boek dat duidelijk maakte 
hoe moeilijk deze levensfase is.  
  
A is midden veertig, een bewoonster van Dom 
Turnic, fleurig gekleed. Met haar gewerkt aan 
haar construct, voor de groep. Ze hoor(t)(de) 
drie positieve stemmen, en één religieuze 
stem waarover ze niets wilde vertellen. 
Schaamte gaf ze als reden. En ze ziet of zag 
regelmatig twee soorten visioenen. Daarnaast 
had ze nogal eens het gevoel dat anderen haar 
gedachten konden lezen en dat zij de 
gedachten van anderen kon horen. Haar 
vroege leven was getekend door armoede, 
misbruik en mishandeling. Al heel jong aan de 
diazepam, snel gevolgd door cannabis, opiaten 
en heroïne. Ze heeft inmiddels drie kinderen 
en één van haar zonen promoveert nu in 
Manchester in de wiskunde! Wat een trots 
toen ze dit vertelde. De stemmen hadden 
volgens haar een beschermende functie. Eén 
van de stemmen voedde haar als het ware op, 
zei ze. De visioenen kwamen voort uit 
denkbeeldige vriendjes. Het gedachten 
uitzenden had vaak een samenhang met het 
zich te open gesteld voelen, zoals bij het 
gesprek dat we nu met elkaar hadden voor de 
hele groep (zo'n 60 man - overigens vooral 
vrouwen). Het zich niet beschermd weten, 
angst voor anderen, het zich moeten 
beschermen. Dat lag ten grondslag aan het 
stemmen horen. Over dit construct hebben 
we wel zo'n twee uur gedaan. Ook omdat alles 
via een tolk moest. Ik zag de aanwezigen 
aandachtig luisteren. A was wel geraakt, had 
ik de indruk. Dit is toch een heel ander verhaal 
dan, 'ik heb schizofrenie'. Nogal wat 
constructief bedoelde opmerkingen naar A en 
vooral dankbaarheid omdat ze zo dapper is 
geweest dit voor een grote groep mensen te 

                                                           
1 Yay Haley (1997, 2nd edition) Leaving Home: 
The Therapy of Disturbed Young People. 
Brunner-Maazel 

vertellen. De boodschap, dat je op deze 
manier de 'symptomen' kunt leren begrijpen 
in iemands levensverhaal en dat je zo 
onderliggende problemen kunt identificeren, 
was overgekomen, had ik het idee. Normaal 
gesproken zijn er genoeg aanwezige 
stemmenhoorders om in kleine groepjes met 
de hulpverleners in gesprek te gaan om samen 
een begin met een construct te maken. Maar 
dit publiek was anders samengesteld. Te 
weinig stemmenhoorders, waardoor dat niet 
ging.  
 
Veertien mei Kroatië 
Deze dag is voor Rachel en Slobodanka. Living 
with Voices, was de titel. Ik mocht ergens 
anders naartoe, we hebben ons nat laten 
regenen op het eiland Krk. Heel veel regen in 
Hvrazat (= Kroatië), en dat zal voorlopig niet 
ophouden. De koudste Pinksteren in 
Nederland, las ik op Nu.nl.  
 
Eén oefening die Rachel heeft gedaan met het 
publiek: ga met groepjes met elkaar in gesprek 
en vertel hoe stemmen die zeggen dat je 
suïcide moet plegen toch behulpzaam kunnen 
zijn....De crux is dat de stemmen verandering 
afdwingen op zulke manier. 
Op het eind van deze cursusdag samen 
afscheid genomen, een paar videotjes 
gemaakt en evaluatieformulieren uitgedeeld. 
Al met al een heel geslaagde drie dagen, 
enthousiaste mensen die met aandacht erbij 
waren. Hier gaat wel wat in beweging komen. 
Daarna zijn wij met z'n allen de bergen in 
gegaan. Daar heeft de organisatie van Martina 
vier huizen met bewoners, die ze met ons 
wilde laten kennis maken. We hebben denk ik 
wel zo'n 120 km gereden in totaal, en waren 
telefonisch zelfs even in Slovenië. Maar zeer 
de moeite waard. Al die bewoners woonden 
oorspronkelijk bij elkaar in één groot instituut. 
Een vervallen gebouw, nauwelijks zorg meer, 
waar sommigen al 30 jaar verbleven. Of beter 
gezegd wegkwijnden. In de afgelopen 5 jaar 
zijn de bewoners verplaatst naar woonhuizen 
in een dorp of een flat in een kleine stad. In 
het eerste huis dat we bezochten woonden 7 
mensen. Drie dames op één kamer, de vier 
heren elk met z'n tweeën op een kamer. Het 
was aanvankelijk moeilijk, deze mensen in een 
klein dorp te plaatsen. Door de weerstand van 
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de dorpsbewoners. Maar al snel lieten de 
bewoners zien wat ze konden en gaven zelf 
gebakte en gemaakte dingen weg. Het huis 
werd bovendien grondig opgeknapt door de 
klusjesman, Daniël, die we ook ontmoetten. 
Beide huizen in een dorp waren inmiddels 
echt onderdeel van de gemeenschap. Dat 
konden we ook echt zien. In het eerste huis 
kwam een duidelijk autitisch jongetje 
(fladderend met zijn handen, en steeds zich 
herhalende woorden en bewegingen) - die 
kennelijk in het dorp woonde - ons op zijn 
manier verwelkomen. Met zijn glunderende 
vader op de achtergrond. Ontroerend om te 
zien hoe dit jongetje van 7-8 jaar werd 
behandeld door de bewoners. Die bijna 
allemaal een leerachterstand hebben in 
combinatie met  psychiatrische problemen 
(ooit). We werden natuurlijk volgestopt met 
eten, dat we in de verste verte niet op 
konden, en kregen allemaal een persoonlijk 
cadeau. Deze huizen waren ook de trots van 
Christina, het voormalige hoofd verpleging. Zij 
werkte niet meer in deze huizen omdat ze op 
de andere plek nodig was. Zij bleek zeer 
geliefd onder alle bewoners. Het was ook een 
soort reünie tussen haar en de bewoners. Het 
tweede huis was ongelooflijk keurig en 
geordend. Een goed onderhouden grote tuin, 
een moestuin, en weer allerlei lekkernijen op 
tafel. Een jonge vrouw van 28 jaar woonde er 
tussen mensen van gemiddeld 60 jaar. Zij was 
er in een crisis geplaatst (vriendje die haar 
misbruikte, drugs), maar ze wilde er niet meer 
weg. Duidelijk geen verstandelijke beperking, 
maar iemand die haar leven niet geregeld 
kreeg. En hier haar veilige plek had gevonden. 
Zij kon zorgen voor die mensen en, niet te 
vergeten, de andere bewoners voor haar.  Iets 
voor anderen kunnen doen is zo 
fundamenteel menselijk. (Zie ook alle mensen 
die vluchtelingen willen helpen - dat zijn er net 
zoveel als mensen die er bang voor zijn en dat 
boos en agressief van de daken schreeuwen. 
De Oostenrijkse presidentverkiezingen op 22 
mei, waar de gekozene uit een 
vluchtelingenfamilie kwam, was hier getuige 
van) Het derde en vierde huis waren flats. Het 
eerste met drie bewoners. We kregen er een 
serenade (en weer heel veel eten) door de 
mannelijke bewoner, de zanger. Hij had het 
afgelopen jaar de jaarlijkse zangwedstrijd 

gewonnen. Ook weer een keurig onderhouden 
flat. Iedereen sliep er apart. De volgende flat 
was op de vierde verdieping. Geen lift. Zes 
oudere bewoners. Vijf vrouwen en een man, 
die de kok van het gezelschap was (tweede 
prijs bonen-gerecht wedstrijd!). Daar kregen 
we ons diner: een heerlijke quiche en pizza. 
Deze mensen moesten daar eigenlijk weg, en 
bovendien vier trappen is heel lastig voor deze 
oudere mensen. Maar ze willen niet weg en 
zeker niet uit elkaar worden gehaald. Een van 
hen, Maria, had jaren niet gesproken. Ze had 
zo'n dertig jaar in het vervallen tehuis 
gewoond. Sinds ze hier tussen deze mensen 
woont is ze geleidelijk gaan spreken, en nu 
kan ze al een beetje conversatie voeren. 
Onderwijl stond de tv aan in afwachting van 
het songfestival! De uitslag was voor Kroatië 
nog beroerder dan voor Nederland. 
Dit had ik niet willen missen. Slobodanka met 
name, was ontzettend geroerd. Het lied over 
een moeder, in haar eigen taal. De stuitende 
hartelijkheid van deze eenvoudige mensen. Zij 
verwoordde het als volgt: 'deze huizen hebben 
een hart en een ziel'. Dat is anders dan wat we 
tot nu toe hebben gezien. Hartelijk afscheid 
genomen van iedereen. Veel dromen 's nachts 
- voor iedereen - bleek de volgende ochtend. 
 
Vijftien mei Slovenië 
Op naar Ljubljana waar Bojan Dekleva een 
heel programma voor ons heeft 
klaargestoomd. Bojan is een hoogleraar 
sociale pedagogie. Een slanke lange man die 
vaak in Lonsdale-vesten loopt. Ik noem hem 
maar 'professor van de straat', beschouw dat 
als een compliment!, hij is verknocht aan het 
daklozenproject 'Kings of the Street' in 
Ljubljana. Hij had een heerlijke rijst-
linzenmaaltijd voor ons gemaakt, in zijn 
gezellig rommelige huis. Hij heeft een aantal 
jonge mensen om zich heen verzameld: Lara, 
Hanna en Jus, die met hem het Hearing Voices 
team van Slovenië vormen. Het nieuws was 
dat ze geld hebben gekregen voor een fulltime 
supportworker voor activiteiten op het gebied 
van stemmen horen. Lara gaat dit 
voornamelijk vorm geven. Lara kennen we al 
een aantal jaren. Een vrouw met pit en passie, 
die heel actief is in het Sloveens netwerk. We 
hebben op deze avond ook de Balkan-
netwerkproblemen besproken. Ik zie mijzelf in 
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de rol van voorzitter van Intervoice duidelijk 
als bemiddelaar - waar Rachel veel 
afhoudender is. We hadden daar even een 
klein conflictje over. Maar de Slovenen willen 
graag hun netwerk met de andere Balkan 
landen behouden. Omdat het inspireert en de 
gang erin houdt, bovendien is men dankbaar 
dat men, vanuit Bosnië met name, hen heeft 
aangestoken. Dus genoeg reden om te 
proberen te bemiddelen. Ik heb de indruk dat 
ze in Ljubljana nu een grote sprong 
voorwaarts maken, met een vaste 
medewerker voor stemmenhoorders.  
 
Zestien mei Slovenië 
's Ochtends een heuse persconferentie! 
Rachel en ik hadden beiden een kort praatje 
voorbereid en Bojan gaf de inleiding in het 
Sloveens. Er waren twee journalisten 
aanwezig. Een van hen stelde goede vragen, 
had zich goed ingelezen en was kennelijk meer 
betrokken dan gemiddeld. Inmiddels kregen 
we ook uit Kroatië een krantenartikel 
doorgestuurd (onleesbaar voor ons natuurlijk). 
Zo trots zijn ze daar. Al die foto's met 
bewoners... 
Hier hebben we een relaxt programma: 2 
middagen en een hele dag. Met nog wat 
randactiviteiten. 's Middags een introductie 
van ons werk, voor een gehoor van zo'n 60 
mensen. In de kelder van ons hotel. Heel fijne 
zaal. De fijnste ruimte van de hele reis. Dat is 
ook veel makkelijker werken. Er waren ook 
veel stemmenhoorders, ook mensen die de 
Ljubljana-club nog niet kende. Ze hadden dus 
een goede PR gedaan! En daar gaat het ons 
natuurlijk om, uitbreiden van de netwerken. 
Ongeveer de helft zei de volgende dag terug 
te komen.  
 
's Avonds hielden we lezingen op de Sigmund 
Freud PrivatUniversität Ljubljana. Toen Rachel 
vertelde over haar afbouwen en stoppen met 
medicatie buiten haar behandelaar om, 
reageerde iemand: 'dus je speelt spelletjes'. 
Rachel kon daar uiterst adequaat op 
antwoorden, maar ik werd pissig. Cliënten 
hebben geen recht op 'spelletjes spelen' en 
behandelaars wel? Uit die opmerking spreekt 
ook de arrogantie die zo in de haarvaten van 
de psychiatrie is geslopen. Als je iets wil, en 
daar goede argumenten voor hebt, en 

niemand wil ernaar luisteren, dan neem je 
toch zelf het heft in handen? Ik vind het juist 
getuigen van intelligentie en moed, als je ziet 
waar vandaan ze kwam en wat ze bereikte. Zij 
heeft alle risico's zelf aanvaard en genomen. 
En het heeft goed uitgepakt. Haar doel was 
niet 'stoppen met medicatie', maar 'ik wil 
helderder kunnen denken'. Maar uiteindelijk 
werd het, heel geleidelijk, ze heeft er drie jaar 
over gedaan (!), stoppen. Nu al zes jaar 
zonder.  
 
Zeventien mei Slovenië 
's Ochtends mocht ik aan het werk. Making 
Sense of Voices. Na een uitleg heb ik zo'n twee 
uur gewerkt met G. Een man van 39 jaar oud. 
Een stevige grote vent die soms moeilijk was 
te verstaan doordat hij problemen met zijn 
mond heeft, door medicatie (Xyplion, Invega, 
af en toe depakine en een benzo). Een hele 
prestatie, vond ik, dat hij al die tijd wakker kon 
blijven. Tijdens zo'n reis door de Balkan word 
ik steeds radicaler, door wat ik allemaal rond 
me zie. Het failliet van de biologische 
psychiatrie. Mijn vader waarschuwde me al 
voor de martelpraktijken in de psychiatrie. 
(Wat hij tijdens zijn co-schap had meegemaakt 
in Nijmegen was bij 'One flew over the 
cockoo's nest' - een film die vaak wordt 
aangehaald en dan de reactie krijgt, 'maar zo 
was het niet echt' - niets vergeleken bij wat hij 
had gezien). Maar goed, verder over G. Een 
construct gemaakt over één stem die hij 
hoort. Bij de vragen van het construct 
kwamen we erop uit dat de stem, die hij 
slechts één keer hoorde, zijn moeder 
representeerde. De problemen die erachter 
steken zijn volgens G en mijzelf dat hij bang is 
voor een relatie met een vrouw, omdat hij ze 
niet vertrouwt, dat hij ook veel agressieve 
gevoelens ervaart die het hem moeilijk maken 
een relatie aan te gaan. Vanaf zijn zeventiende 
al vlucht G in meditatie en religie. Hij voelt 
zich verbonden met Hare Krishna, maar ook 
met het Christelijke geloof. Hij is 
verschrikkelijk vernederd en gekleineerd door 
zijn vader, met wie hij al bijna 15 jaar geen 
contact meer (mag) hebben.  
In zijn feedback de volgende dag schreef hij 
dat hij vaak ook te agressief kan zijn. Iemand 
die maar geen veilige intimiteit kan 
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bewerkstelligen op grond van nare ervaringen 
in zijn jeugd.  
G gaat in elk geval deelnemen aan een 
zelfhulpgroep. Dat is zeker.  
 
Later een ontmoeting in een Libanees 
restaurant. Ze serveerden daar heerlijk 
voedsel en geweldige wijn.  We waren daar 
uitgenodigd door Miran Mozina, een 
psychiater/psychotherapeut van de Sigmund 
Freud  PrivatUniversität Wien und Ljubljana. 
Hij wilde de mogelijkheden voor een 
samenwerking bespreken. Buitengewoon 
aardige man, die lang met een aantal mensen 
een vrijwilligers organisatie heeft gehad voor 
sociale psychiatrie. Inmiddels is hij leraar op 
deze universiteit. Een onafhankelijke 
universiteit die jonge mensen (die net van de 
middelbare school komen) wil opleiden tot 
integrale psychotherapeut - ze kiezen 
uiteindelijk voor psychodynamisch, systeem, 
analytisch (= Jungiaans) of cognitief therapeut. 
Ik heb de indruk dat in Ljubljiana vooral 
ervaren mensen de opleiding doen. 
  
Achttien mei Slovenië 
De laatste dag in Ljubljana. 's Morgens 
brachten we een bezoek aan 'Kranji Ulice - 
Kings of the Street'. Een project voor daklozen 
in Ljubljana, dat Bojan, met een collega en een 
aantal studenten in 2004-2005 heeft opgezet. 
Een indrukwekkend project. Een dagopvang 
waar wij werden ontvangen, en een aantal 
(25) appartementen waar mensen volgens het 
'Housing First' principe anderhalf jaar 
gehuisvest werden. Een eviction-prevention 
(een huisuitzettingspreventie) project waar 
mensen geholpen worden te voorkomen dat 
ze uit huis worden gezet. Hun trots was de 
straatkrant. De verkoper koopt het tijdschrift 
tegen kostprijs (€0,50) en verkoopt het voor 
minimaal € 1,00 (vaak krijgen ze wat meer). 
Loopt erg goed.  
 
Bojan vertelde het trieste verhaal van Nik, hun 
tekenaar, die hele edities voltekende. Iemand 
die vanaf zijn geboorte al dakloos was. Hij was 
geboren in een psychiatrisch ziekenhuis en zijn 
moeder kwam daar door brandstichting om 
het leven toen hij 2 jaar oud was. In zijn strips 
refereert hij aan haar als 'De Zwarte Engel". 
Als Nik niet al teveel medicatie gebruikte dan 

schoten de strips als lentebloemen uit zijn 
handen. Werd de dosis opgehoogd dan 
droogde zijn inspiratie op. Uiteindelijk, nadat 
hij vele albums had volgeschreven en vanwege 
een psychose weer veel medicatie kreeg, werd 
hij ontzettend depressief. Dat duurde hem 
veel te lang. Zijn lichaam werd in de rivier 
gevonden, vertelde Bojan met tranen in zijn 
ogen. Hij beschouwde Nik als zijn vriend. Later 
zag ik in Bojans huis een schilderij aan de 
muur hangen. Bojan bevestigde dat dit 'de 
Zwarte Engel' was. Ook in Ljubljana worden 
hele gezinnen op straat gezet. Kennelijk is dat 
Europees beleid! Walgelijk. Vandaar dat het 
preventieprogramma zo belangrijk is. Op mijn 
vraag of psychiaters zich hiermee bemoeien 
zei Bojan dat er op papier wel teams bestaan 
die sociale psychiatrie zouden moeten doen, 
maar de psychiaters zijn er nooit bij en de 
verpleegkundigen onttrekken zich hier ook 
aan. Het stelt in de praktijk volgens hem niets 
voor. Als de sociaal-pedagogen hun cliënten in 
het psychiatrisch ziekenhuis opzoeken dan 
krijgen ze steevast geen informatie, 'omdat 
jullie het toch niet zullen begrijpen'. Erg 
bevlogen mensen worden wereldwijd niet erg 
geapprecieerd door de psychiatrie (dat weet ik 
goed, omdat ik dat zelf in het begin ook deed - 
totdat ik echt in de sociale psychiatrie ging 
werken).  
Sociale Pedagogiek is een studie die 
oorspronkelijk in Duitsland werd opgezet voor 
de begeleiding van jonge kinderen. Maar hun 
taakopvatting is gaandeweg uitgebreid omdat 
het einde van de solidariteit in de praktijk 
grote leemtes achterliet. Ook in Slovenië had 
men in de jaren 80 nog buurthuizen en een 
hecht sociale opvang voor 
gemarginaliseerden. Das war einmal!  
 
's Middags in het hart van de psychiatrie een 
lezing gegeven. Mijn kritische houding wat 
aangepast aan het publiek, maar toch kregen 
we weer discussies in de trant van 'Ik ben 
geen Schneideriaan  maar er zijn toch wel echt 
te ondertscheiden hallucinaties bij 
schizofrenen....' Mijn repliek was dat wij nog 
steeds oude klinische concepten gebruiken die 
al lang zijn achterhaald sinds we 
epidemiologische gegevens hebben. Op grond 
daarvan moeten we onze hele 
psychopathologie grondig herzien en deze 
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oude concepten loslaten. Een vrouwelijke 
psychiater was het met me eens wat betreft 
de hallucinaties, maar op het gebied van 
wanen was er 'duidelijk een biologische 
oorzaak', omdat mensen over de hele wereld 
soortgelijke wanen hebben...... Een filosoof 
zou korte metten met haar redenering maken. 
Ik niet, ik heb vriendelijk wat tegengesputterd 
en er een verhaal tussen geplaatst over het 
paranoia network in Engeland, als voorbeeld. 
Een kinderpsychiater bedankte me (ja, 
sommige psychiaters zijn beleefd) voor de 
uiteenzetting en herkende wat ik vertelde heel 
erg goed bij de adolescenten met wie zij 
werkt. Ik heb verwezen naar het werk van 
Escher en Bartels-Veldhuis over stemmen 
horen bij kinderen. Later kwam deze 
kinderpsychiater naar Bojan toe met de 
intentie om te gaan samenwerken. Rachel zal 
op korte termijn in Ljubljana terugkeren met 
Eoin (spreek uit 'o-win'), een jongen van 22 
met wie zij samenwerkt in Voice Collective. 
Deze kinderpsychiater zal er dan zeker ook bij 
zijn - die hebben we binnen! Toen ruimte 
gegeven aan Bojan om zijn verhaal te laten 
doen. Het enige woord dat ik in zijn verhaal 
herkende was 'Leponex', tot drie keer toe 
noemde hij dat. Ik dacht, 'o nee Bojan, niet 
doen; als je ook maar even die mensen laat 
denken dat je denkt er verstand van te 
hebben dan kunnen we het wel schudden met 
samenwereking, ga niet op hun terrein...! 
Maar later, toen ik ernaar vroeg, zei hij: maak 
je geen zorgen, ik heb hen verteld over een 
man in de groep die zweert bij Leponex als het 
middel dat 'tegen' zijn stemmen helpt en dat 
wij dat ten zeerste ondersteunen. Ik had Bojan 
natuurlijk onderschat! Er gaan voortdurend 
verhalen rond dat de stemmen hoorders 
groepen anti-psychiatrie zijn waar men tegen 
gebruik van pillen is... Dit verhaal van Bojan is 
dan - hopen we - een tegengif daarvoor.  
 
's Middags heeft Rachel een aantal oefeningen 
en principes gepresenteerd met betrekking tot 
zelfhulpgroepen. Voor Rachel is haar herstel-
reis begonnen in zo'n groep. Daar voelde ze 
zich geaccepteerd met haar stemmen en 
voorzichtig uitgenodigd om te gaan spreken. 
In de tijd dat ze niet genoeg medicatie kon 
hebben om haar stemmen tot zwijgen te 
brengen. 'Behalve mijn stemmen werd ik ook 

tot zwijgen gebracht', vertelt ze dan over 
medicatie. Met behulp van de zelfhulpgroep, 
enkele pogingen tot therapie en uitendelijk 
vooral door het krijgen van een baan 
(coördinator bij Mind in Cambden in Londen) 
waarbij zij helder en fris moest kunnen 
denken heeft haar doen besluiten met de 
medicatie te gaan stoppen. Ze is nu zes jaar 
zonder medicatie. Aanvankelijk was dat een 
hel, zei ze, dan moet je dus echt gemotiveerd 
zijn. Maar nu zal ze geen medicatie meer 
gebruiken, daar is ze zeker van. Op één vlak 
hielp het, in haar geval verdwenen de 
stemmen ver naar de achtergrond, maar zij 
kreeg er meer lichamelijke problemen voor 
terug. Rachel is absoluut niet tegen medicatie, 
maar voor echte keuzevrijheid. Ik sluit me 
daar geheel bij aan. Het was fantastisch om te 
zien hoeveel nieuwe mensen we hier hebben 
bereikt en hoe enthousiast iedereen was. We 
konden 's avonds gezamenlijk terugkijken op 
een succesvolle drie dagen, waarbij het 
Sloveens netwerk een enorme impuls heeft 
gekregen. Lekker gegeten bij Bojan, samen 
met een aantal deelnemers aan de cursus. Een 
onvergetelijke avond.  
 
Negentien mei Slovenië 
Rachel en Slobodanka naar het vliegveld en 
wij naar Salzburg. Over een jaar gaan we hier 
zeker terugkomen. Mogelijk het in tweeën 
knippen. Want bijna drie weken is wel erg 
veel, maar voor één keer heel goed te doen, 
en vermoeidend. Maar dat wordt ruimschoots 
goedgemaakt door de liefdevolle ontvangst 
overal waar we kwamen en de 
indrukwekkende situaties waarin we steeds 
verzeilden.  
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Dit schreef Mojca, een van de deelnemers in 
Ljubljana. Het is vertaald door Bojan, uit het 
Sloveens: 
Still I run out of words, and when there is too 
much of emotions, I rather stiffen, turn to 
stone. Again I become that Mojca, who lived 
behind the glass wall. The only indication of 
what is happening in me is my throat which 
become sore, swollen. Only then did I realize 
that if I could, I would scream. But thus, only 
the silent voice and the frozen body. I retreat 
behind the wall. 
Only thanks, thank you for your open hearts, 
closeness, thanks for the family. 
 
 
http://www.madinamerica.com/mia-
manual/antipsychoticsschizophrenia/ 
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Gedicht 

Uit: Koelkastlicht, Amsterdam, 2016 

In de roman Hoe ik talent voor het leven kreeg vertelt Rodaan Al Galidi over zijn verblijf van 9 jaar 
in een asielzoekerscentrum. Rodaan Al Galidi was bouwkundig ingenieur in Irak en schrijft nu in 

het Nederlands. 
 
 
 
 
 

Ik ben mijn tijd als ik gebeur. 
Vertrekkend geboren, 
vertrekkend geleefd. 

Maar sinds ik hier ben aangekomen 
kan ik niet 

verder. 
Keer op keer struikelen 

over dezelfde steen. Ik bind 
het paard aan mijn twijfel, 

niet aan de kar. 
 

Omdat alleen de pijn 
de tijd kan overtuigen 

langer te blijven, tril ik van angst 
bij het woord eeuwigheid. 
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Verslag 

T Expo over stemmen horen in Durham University Galleries (ENG) 

‘Hearing Voices: suffering, inspiration, and the everyday’ 
 

Door Robin Timmers en Rianne Immel 
 
 
Van 5 november 2016 tot en met 26 februari 
2017 is er in de galerie van de Universiteit van 
Durham de eerste grote expositie over 
stemmen horen te bewonderen. De expo 
werd op 5 november geopend met een mini 
symposium over de toekomst van de 
internationale stemmenhoorbeweging. Rianne 
Immel en Robin Timmers doen bij deze verslag 
van deze bijzondere expo en het symposium. 
Het bezoek aan Durham werd mede mogelijk 
gemaakt door donaties van Stichting 
Weerklank, Psychosenet (prof. Jim van Os), 
Stichting Leven met Stemmen (prof. Marius 
Romme en dr. Sandra Escher) en dr. Dirk 
Corstens, waarvoor eeuwig dank!  
 
Wat aan de expo vooraf ging 
Van de zomer nam Paul Baker contact op met 
diverse mensen en organisaties over de hele 
wereld met het verzoek om materialen te 
leveren voor de expo in Durham, nadat Marius 
Romme en Sandra Escher daar drie jaar eerder 
met hun lessen over stemmenhoren 
accepteren een beweging hadden opgezet. 
Paul Baker is één van de kartrekkers van de 
internationale stemmenhoorbeweging. Hij 
zette als maatschappelijk werker in 2008 al de 
eerste stemmenhoordersgroep op in England 
en bood een belangrijke bijdrage aan 
Intervoice in 1997. Tegenwoordig faciliteert hij 
onder andere de website en de 
facebookpagina van Intervoice. Zijn verzoek 
om materialen aan te dragen kwam ook bij 
Robin Timmers terecht.  
Robin is een ervaringsdeskundige 
stemmenhoorder die veel te danken heeft aan 
de stemmenhoorbeweging. Van 2009 tot en 
met 2014 ging hij naar de wereldcongressen 
waar hij kennismaakte met een hele hoop 
inspirerende mensen  en nieuwe inzichten. Als 
redacteur van de Klankspiegel deed hij verslag 
van deze congressen. Deze nieuwe kennis en 
inzichten brengt hij tegenwoordig in de 

praktijk bij het Steunpunt Stemmen Horen bij 
RIBW Nijmegen & Rivierenland, wat hij in 
2012 heeft opgezet. Rianne is geestelijk 
verzorger bij de RIBW Nijmegen & 
Rivierenland en is in het verleden ook 
redacteur geweest bij de Klankspiegel en heeft 
onder andere verslag gedaan van de 
wereldcongressen in Melbourne (2013) en 
Griekenland (2014). Wij, Rianne en Robin, zijn 
geliefden en hebben vorig jaar een heel lief 
zoontje, Rowan, gekregen. Vanwege de 
geboorte van Rowan zijn ze afgelopen jaren 
niet naar de wereldcongressen in Madrid 
(2015) en Parijs (2016) geweest. Wij wilden 
heel graag naar de expo in Durham, natuurlijk 
om deze interessante expo te bezichtigen, 
maar ook om de mensen uit de Intervoice-
familie weer eens te zien. 
 
Vertrek met een regenboog 
De reis begon bijzonder. Buiten wachtend tot 
we het vliegtuig in konden, brak er ineens een 
mooie regenboog door. Een mooi voorteken. 
Het deed Robin denken aan de reis naar het 
ISPS symposium in London in 2011. Toen 
verscheen er bij aankomst in London ook een 
prachtige regenboog aan de hemel die tot dan 
toe donkergrijs bewolkt was geweest. 

 
  
 Na een bezoek aan vrienden tussen London 
en Cambridge, reisden we verder naar 
Durham. Durham is een prachtig stadje bij 
Newcastle in de buurt. Midden in Durham ligt 
een schiereiland waar de rivier Wear omheen 
stroomt. Op het schiereiland bevinden zich de 
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prachtige, oude gebouwen van het kasteel, de 
kathedraal en de universiteit. 
 
Het symposium over de toemomst van de 
stemmenhoorbeweging 
Zoals gezegd werd de expo geopend met een 
mini-symposium over de toekomst van de 
internationale stemmenhoorbeweging. In de 
ochtend spraken ervaringsdeskundige Rachel 
Waddingham, prof. Marius Romme, en een 
aantal mensen van het onderzoeksproject 
Hearing The Voice: Charles Fernyhough, 
Angela Woods en de ervaringsdeskundige 
onderzoekster Patricia Waugh. 
 
Rachel Waddingham: De nieuwe 
ervaringsdeskundige voorzitter van 
Intervoice 
Sinds kort heeft de ervaringsdeskundige 
Rachel Waddingham het stokje overgenomen 
van Dirk Corstens als voorzitter van Intervoice. 
Rachel is al jaren actief in England en 
wereldwijd in het opzetten van 
stemmenhoordersgroepen, bijvoorbeeld met 
vrouwen in de gevangenis en met jongeren in 
het Voice Collective-project. Rachel benoemde 
dat ze de afgelopen jaren veel vooruitgang 
heeft gezien: “Je kunt nu open over stemmen 
horen praten, zonder meteen geïnjecteerd te 
worden”. Toch ziet ze ook nog veel stigma en 
intolerantie: “Als je open over stemmen 
begint te praten heb je kans dat je vrienden 
kwijtraakt”. Ze is kritisch op de bio-medische 
benadering, die nog steeds dominant is. Ze 
zou het mooi vinden als al die miljoenen 
euro’s die in bijvoorbeeld genetica onderzoek 
worden gepompt, besteed worden aan het 
helpen van mensen. Ze merkt op dat ze zich 
ontmenst (dehumanized) voelt als ze een  

 
 
wetenschappelijk artikel leest over stemmen 
horen. Haar hoop voor de toekomst is dat ze 
met collega ervaringsdeskundige Eleanor 

Longden als oude vrouwen terugkijken naar 
het heden als een lang vervlogen tijd waarin je 
niet over stemmen kon praten. Een toekomst 
waarin je niet per se met dokters en 
verpleegkundigen hoeft te gaan praten als je 
stemmen hoort en een toekomst waarin 
gedwongen behandeling tot het verleden 
behoort. Ze pleit voor veilige havens (save 
havens) waar je kan zijn wie je bent en waar je 
open over je ervaringen kunt praten, zodat 
stemmenhoorders zich weer menselijk kunnen 
voelen. Ze is er wel voor dat medicatie 
beschikbaar blijft, maar niet gedwongen. Ze 
wil graag dat stemmen horen losgekoppeld 
wordt van waanzin, maar vindt het 
onderscheid tussen gezonde en ongezonde 
stemmenhoorders een problematisch 
tweedeling. Een andere wens voor de 
toekomst is dat er minder misbruik zal zijn. 
Zoals inmiddels duidelijk is geworden zijn 
traumatische ervaringen zoals mishandeling, 
seksueel misbruik en pesten, één van de 
belangrijke oorzaken van (problemen met) 
stemmen horen. Ze vind het erg goed dat 
binnen de stemmenhoorbeweging trauma op 
de kaart is gezet en dat er veilige plekken zijn 
waar er over die ervaringen gepraat kan 
worden. Ze zou het tof vinden als er ook 
ruimte komt voor andere vormen van 
betekenisgeving, zoals bijvoorbeeld het idee 
van aliens of androïden. Ze vindt dat we de 
diversiteit moeten omarmen, ook de 
diversiteit van verschillende overtuigingen. 
Een houding van ‘empatische 
nieuwsgierigheid’ (empathic curiosity) naar 
elkaars overtuigingen en ervaringen kan 
hierbij helpen. Ook hiervoor kunnen veilige 
havens worden gecreëerd, waar mensen open 
over hun ervaringen kunnen praten. 
Van Rachel was op de expo een mooie poster 
te vinden waarop ze creatief uitbeeldde dat ze 
veel meer is dan een stemmenhoorster. 
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Prof. Charles Fernyhough: Projectleider van 
Hearing the Voice 
Charles Fernyhough is samen met Angela 
Woods de projectleider van het grote 
onderzoeksproject Hearing The Voice. Hij 
heeft het boek “The Voice Within” 
geschreven, een boek dat gaat over innerlijke 
spraak en stemmen horen. Charles hoort zelf 
geen stemmen. Hij vindt het belangrijk om 
jonge mensen te helpen en informatie 
beschikbaar te stellen die begrijpelijk is voor 
iedereen, ook voor mensen zonder een 
universitaire diploma. Een leuk, maar tricky, 
aspect vindt hij de verschillende benaderingen 
(trauma, spiritualiteit, creativiteit en 
wetenschap) aan elkaar proberen te puzzelen.  
 
Roz Austin: Ervaringsdeskundige onderzoeker 
Bijzonder aan het Hearing The Voice 
onderzoeksproject is dat er ook een 
ervaringsdeskundige onderzoekster meedoet: 
Roz Austin. Ze doet haar promotie onderzoek 
bij het Cente for Medical Humanties en the 
Department of Geography. Ze is 
geïnteresseerd in ruimtes, plekken en de 
grenzen daartussen. Ze heeft 30 
stemmenhoorders geïnterviewd. Ze merkte 
dat het daarbij hielp dat ze zelf 
stemmenhoorder was. Een professor die ze 
interviewde wilde alleen met haar praten 
omdat ze zelf ook ervaring met stemmen had. 

Helaas gaf ze nog geen resultaten van haar 
onderzoek. Ze vindt het goed dat er nu 
mogelijkheden zijn voor ervaringsdeskundige 
onderzoekers, maar ze ervaart hier en daar 
wel stigma. 
 
Guy Dorstens: Psycholoog met interesse voor 
psychose 
Guy werkt als psycholoog in een vroeg- 
interventie team. Hij vindt het opmerkelijk dat 
mensen het normaal vinden als mensen 
verontrust zijn na heftige ervaringen, maar 
psychose raar vinden. Hij ziet stemmen als een 
verkeersbord dat verontrusting signaleert. Hij 
denkt dat de Intervoice / de 
stemmenhoorbeweging en de psychologische 
benaderingen veel gemeen hebben, maar dat 
ze uit elkaar lijken te groeien.  
 
Nicola Armstrong: Ervaringsdeskundige 
veteraan  
Nicola is één van de eerste 
ervaringsdeskundigen in de regio Durham en 
omstreken, twintig jaar geleden was ze al 
actief. Toen durfde ze nog niet open over 
ervaringen te praten. Woorden als ‘stemmen 
horen’ had ze nog niet gevonden om haar 
ervaringen te duiden. Ze vindt het tof dat dit 
project niet een soort elite-theekransje is. 
Mensen worden niet in hokjes geplaats. Het is 
juist een collectief van unieke individuen. 
Iedereen heeft ervaringen opgedaan, 
bijvoorbeeld als stemmenhoorder of als 
hulpverlener. Daarover kan ieder van elkaar 
leren.  
 
Prof. Marius Romme: Wat is er veranderd en 
wat moet er nog veranderen? 
Marius gaf, zoals altijd, op geheel eigen wijze 
een lezing over de Maastrichtse benadering 
en de toekomst. Hij vertelde eerst over de 
geschiedenis van de Maastrichtse benadering, 
dus over zijn ontmoeting met Patsy Haagen, 
hun oproep aan stemmenhoorders bij Sonja 
op TV, de conferentie die volgde, het 
Maastricht Interview, dat met hulp van dr. 
Sandra Escher werden opgesteld en 
afgenomen, de inzichten die daaruit naar 
voren kwamen, de oprichting van Stichting 
Weerklank en later Intervoice en de laatste 
jaren de ontwikkeling van het construct. Ik 
hou het hier kort, aangezien de trouwe 
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Klankspiegellezer dit verhaal waarschijnlijk al 
kent. Door deze ontwikkelingen is in ieder 
geval duidelijk geworden dat stemmen horen 
een variatie en geen pathologisch fenomeen. 
En dat het vaak een reactie is op 
problematische emoties die met trauma’s te 
maken hebben. Dit maakt stemmen horen dus 
iets heel anders dan een symptoom van 
schizofrenie. Dit heeft belangrijke gevolgen 
voor zowel de diagnose als de behandeling 
van iemand die stemmen hoort. Het construct 
maken aan de hand van het Maastrichts 
Interview, waarbij je nauwkeurig allerlei 
eigenschappen van de stemmen en het 
levensverhaal in kaart brengt, vormt volgens 
Marius een goede diagnose. Hij benadrukt dat 
het construct een diagnose is, geen 
behandeling. De behandeling dient vervolgens 
gericht te zijn op  
omgaan met emoties, betekenisgeving, 
empowerment, trauma verwerking (anxiety, 
shame, guilt). Wat betreft emancipatie hoopt 
Marius dat meer geestelijk gezonde 
stemmenhoorders zich aansluiten bij de 
stemmenhoorbeweging en open over hun 
ervaringen gaan praten. 
 
De expo ‘Hearing voices: Suffering, 
inspiration and the everyday’ 
Zowel het onderzoek als de expo zijn mogelijk 
gemaakt door gulle subsidie van het Welcome 
Trust. De expo bleek een breed overzicht te 
bieden van allerlei aspecten van het stemmen 
horen. Er was een gedeelte gewijd aan het 
wereldwijde stemmenhoornetwerk, maar er 
waren ook gedeeltes over middeleeuwse 
mystici die stemmen hoorden, over schrijvers 
en kunstenaars voor wie stemmen horen een 
bron van inspiratie is geweest, over 
wetenschappelijk onderzoek naar stemmen 
horen en over persoonlijke ervaringen met 
stemmen horen. 
Het wereldwijde stemmenhoornetwerk 
Bij binnenkomst in de hal waar de expo 
gehouden werd, zagen we meteen een banner 
met informatie over Robin Timmers en Indigo 
Daya. Voor Robin was het wel een bijzondere 
ervaring om zichzelf terug te vinden op een 
expo in England. Een eer ook om de banner te 
delen met de Australische 
ervaringsdeskundige Indigo, die een 
constructieve rol speelde bij het opzetten van 

het wereldcongres in Melbourne en het 
opstellen van de Melbourne Verklaring over 
stemmen horen. 
 
Dit deel van de expo heette ‘Communities & 
Collectives’ en ging over het wereldwijde 
stemmenhoornetwerk en de verschillende  

 
 
groepen die daarbinnen actief zijn. Er hingen 
meer banners met korte stukjes over mensen, 
groepen en onderwerpen die binnen het 
netwerk een rol spelen. Uit Nederland waren 
er banners met info over ervaringsdeskundige 
stemmenhoorder Mick de Schrijver, 
stemmenhoorder Justin Hörning en psychiater 
Dirk Corstens.  
 
Op de banner van Mick werd toegelicht dat 
één van zijn stemmen, Rik, hem heeft 
geholpen bij het bewust worden van zijn 
(trans)gender identiteit en van Micks 
gevoelens op momenten dat Mick nog niet in 
staat is die te voelen. Net als in zijn boek ‘Het 
zit allemaal in mijn hoofd’ weet Mick ook hier 
weer heel mooi de functie van één van zijn 
stemmen te duiden. Een naar het Engels 
vertaalde pagina van Micks boek was ook op 
de banner afgebeeld. Op de banner en ook in 
het restaurant waren tekeningen van Mick te 
zien. 

 
 
Justins verhaal is ook indrukwekkend. Op zijn 
vierde werd hij in een instituut geplaatst. Later 
werd hij, mede vanwege zijn stemmen, 
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gediagnosticeerd als paranoïde schizofreen en 
kreeg hij medicatie voorgeschreven. Mede 
dankzij een stemmenhoordersgroep leeft hij 
nu zelfstandig, werkt hij en gebruikt hij geen 
medicatie meer. 

 
 
 
Op Dirk Corstens’ banner werd uitgelegd dat 
hij één van de mensen is die vanaf het begin 
met Marius en Sandra actief was met de 
Maastrichtse benadering. En dat hij van 2009-
2016 de voorzitter is geweest van Intervoice. 
Ook is zijn visie op stemmen horen te lezen: 
‘Stemmen horen is een variatie en geen 
stoornis, net als bijvoorbeeld linkshandigheid 
of homoseksualiteit’. Hij benadrukt het 
veranderen van de relatie met de stemmen 
door op een andere manier met de stemmen 
te communiceren en anders naar ze te 
luisteren. 

 
Verder waren er banners over het nieuwe 
Braziliaanse netwerk, de 

stemmenhoordersgroep in Kampala in 
Uganda, wereldstemmenhoordag (14  
november), de wereldcongressen over 
stemmen horen en veel portretten van 
(ervaringsdeskundige) stemmenhoorders: 
Kevin Healey, Peter Bullimore, Jacqui Dillon, 
Odi Oquasa en Eleanor Gilbert (Verenigd 
Koninkrijk), Olga Runciman (Denemarken), 
Egan Bidios (een Maori stemmenhoorder uit 
Nieuw Zeeland. De Schotse 
ervaringsdeskundige van het eerste uur, Ron 
Coleman, mocht natuurlijk niet ontbreken op 
deze expo. Aan hem was een aparte vitrine 
gewijd. Ron was lid van de eerste 
stemmenhoordersgroep in England en is één 
van de oprichters van Intervoice. In veel 
landen heeft hij geholpen een 
stemmenhoornetwerk op te richten. Ron was 
ten tijde van de expo in Durham aan het 
herstellen van een hartaanval. 

 
Ook was een aparte vitrine gewijd aan prof. 
Marius Romme en dr. Sandra Escher, de 
geestelijke (groot)ouders van het wereldwijde 
netwerk.  In de vitrine waren onder andere de 
prachtige, ‘koninklijke’ schilderijen te zien die 
een paar jaar geleden van/voor hen gemaakt 
zijn. Daarnaast waren ook diverse boeken van 
hen tentoongesteld. Een begeleidende tekst 
vertelde het verhaal over de manier waarop 
de ontmoetingen in de jaren tachtig tussen 
Marius en stemmenhoorder Patsy Haagen 
leidden tot een nieuwe visie op stemmen 
horen en uiteindelijk tot het wereldwijde 
stemmenhoornetwerk.  
 
Stichting Weerklank werd genoemd op een 
mooie stamboom die de ontwikkeling en 
structuur van het wereldwijde netwerk 
overzichtelijk weergaf. 
 
Bij het gedeelte van de expo over het 
stemmenhoornetwerk was ook een interactief 
scherm te vinden met daarop onder andere de 
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TED-talk van ervaringsdeskundige psychologe 
Eleanor Longden. Tot mijn verrassing vond ik 
ook de eigenzinnige docu ‘I hear, I hear, what 
you don’t hear…’ over mijn herstelverhaal 
terug. 
 
Listen up! Art Workshops 
Afgelopen zomer zijn op verschillende 
plaatsen in het noorden van Engeland 
creatieve workshops, genaamd ‘Listen up!’, 
georganiseerd door o.a. Rachel Waddingham. 
Doel hiervan was om jongeren tussen elf en 
vijfentwintig jaar, die stemmen horen of 
visioenen hebben, uit te nodigen om op een 
creatieve manier uiting te geven aan hun 
ervaringen. De veelzeggende, ‘sprekende’ 
resultaten hiervan zijn ook tentoongesteld op 
deze expositie. Ze zijn ook online te 
bewonderen via de link onderaan dit artikel. 
 

 
Literaire stemmen: Virginia Woolf en Samuel 
Beckett 
Het volgende gedeelte van de expo ging over 
schrijvers en kunstenaars die stemmen 
hoorden en voor wie de stemmen vaak een 
bron van inspiratie bleken te zijn. Zo was het 
handgeschreven manuscript te zien ‘Mrs 
Dalloway’ van schijfster Virginia Woolf. In dit 
boek wilde ze laten zien hoe de wereld gezien 
wordt door ‘gezonde’ en door ‘gekke’ mensen. 
In het boek beschrijft ze ervaringen die lijken 
op haar eigen ervaringen.  
Van Samuel Beckett waren ook diverse 
manuscripten te zien, alsmede een video 
waarop alleen een mond was te zien die 
Beckets beroemde monoloog ‘Not I’ 
voordraagt. In die dialoog gaat de stem als het 
ware een strijd met zichzelf aan. De toon was 
dringend en het tempo snel, waardoor het 

meemaken van de installatie een bizarre 
ervaring werd.  

 
 
Er waren ook materialen te zien over Charles 
Dickens die, naar verluid, de karakters van zijn 
verhalen hoorde spreken in zijn hoofd. En er 
was een artist in residence, over wie we 
verder helaas geen info hebben. 
 
Visionary Voices: Boeken van middeleeuwse 
mystici. 
Interessant waren de handgeschreven, 
middeleeuwse boeken die op de expo 
getoond werden. Van Geoffrey Chaucer was 
het boek ‘Trollus and Criseyde’ uit 1380 te 
zien. Het is een romantisch verhaal, waarbij 
Trollus de hele tijd aan Criseyde denkt. Zo 
intens dat hij denkt haar stem te horen. 
Een ander boek is ‘The Consolation of 
Philosophy’ van Boethius uit 523 (manuscript 
is van 9 eeuwen later. Boethius was gevangen 
en erg triest over de situatie. Toen kreeg hij 
visioenen van Vrouwe Filosofie en had vele 
gesprekken met haar. Deze gesprekken 
hielpen hem van zijn psychische worstelingen 
af. Zodoende zag Boethius de vrouw uit zijn 
visoenen als zijn arts. 
Het derde middeleeuwse boek was van 
Thomas Hoccleve ‘Complaint and Dialogue’ uit 
1420. Hoccleve worstelde ook met psychische 
problemen. Door innerlijke monoloog en later 
ook innerlijke dialoog met een vriend lukt het 
hem om te herstellen. 
 
Suffering 
Zoals de titel aankondigt is er in de expo, 
naast heel veel inspiratie (inspiration) ook 
aandacht voor lijden (suffering) in relatie tot 
stemmen horen. Het is lange tijd gebruikelijk 
geweest, zeker voordat er gesprekstherapieën 
opkwamen maar helaas in zekere mate nog 
steeds, om het lijden dat stemmenhoren kan 
veroorzaken uit te weg te gaan. Niemand 
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weet van hoeveel stemmenhoorders hun 
verhaal nooit is verteld, hoeveel ‘stemmen’ 
ongehoord blijven. Dit deel van de expo heeft 
als doel om dit pijnlijke besef onder de 
aandacht te brengen. Er zijn enkele 
voorbeelden te vinden van (tragische) 
levensverhalen van stemmenhoorders. 
Zo was bijvoorbeeld het boek ‘Memoirs of my 
nervous Illness’ van Daniel Paul Schreber 
tentoongesteld. Een bijzondere tekst, die 
inzicht geeft in de ervaringen van Daniel in de 
periode dat hij was opgenomen in een 
psychiatrisch instituut aan het einde van de 
19de eeuw. Bijzonder gezien het persoonlijke 
karakter, geschreven door een patiënt in 
plaats van door een psychiater.  
Ook het tragische verhaal van Eliza Bowes was 
te lezen. Eliza was 18 jaar toen zij, begin 20ste 
eeuw, o.a. vanwege stemmenhoren werd 
opgenomen in het psychiatrisch ziekenhuis 
van Durham. Hier overleed zij ruim een jaar 
later aan een longontsteking.  
 
Everyday voices 
Bij dit gedeelte van de expo werd vooral veel 
informatie uit onderzoek gepresenteerd. 
Bijvoorbeeld dat stemmen horen veel 
voorkomt. Volgens de expo horen 10% van de 
kinderen stemmen. 5% tot 15% van de 
volwassenen hebben sporadische of korte 
ervaringen met stemmen en 1% van de 
volwassenen horen vaak stemmen, maar 
hebben daarvoor geen GGZ ondersteuning 
nodig. Er werden verder wat veel 

voorkomende situaties genoemd waarbij 
stemmen horen voor kan komen: 
denkbeeldige vriendjes in de kindertijd, tijdens 
rouwverwerking en tijdens extreme fysieke 
omstandigheden, isolatie en zintuigelijke 
onthouding. Er was informatie over 
hersenscan onderzoek en de relatie tussen 
stemmen horen en innerlijke spraak.  
Een apart gedeelte ging over stemmen horen 
bij kinderen, bijvoorbeeld in de vorm van 
denkbeeldige vriendjes. Hier stond een 
enorme kartonnen boom. Om te laten zien 
hoe ‘normaal’ denkbeeldige vriendjes zijn, 
werd iedereen uitgenodigd de naam en aard 
van zijn imaginary friend(s) op een post-it te 
schrijven en deze op de boom te plakken. 
 
De cirkel is rond. 
De volgende dag moesten we helaas alweer 
terug naar Nederland. Het was een kort, maar 
inspirerend bezoek. Het leek alsof de 
weergoden ons bijzonder gunstig gestemd 
waren: bij terugkomst op Schiphol verschenen 
er zowaar twee regenbogen! 
 
Online is een hoop informatie over het 
onderzoeksproject en deze boeiende expo te 
vinden: 
Onderzoeksproject ‘Hearing the Voice’: 
www.hearingthevoice.org 
Expo ‘Hearing Voices: Inspiration, suffering 
and the everyday’: www.hearingvoicesdu.org 
 
 

  

http://www.hearingthevoice.org/
http://www.hearingvoicesdu.org/
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Aankondiging 
 

Familie & Systeem Opstellingen met Stemmenhoorders 
vrijdag 29 september  2017 te Hilversum 

 
Peter oud 
 
In samenwerking met Els Thissen, Peter Oud, 
spv en allen verbonden aan Stichting 
Weerklank, organiseren we een dag 
opstellingen voor stemmenhoorders te 
Hilversum. Els Thissen zal de dag begeleiden. 
 
Familie- & systeemopstellingen is een mooie 
manier om inzichten te krijgen in wat zich 
afspeelt binnen families, bedrijven, 
bewegingen etc.  
Innerlijke bewegingen worden, vergelijkbaar 
met stemmen horen en/of beelden zien, in 
Nederland nog veelal gezien als symptoom 
van een ziekte. Binnen de GGZ spreken wij dan 
over hallucinaties. Dit komt voort uit een 
periode waarin wij deze fenomenen nog niet 
goed begrepen. Stichting Weerklank 
beschouwt deze fenomenen als bijzondere 
zintuigelijke ervaringen. 
 ‘Als niet-stemmenhoorder blijf je een beetje 
een buitenstaander, je kunt zo goed mogelijk 
begrijpen wat het is om stemmen te horen, 
maar je zult het nooit helemaal begrijpen.’ (M. 
Romme, okt 2014, Thessaloniki). 
Dit klopt, totdat je het zelf een keer hebt 
ervaren. Familie- & systeemopstelling biedt de 
mogelijkheid innerlijke bewegingen te 
ervaren. Hierdoor zijn bijzondere zintuigelijke 
ervaringen ook beter te begrijpen en kunnen 
de positieve bedoelingen makkelijker 
doorgrond worden.  Je komt hier achter door 
het gewoon te doen, het zelf te ervaren.  
Familie- & systeemopstellingen biedt 
mogelijkheid om inzichten te krijgen in 
patronen, scheve verhoudingen en de 
dynamiek die werkzaam is binnen allerhande 
relaties. Scheve verhoudingen kunnen hier 
rechtgezet worden, vermeende schuld 
ontmanteld en eigen zeggenschap 
herwonnen. Ook kunnen relaties zoals die met 
het lichaam, een ziekte, een eigenschap of een 
instelling onderwerp van een opstelling zijn.  
Twijfel je? Ga het gewoon ervaren.  
 
Ja, gewoon doen! 

 

 
Bij (familie)opstellingen begeleid door Els 
Thissen, zijn de leidende principes heelheid, 
eenheid en liefde. Wie stemmen hoort kan het 
gevoel hebben dat het contact daarmee 
verstoord is. Het horen van stemmen kan als 
belastend ervaren worden. Tijdens een 
opstelling kun je zicht krijgen op de stemmen 
en de doorwerking daarvan op je leven. Ook 
kijken we of de stemmen een relatie hebben 
met mensen uit het gezin van oorsprong , de 
familie of een traumatische ervaring. Daarmee 
kunnen we werken door middel van een 
opstelling. Als een bevrijdend inzicht is 
gerezen, kan het feitelijke opstellingenwerk 
dit inzicht helpen verinnerlijken, zodat het ook 
op andere niveaus ervaren kan worden. We 
zien dat door simpele interventies de 
onderstroom van liefde, heelheid en eenheid, 
die altijd bij iedereen aanwezig is, ook bij 
stemmenhoorders, weer herkend kan worden. 
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Datum:  Vrijdag 29 september  2017 
Tijd:   10:30-16:00 uur. Inloop & 

koffie-thee vanaf 10:00 uur. 
Locatie:  Nieuw Nazareth, naast de  

Heilige Hartkerk 
Adres:   Dr. Cuypersplein 5, 1222 NC 

Hilversum 
Lunch:   Zelf meenemen 
 
Bestemd voor:  
• Ervaringsdeskundigen 
• Mensen werkzaam in de GGZ 
• Andere belangstellenden 

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

€ 35,- 
 
Aanmelding bij: 
• Peter Oud:  poud@dijkenduin.nl
 of bij 
• anja@elsthissen.nl of via de website 

www.elsthissen.nl met opmerking 
ervaringsdeskundig of werker in de 
GGZ.
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Artikel 

Laat de opvang aan de mensen zelf over 

Hans van Eeken 
 
 
Inleiding 
Vrijwel nooit krijgen we in de media iets te 
horen over de observaties van onafhankelijke 
cliëntondersteuners, senior-ervaringswerkers, 
huisartsen, advocaten, wijkagenten, 
buurtbeheerders, maatschappelijk werkers of 
senior-familie-ervaringsdeskundigen. 
Wanneer men vanuit ervaringsdeskundig 
perspectief zijn oor te luisteren legt bij de 
mensen waarom het gaat, bij degenen dus die 
door psychosociale, psychische, psychiatrische 
en/of verslavingsproblematiek wel eens 
verward gedrag vertonen, dan bespeurt men 
de grote behoefte om nu eindelijk eens 
gehoord te worden. 
 
Mensen met verward gedrag willen geen 
pillen, maar aandacht voor wat misschien wel 
hun grootste klacht is: eenzaamheid en 
isolement. 
 
Dossier 
Alle mooie woorden van het Aanjaagteam 
Verwarde Personen ten spijt, draait het bij de 
aanbieders in de geestelijke gezondheidszorg 
(GGz) toch vooral om geld. Maar meer geld 
maakt de opvang niet per se beter. Meer inzet 
van zelfhulpgroepen, zegt 
ervaringsdeskundige Hans van Eeken. 
 
Hans van Eeken 
 
GGz Nederland is bereid om te zoeken naar 
een alternatieve manier om mensen met 
verward gedrag op te vangen, maar daar heeft 
ze wel extra geld voor nodig. In een onlangs 
aan de Tweede Kamer gestuurde brief schrijft 
Jacobine Geel, de voorzitter van de 
brancheorganisatie voor de geestelijke 
gezondheidszorg en verslavingszorg, dat de 30 
miljoen extra die het ministerie per jaar wil 
vrijmaken vanaf 2017 niet genoeg is. 
GGz-Nederland wil meer geld en verwijst 
naar anderen 

De bedelbrief van GGz-Nederland past prima 
in een beeld dat de hoogleraar Zorginnovatie 
Philippe Delespaul op deze site heeft 
geschetst.  
 
Samengevat zegt hij dat de hausse over de 
problematiek rond mensen met verward 
gedrag sterk wordt overdreven en dat de 
belanghabbende zorgaanbieders daarvan 
proberen te profiteren door zich uitdrukkelijk 
te presenteren als ‘redders in nood’. Nog 
afgezien van de vraag of de zorgaanbieders 
hun zelf aangenomen rol kunnen waarmaken, 
is hun vraag om meer geld op zijn minst 
merkwaardig als je bedenkt dat GGz-
Nederland haar in 2009 geformuleerde visie 
op herstel-ondersteunende zorg nog 
nauwelijks heeft geïmplementeerd. 
 
Psychiaters als Jim van Os en Niels Mulder, 
maar ook bestuurders als Sjef Czyzewski 
(Antes GGz), Jacobine Geel (GGz Nederland) 
en Marjan ter Avest (LPGGZ) verschijnen keer 
op keer in de media als er iets aan de hand is. 
En even zo vaak wijzen ze naar de door de 
politiek aangewezen tegenmachten als het 
ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap 
en Sport, de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten en de zorgverzekeraars als de 
bronnen van al het kwaad in de geestelijke 
gezondheids- en verslavingszorg. Maar vrijwel 
nooit krijgen we iets te horen over de 
observaties van onafhankelijke 
cliëntondersteuners, senior-
ervaringsdeskundigen, huisartsen, advocaten, 
wijkenten, buurtbeheerders, maatschappelijk 
werkers of senior-familie-
ervaringsdeskundigen. 
Tekenend is dat de mensen die vanuit 
jarenlange cliënt-en praktijkervaring weten 
hoe de hazen lopen, er uiterst bekaaid van 
afkomen in de bijdrage van Czyzewski aan het 
dossier Verwarde Personen op deze site. 
Nota bene: Czyzewski is lid van hetzelfde 
Aanjaagteam waarvan de voorzitter Liesbeth 



27 
Klankspiegel maart 2017 

Spies op deze site zegt dat de mens met 
verward gedrag centraal behoort te staan. 
 
Cliëntvertegenwoordigers ‘verstatelijken’ 
Helaas laten de officiële 
cliëntvertegenwoordigers ook verstek gaan, 
en dat heeft alles te maken met 
‘verstatelijking’. Het gevolg enerzijds van een 
overheid die met subsidie de organisaties tot 
op de millimeter inhoudelijk stuurt en 
anderzijds de gewilligheid van de organisaties 
zelf om daarin mee te gaan. Daardoor 
handelen zij voornamelijk reactief en 
secundair en richten zij zich evenals de 
instellingen volledig op discussies over 
stelselkwesties, inkomensplaatjes, prijs en 
volumevraagstukken en toegangsdrempels. 
 
Cliëntvertegenwoordigers zijn steeds meer 
consumentenorganisaties geworden, wier 
innige banden met instellingen zoals het 
Trimbos Instituut, Phrenos, LPGGz, en GGz-
Nederland de herstelbeweging geen goed 
doen. Verstatelijking leidt er namelijk toe dat 
mensen met een ingewikkeld leven niet meer 
binnen hun eigen logica en bestaan worden 
bezien, maar in die van de overheid, 
aanbieders en verzekeraars. Daardoor wordt 
de ruimte voor het anders-zijn, voor het nu-
eenmaal-zo-zijn, navenant kleiner. 
 
Mensen willen geen pillen, maar aandacht 
Wanneer men vanuit ervaringsdeskundig 
perspectief zijn oor te luisteren legt bij de 
mensen waarom het gaat, bij diegenen dus die 
door psychosociale, psychische, psychiatrische 
en/of verslavingsproblematiek wel eens 
verward gedrag vertonen, dan bespeurt men 
de grote behoefte om nu eindelijk eens 
gehoord te worden.  Mensen met verward 
gedrag willen geen pillen, maar aandacht voor 
wat misschien wel hun grootste klacht is: 
eenzaamheid en isolement. 
 
Het biomedische model waarmee de GGz 
werkt, biedt geen uitzicht op vervulling van 
deze behoefte. Natuurlijk, als je in een crisis 
belandt, is het fijn dat er ambulante zorg is en 
als het heel erg wordt een verblijf in een HIC. 
Maar de huidige GGz-sector lijdt aan een 
tunnelvisie en is, de zelfzame uitzondering 
niet te na gesproken, in de kern onmachtig om 

díe ondersteuning te bieden waardoor 
mensen zelf een begin kunnen maken met 
hun herstel. 
 
Gemeenten: faciliteer zelfhulpgroepen 
Peer-support in zelfhulpgroepen biedt zo’n 
mogelijkheid wel. Peer support, zo luidt de 
definitie van het kenniscentrum sociale 
innovatie van de Hogeschool Utrecht, is: ‘het 
geven van onderlinge steun door mensen die 
zich in dezelfde situatie bevinden, 
overenkomstige ervaringen hebben of 
eenzelfde doel nastreven’. In hun ontmoeting 
kunnen gelijkgestemden van elkaar leren en 
voorzichtig nieuwe relaties aangaan. Daardoor 
kunnen zelfdragende zorgsystemen ontstaan, 
waar mensen op een heel natuurlijke manier 
weer het begin van het bolletje wol weten te 
vinden. Bij het vastlopen in situaties kunnen 
de netwerken van mensen met verward 
gedrag worden ingezet om met behulp van 
eigenkrachtconferenties een eigen plan te 
maken. Een plan dat vervolgens voorgelegd 
kan worden aan de zelfhulpgroep, om de 
voorstellen te toetsen aan de ervaringskennis 
van de deelnemers. 
 
Het Aanjaagteam vertrouwt gemeenten de rol 
toe om praktische handen en voeten te geven 
aan het in ‘bouwstenen’ geformuleerde 
beleid. Nog afgezien van de vraag of 
gemeenten dat überhaupt kunnen, zou het 
veel beter zijn indien gemeenten 
zelfhulpgroepen gaan faciliteren opdat 
mensen met verward gedrag zélf aan 
duurzame oplossingen kunnen werken. 
Remedies die in tegenstelling tot de vigerende 
hopeloos makende symptoombestrijding wél 
perspectief bieden op herstel. Voorwaarde 
daartoe is dat gemeenten zelfhulp op 
wijkniveau organiseren in eendrachtige 
samenwerking met huisartsen, 
buurtbeheerders en wijkteams. Alleen op die 
manier kan herstelondersteuning echt vorm 
krijgen en de positieve gezondheid van 
Machteld Huber de norm worden.  
Van een dergelijke, op andere leest 
geschoeide zorg gaat een enorme preventieve 
werking uit. Bovendien kan het nodeloze 
traumatiserende opnames voorkomen die ook 
nog eens vreselijk duur zijn en, minstens zo 
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belangrijk, kan het de menselijke maat weer 
leidend maken. 
Hans van Eeken is ervaringswerker actief in 
het sociaal domein en de psychiatrie.Tot 2014 
werkte hij in loondienst bij een grote 
geïntegreerde ggz-instelling. Sindsdien is hij 
zelfstandig ervaringswerker. 

 
Dit artikel verscheen in december 2016 op de 
site Sociale Vraagstukken: 
http://www.socialevraagstukken.nl/laat-de-
opvang-aan-de-mensen-zelf-over/ 
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Aankondiging 
 

Stemmen van Vincent 

 
 
‘Stemmen van Vincent’ is een documentaire 
uitgebracht door Stichting Weerklank.  In de 
film volgt cineast Maarten Kal de jonge 
Vincent (32) die tien jaar geleden stemmen is 
gaan horen. De stemmen geven steeds 
negatief commentaar op wat Vincent 
onderneemt.  Vincent wil stoppen met de 
zware anti-psychotische medicijnen. Hij vraagt 
zich af of hij via zijn gitaarmuziek betere grip 
kan krijgen op de stemmen in zijn hoofd. Ook 
hoopt hij te ontdekken wat de stemmen hem 
eigenlijk te zeggen hebben. We volgen Vincent 

in zijn muzikale ontwikkeling. 

 
 
Deze film onder de internationale titel Voices 
of Vincent, van 25 minuten, is geselecteerd 
voor het Go Short Festival in Nijmegen. 
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 Gedicht 
 

Rodaan Al Galidi 

Uit: Koelkastlicht, Amsterdam, 2016 
 

Achteraf gezien is het leven met mij onmogelijk. 
Iemand, diep in mij, 

misschien ikzelf, 
wil niet dat ik mijn leven met iemand deel. 

En als ik alleen ben 
wil hij ook niet 

dat ik mijn leven met hem deel. 
Terwijl wij dezelfde hersenen hebben, 

is hij slimmer dan ik en hij weet 
hoe hij afbreekt wat ik opbouw, 

verbrandt wat ik zaai 
en doodt wat ik leven geef. 

Maar wie is hij? 
Waarom maken mijn longen hem benauwd? 

Waarom bedekken mijn ogen hem met duisternis 
en mijn oren hem met stilte? 

Ik verlang 
naar vreugde, 

naar schoonheid, 
naar kleine dromen in mijn handen, 

maar dat alles is onmogelijk. 
Iemand in mij 
wil dat niet. 

De kou is mijn boom. 
Ik lijk een steen, maar vanbinnen 

Ben ik aangestampt zand. 
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Gedicht 
 
 

De steen 

Corine Wepster 
 

De steen ligt aan de wortel. 
De steen is uitgehold, het binnenste is zoek geraakt. 

 

 
 
 Marcel 
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Column 

Symposium 

De hulpverlening in 2020 
 
Tilly Gerritsma 
 
‘Ik kan niet naar het symposium a.s. dinsdag 
en ik dacht aan jou’ vertelde een collega van 
Stichting Weerklank. Ze was ziek en kon niet 
gaan. Ze had zich lang geleden al aangemeld 
en het was jammer als het kaartje verloren 
ging. Ik moest er even over nadenken of ik dat 
nou wel leuk vond, maar ik besloot toch maar 
te gaan. Ik hoopte dat het niet meer van 
hetzelfde zou zijn want ‘ons kent ons’ had ik 
wel zo’n beetje gehad.  
 
‘Ik heb vandaag een andere naam’ zei ik tegen 
de mevrouw toen ik mijn naamkaartje ging 
ophalen. Ze kende mij en zocht verwoed  naar 
Tilly. ‘Vandaag is mijn naam Reina’. 
Het was een mooi gemêleerd gezelschap van 
hulpverleners/docenten en van (ex) cliënten 
uit de GGZ waarvan er velen werkzaam zijn als 
ervaringsdeskundigen. Tot mijn verrassing 
kwam ik verschillende mensen tegen die ik al 
een hele tijd niet gezien had, dus wat dat 
betreft was het gezellig. En het onderwerp van 
het symposium: de hulpverlening in 2020, 
sprak me uiteraard ook  aan. ‘Hoe kunnen we 
academische wetenschap en ervaringskennis 
verbinden en vertalen. Dit kunnen we alleen in 
dialoog met elkaar en ons netwerk’ stond er 
vermeld. Een workshop over stemmen horen, 
diversiteit, herstel, jeugd, eigenaarschap en 
gedeelde regie, veranderde rollen, afbouwen 
medicatie etc. En ’s middags was er uiteraard 
een lunch met soep. En de soep… die had ik 
nooit moeten pakken! 
 
Het gebouw waarin we zaten was een 
kerkgebouw geweest, werd me verteld. Van 
buiten kon je dat ook wel zien maar van 
binnen was het net een doolhof met 
verschillende verdiepingen. Het gebouw was 
alles behalve vriendelijk voor mensen met een 
handicap. Vele op- en afstapjes. Er waren ook 

wel hellinkjes waar je op of af kon rollen als je 
een rolstoel of rollator had  maar al die 
laagjes, daar werd ik hartstikke gek van. Je 
moest voortdurend kijken waar je liep en dat 
was lastig. Vooral als je een kom soep (zonder 
oortjes) in de hand had en je opeens naar 
beneden duikelde met je voeten omdat er 
weer zo’n vervelende verhoging was, wat ik 
dus niet gezien had. Gelukkig ging mijn val nog 
redelijk gracieus, zodat ik niet met mijn knieën 
op de grond viel. Achteraf wel een goede 
prestatie want mijn lenigheid is nu niet direct 
iets om over naar huis te schrijven. Dus in 
zoverre was er niets aan de hand behalve een 
flinke flats tomatensoep op de grond en de 
helft van de soep kwijt. Maar even later 
voelde ik een warmte opstijgen en zag dat 
mijn shirt en shawl ook genoten van de 
tomatensoep. Dan maar naar het toilet en in 
een provisorische wasbeurt ‘het kwaad’ 
proberen weg te werken. Ik hou van 
tomatensoep en hij was ook hartstikke lekker, 
wat er van over was. Maar soep op je 
kleding… je wil het niet weten. Het stinkt naar 
kots….. vreselijk. Even later zag ik dat mijn 
broek ook meegenoot van het rode goedje. De 
hele middag rook ik ‘de soep’ die dus alle 
behalve rook naar soep en toen ik eenmaal 
thuis was wist ik niet hoe gauw ik me moest 
omkleden. Ik heb me later wel afgevraagd of 
ik wellicht een storende factor voor andere 
mensen ben geweest met die alles behalve 
appetijtelijke geur om me heen.  
 
Gelukkig was ik die dag Reina dus mijn naam is 
wat dat betreft schoon gebleven. Behalve dan 
bij die mensen die ik wat beter kende. Die 
hebben me mijn geur die ik die middag 
meedroeg beslist vergeven. Weer wat geleerd, 
nooit geen soep meer op een symposium. Dat 
is echt te gevaarlijk

. 
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Boekbespreking 
 

Coef 

De weg van de weg van de waanzin | Rein Hannik 
 
Maurice 
 

 
 
Veertig dozen heeft Rein van zijn moeder 
geërfd. Opgelucht van haar waanzin verlost te 
zijn, kan hij de nalatenschap onmogelijk 
negeren, want ze heeft werkelijk iedere 
seconde van haar leven vastgelegd: naast 
duizenden dagboekpagina's en foto's treft hij 

unieke geluidsopnamen van haar LSD-
therapie. Benieuwd naar de bron van haar 
anderszijn besluit hij zich onder te dompelen 
in haar stormachtige bestaan. Drie jaar lang. 
Zo kan Rein de lezer meenemen naar het Indië 
van haar jeugd en de nachtmerrie van het 
jappenkamp, om te ontdekken dat ze bij 
aankomst in het burgerlijke Nederland anders 
is dan de meeste vrouwen: creatief en 
beeldschoon, maar ook labiel en agressief. Ze 
heeft alles in zich om een groot kunstenares te 
worden, maar als haar hart gebroken wordt 
door een zielsverwant, kiest ze voor een 
degelijke huisarts. Zelfs dat stabiele 
gezinsleven breekt haar op: ze wordt 
ingehaald door een kampsyndroom waarbij 
paranoia haar dagelijks leven tot een hel 
maakt. Eenmaal opgenomen in de 
Jelgersmakliniek probeert de roemruchte 
professor Bastiaans haar met LSD-therapie 
weer op de rails te krijgen. Waarna het pas 
echt mis gaat.  
Coef leest als een achtbaanrit door een 
nucleaire persoonlijkheid waarin de auteur 
ook nog eens angstaanjagend veel herkent. 
Rest de vraag of hij haar met dit boek uit zijn 
systeem geschreven heeft, of dat ze zich 
dieper in hem heeft weten te verankeren. 
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Bericht 

Ggz onveiliger? 

Ervaringsdeskundige: Behandelrelatie kan zoveel beter 
 
World Mental Health Day 2016: maandag 10 
oktober Sociaal ondernemer Maarten Muis 
geeft in luisterboek tips en trucs aan de zorg- 
en welzijnsprofessional 
 
AMSTERDAM, 20161005 -- Op maandag 10 
oktober, World Mental Health Day, wordt in 
verschillende delen van de wereld stil 
gestaan bij de geestelijke gezondheidszorg. 
Die dag verschijnt in Nederland bij uitgeverij 
Tobi Vroegh van Maarten Muis, bekend van 
Anoiksis, Veerkrachtfabriek en TEAM ED, het 
luisterboek: ‘Hoor wat ik voor je kan 
betekenen’. 
 
Gisteren meldde CNV Zorg en Welzijn dat uit 
een enquête blijkt dat 60 procent van de ggz-
professionals hun werkveld onveiliger vindt 
geworden (bron: website Zorgvisie). In de 
enquête geven de professionals aan niet aan 
hun daadwerkelijke werk: ondersteuning en 
behandeling geven, toe te komen mede door 
meer administratieve taken. Ook blijken de 
patiënten zwaardere problematiek te hebben. 
Zowel de resultaten uit de enquête als het 
debat rond ‘verwarde personen’ geven aan 
dat het zoveel beter kan in de behandelrelatie 
in de ggz en het welzijnswerk.  
 
Maarten Muis kent zorg en welzijn goed uit 
eigen ervaring en heeft daarnaast brede 
kennis van het werkveld door projecten van 
peer-support en de inzet van 
ervaringsdeskundigen. Dit verpakt hij in een 
persoonlijk verhaal. Het wordt als luisterboek 
uitgegeven zodat het de zorg- en 
welzijnsprofessional kan inspireren. Het 
luisterboek eindigt met elf tips voor betere 

communicatie. Succesvol behandelen en 
effectief hulpverlenen begint met hoe de 
professional duidelijk maakt wat hij of zij voor 
de ander kan betekenen.  
 

 
 
‘’De zorg- en welzijnsprofessionals die mij na 
de psychose hielpen herstellen, verdienen het 
door mijn verhaal geïnspireerd te worden. 
Zodat zij hun communicatie beter kunnen 
afstemmen op hulp- en zorgvraag van de 
individuele cliënt. Nieuwe gevallen van 
‘verward gedrag’ worden dan nog sneller en 
beter geholpen dan ik.’’ 
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Gedicht 
 

Rodaan al Galidi 

Uit: Koelkastlicht, Amsterdam 2016 
 

 
‘Daar is de rivier,’ zegt de mensheid. 

Ze wijst de weg aan op de kaart en zet 
bij een dikke blauwe lijn 

een kruisje. 
Daar aangekomen vind ik de oever, 

ik zoek verder en vind de andere oever. 
Ik vind water, drijvende lijken, lege flessen, scheepswrakken, 

maar geen rivier. 
 

Wellicht komt de rivier hier 
slechts op landkaarten langs. 

Of misschien begrijp ik de betekenis 
van het woord rivier niet meer. 

Nee, ik begrijp wel het woord rivier, en ik begrijp ook 
het woord daar, maar 

ik moet het woord arriveren begrijpen 
of het arriveren zelf. 

 
Nee, dat zal niet gebeuren, 

want alles waarvan ik een woord maak, 
raak ik kwijt in de werkelijkheid. 

 
Verdwaal ik weer, 

dan vraag ik de mensheid waar de zee is, 
dat zal mij leiden naar 

het rustige verval van mijn moreel 
dat ik rivier noem. 
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Film 
 

To Stay alive 

A method 
Poets Attack 
 
Iggy Pop en Michel Houellebecq in een film 
van Erik Lieshout 
Een ‘feel good’ film over lijden 
 
Vanuit zijn zonovergoten tuin in Miami of 
rijdend in zijn Rolls Royce cabrio, declameert 
‘Godfather of Punk’ Iggy Pop met diepe, 
geleefde stem uit Michel Houellebecqs ‘To 
Stay Alive’ (‘Leven, Lijden, Schrijven’). 
In 1991 schreef Houellebecq dit 
spraakmakende essay over waanzin, 
overleven en kunst en noemde het een zwak 
maar duidelijk signaal aan hen die op het punt 
staan het bijltje erbij neer te gooien. 
Houellebecq roept levensmoede dichters op 
om altijd terug te keren naar de oorsprong: 
het lijden. Een dichter moet de vinger op de 
wonde van de maatschappij leggen en hard 
drukken. ‘Wees abject en u zult waarachtig 
zijn.’ 
 
‘Dead poets don’t write.’ 
 
Iggy Pop herkende in de tekst onmiddellijk zijn 
eigen strijd als jonge kunstenaar, toen hij zelf 
ook dicht tegen de waanzin aan zat. Pop 
spreekt rechtstreeks tot ons via de 
tegendraadse, begeesterende woorden van 
Houellebecq, die een oproep doet om onze 
ketens te breken en aan te vallen, ook al is 
eenzaamheid de prijs die we daarvoor 
betalen. 
 

 

 
 
Erik Lieshout filmt de ontmoeting van de twee 
in de keuken van Houellebecq’s grootouders 
en bezoekt de mensen met en psychiatrische 
ziekte wier levensverhalen de inspiratiebron 
vormden voor het essay. 
De twee beroemde, maar even verlegen 
mannen, praten over hun werk en 
gedrevenheid en uiten hun wederzijdse 
bewondering. Dit levert aandoenlijke scènes 
op. 
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Bericht 
 
 

De generiek module stemmen horen. 

 
Marius Romme 
 
In Januari is het rapport verschenen dat de “ 
generieke module Stemmen horen” beschrijft.  
Dit is de concept versie van de commissie die 
in opdracht van het Netwerk Kwaliteits 
ontwikkeling GGZ, een rapport heeft gemaakt, 
“hoe stemmen horen in de Geestelijke 
gezondheidszorg op verschillende wijzen kan 
worden benaderd”. Dit rapport wordt nu ter 
autorisatie voorgelegd en is dus toegankelijk 
voor commentaar. 
 
Er is veel over te vertellen en  een uitgebreid 
commentaar heb ik geplaatst op de website 
“levenmetstemmen.nl”. Hier zal ik een paar 
positieve punten noemen en een paar 
belangrijke gemiste kansen. 
 
Stappen voorwaarts vindt ik in hoofdstuk 1 en 
2  

• “Stemmen horen kan bij vrijwel elke 

psychiatrische stoornis passen”. 

• “Hoe het stemmen horen beleefd 

wordt is per persoon verschillend” 

• “Bij veel mensen, die stemmen horen 

past de diagnose psychotische 

stoornis niet”  

• “Hen te behandelen conform de 

zorgstandaard (vroege) psychose is 

derhalve niet wenselijk” 

• “Hoe mensen omgaan met stemmen  

bepaalt voor een deel hoeveel last ze 

van de stemmen ervaren”  

• “Een grote groep mensen, die 

stemmen hoort en hier negatieve 

gevolgen van ondervindt, krijgt 

hiervoor geen adequate behandeling, 

ondersteuning of begeleiding” 

• ”Bij veel patiënten wordt 

stemmenhoren niet stelselmatig 

uitgevraagd”.   

• “Stemmen hoorders willen dat hun 

stemmen door de hulpverlening en 

verdere omgeving geaccepteerd 

worden als een waarneming”. 

  
 
Het tweede hoofdstuk geschreven door een 
focus groep uit de patiënten beweging is het 
beste hoofdstuk, omdat daarin vooral de 
wensen van de stemmen hoorder naar voren 
worden gebracht en men laat zien daaraan 
tegemoet te komen. 
 
Helaas worden de consequenties van deze 
uitspraken niet genomen en dat komt vooral 
omdat in het hoofdstuk 3, dat over de 
behandeling gaat het klinische psychiatrisch 
perspectief domineert. Vandaar de volgende 
gemiste kansen. 
 Men blijft hangen aan het ziekte concept 
waarbij men ervan uitgaat dat de symptomen 
uit de ziektecategorie voortkomt. In dit 
rapport mist men het gegeven dat de 
samenhang tussen stemmen en wanen en 
sociaal terug trek gedrag heel anders is dan uit 
de ziekte categorie voortkomend. Zij komen 
uit elkaar voort hangen onderling samen.  
 
De drie, symptomen, genoemde ervaringen bij 
schizofrenie hangen onderling anders samen 
nl de wanen in 42% met de verklaring voor de 
stemmen die begrijpelijk zijn, als men de 
achtergrond begrijpt van de stemmen. Bijv het 
horen van de stem van de verkrachter is een 
herinnering, die begrijpelijk wordt als men die 
geschiedenis in verband brengt met het 
stemmen horen. Het sociaal terug trek gedrag 
wordt begrijpelijk als men zich realiseert hoe 
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stemmen sociale contacten kunnen verstoren 
en daardoor hinderlijk worden.  De 
karakteristeken van de stemmen brengen dat 
trauma naar voren evenals de bijbehorende 
onverwerkte emoties. Maar helaas daar gaat 
men niet op in. In het hele rapport wordt niet 
ingegaan op de stemmen ervaring. Alleen heel 
rommelig op blz. 30, waar de benadering 
stemmen horen accepteren en begrijpelijk 
maken wordt beschreven. Een nieuwe 

beschrijving zal ik in een tweede artikel in 
deze klankspiegel geven. 
 
Hier nog een probleem of gemiste kans in de 
behandel lijst Daar wordt onvoldoende 
ingegaan op onze benadering. Daarom geef ik 
hieronder links aan hoe het in het rapport 
staat in tabel 4 op blz. 25 en rechts hoe het 
moet zijn als je die benadering begrijpt  
 Wat staat in dit rapport 

 
Wat staat in dit rapport     Wat hoort bij st. accept. en begrijpen. 
 

Groep  EMANCIPATOIRE AANPAK   EMANCIPATOIRE AANPAK 
 
Interventie Benadering stemmenhoren   In gaan op de ervaring van de ver- 

Accepteren en begrijpen   schillende stemmen, Accepteren als
       waarneming . Normaliseren 

    
Model  Door trauma ontstaan dissociatief beeld. Relatie leggen karakteristieken stem 
  Menselijke variatie.    met problemen stemmenhoorder 
  Betekenisgeving    in zijn/haar levensgeschiedenis  
 
Assessment Maastricht Interview     Maastricht Interview Ordening in ,,,
        Rapport, Diagnose achtergrond. 
 
Methode normaliseren      Angst reducerende interventies 
  Valideren van eigen verklaring   Ingaan op achterliggende problemen 
        Stemmen hoorders support groep. 
 
Duur van  Niet geïndiceerd    Afhankelijk van interesse in  
Behandeling       eigen stemmen,  vervolgens 
        Stemmenhoorders support groep 
 
Expertise Ep      Training gebruik interview. 
Behandelaar       Training  interpretatie= diagnose 
 
Effecten onvoldoende onderzoek aanwezig  Wereldwijd netwerken   
        Groei hearing voices movement 
        Grootse aantal gepubliceerde  
        Herstel verhalen in Living with voices 
 
Follow-up  onvoldoende onderzoek aanwezig  Gevoel bevrijd te zijn 
 
Effecten       deelname aan stemmen groepen  
Kwaliteit` onvoldoende onderzoek aanwezig  Hearing voices movement,wereldwijd 
 
Evidentie       positieve reactie van stemmen  

hoorders 
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Bericht 
 

De generieke module voor stemmen horen, 

Een nieuwe beschrijving 
 
Marius Romme 
 
De generieke module voor stemmen horen is 
een wat moeilijke naam voor het rapport van 
de commissie die de variatie in de benadering 
van stemmenhoorders moest beschrijven en 
daarin de variaties die ontstaan zijn opnemen. 
Dat is wat onze benadering stemmen 
accepteren en begrijpelijk maken niet goed 
gelukt vooral niet hat aspect begrijpelijk 
maken, ondanks dat er door onze 
vertegenwoordigers hard aan gewerkt is maar 
helaas de openheid en het begrip ontbrak. 
 
Op bladzijde 30 staat in het rapport een 
beschrijving gegeven van de benadering 
stemmen horen accepteren en begrijpelijk 
maken. Helaas is deze onduidelijk. Wel een 
aantal juiste zinnen maar een onjuist verband. 
Dit geeft aan dat men de benadering niet 
begrijpt. Daarom geef ik gaarne een 
samenhangender en duidelijker beschrijving. 
 
De benadering is ontstaan uit onderzoek van 
Romme en Escher (52). Hieruit komt naar 
voren dat de karakteristieken van de 
verschillende stemmen die gehoord worden, 
direct verwijzen naar de meegemaakte 
problemen en verstoorde emoties van de 
stemmen hoorder. Met de ontwikkelde 
instrumenten wordt het mogelijk de reden te 
achterhalen waardoor iemand zijn 
persoonlijke stemmen hoort. De benadering is 
dus een manier waarop de diagnose gesteld 
kan worden, waardoor iemand  stemmen 
hoort, zodat de behandeling gericht kan 
worden op de oorzaak van het stemmenhoren 
in plaats van alleen op het beleven van 
stemmen. Wanneer iemand begrijpt met welk 
problemen in zijn leven zijn/haar stemmen 
samenhangen, dan wordt het voor hem/haar 
beter mogelijk te leren omgaan met de 
stemmen en de samenhang met de emoties 
die stemmen opwekken, maar ook de 
emoties, die door de stemmen worden 

opgeroepen. Dit zijn veelal dezelfde Dit 
noemen we in deze benadering de stemmen 
begrijpelijk maken. Maar daarvoor is het 
zowel nodig de stemmen te accepteren als 
waarneming, maar ook nodig systematisch in 
te gaan op de eigenschappen van de 
stemmen. Daarvoor is een interview 
ontwikkeld vanuit de ervaring van 500 
stemmen hoorders om tot een systematische 
beschrijving van de karakteristieken te kunnen 
komen. Men moet dus uitgebreid en 
systematisch ingaan op de ervaring zelf. 
Vervolgens moet men een rapport maken 
waarin de gegevens geordend worden omdat 
er in een interview altijd een zekere chaos 
ontstaat. Met de geordende gegevens kan 
men dan via het maken van een construct 
samen met de stemmen hoorder komen tot 
een diagnose of wel de samenhang van de 
stemmen met de ervaren problemen 
(trauma’s en psychische conflicten) Deze 
methodiek is in onderzoek geëvalueerd door 
Corstens en Longden in 2013 bij 100 nieuwe 
gevallen. De vraag naar en het oordeel over de 
effectiviteit van de therapie is min of meer 
zinloos omdat de diagnose leidt tot 
verschillende redenen als oorzaken voor de 
stemmen en dezen doel van een behandeling 
moeten zijn. Het leren omgaan met de 
stemmen is een eerst fase in de behandeling. 
Daarvoor kan de cognitieve therapie worden 
gebruikt mist men daar af stapt van het doel 
de stemmen te doen verdwijnen. De 
zinloosheid van de vraag naar effectiviteit is 
het gevolg van de variatie in oorzaken voor de 
stemmen en lukt alleen als het omgaan met 
de ervaren trauma’s of psychische conflicten 
lukt en dus houdt indirect verband met het 
stemmen horen.  
 
In deze benadering worden stemmen niet 
gezien als een gevolg van de 
gediagnostiseerde ziekte categorie, maar 
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wordt de ziekte categorie gezien als een 
gevolg van de manier van omgaan met de 
stemmen. Dat maakt het ook logischer dat bij 
alle ziekte categorieën stemmen horen 
voorkomt, want de stemmen zijn niet typisch 
voor de ziekte categorie maar de manier van 
omgaan daarmee. 

Zo leidt een dissociatief omgaan met de 
emotie tot de ziekte categorie dissociatieve 
stoornis. Het verdringen van alle emoties als 
geprobeerde oplossing om uit een psychisch 
conflict te komen, bijvoorbeeld de 
moeilijkheid een andere seksuele identiteit te 
aanvaarden lijd vaak tot de ziekte categorie 
van de schizofrenie. Een typisch puberteit en 
adolescentie probleem, vandaar dat die 
diagnose ook vaak in die tijd wordt gesteld. 
Wanneer iemand bij de omgang met 
ontevredenheid zichzef daarvan de schuld 
geeft of tewel de agressie op zich zelf richt 
dan ontstaat een depressie bij die 
moeilijkheden In deze zin zijn de afweer 
mechanismen beschreven in de psychoanalyse 
een hulp middel bij het ontdekken van de 
omgang met de emoties. Helaas hebben 
therapeuten vervolgens deze afweer 
mechanismen niet systematisch gebruikt in de 
psychoanalyse maar dachten dat de patiënt 
daar zelf wel achter kwam. Voor mensen met 
een hoog angst niveau zoals in de psychose 
was dit een te optimistische kijk. Daarmee 
heeft de psychoanalyse grotendeels helaas 
haar waarde verloren voor de psychose 
therapie. 
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Boeken 

Literatuur rondom stemmen horen 

 
 
Boevink, W. en Escher, A. D. M. C., 
Zelfverwonding begrijpelijk maken. 
ISBN 90-5681-118-5, 160 blz. € 16,-- 
‘Zelfverwonding begrijpelijk maken’ illustreert 
dat er een wereld van verschil kan bestaan 
tussen het perspectief van 
ervaringdeskundigen en dat van professionals. 
Zeven ervaringsdeskundigen vertellen op 
indrukwekkende wijze over hun 
zelfverwondend gedrag, hun poging het te 
ontgroeien en hun ervaringen met 
hulpverleners. Ook onderzoekers en 
hulpverleners komen aan het woord. 
 
Coleman, Ron, Herstel, kan dat wel? 
Uitgever: Stichting Weerklank.   
ISBN: 90-808110-1-7 
In ‘herstel kan dat wel’ beschrijft Ron Coleman 
de factoren die bij hem leidden tot het horen 
van stemmen. Daarnaast geeft hij een 
trefzekere analyse van de manier waarop de 
biologische georiënteerde psychiatrie de weg 
naar een persoonlijk herstel van cliënten 
belemmert. Tot slot geeft de auteur een 
duidelijke handleiding waarmee cliënten en 
behandelaars de we naar herstel kunnen 
inzetten. Dit persoonlijk herstelplan is als 
bijlage opgenomen. 
 
Coleman, Ron en Smith, Mike. Werken met 
stemmen. 
Uitgave Stichting Weerklank, € 10,-. 
Nederlandse uitgave van het werkboek 
“Working with Voices”. 
Met behulp van dit werkboek kun je als 
stemmenhoorder gericht aan het werk om 
met je stemmen te leren omgaan. Dit boek 
kan ook in de hulpverlening gebruikt worden. 
 
Corstens, Dirk; Sandra Escher en Marius 
Romme; Adequate hulp bij stemmenhoren 
RIAGG Maastricht i.s.m. Stichting Weerklank, 
2005-2006, 156 p., € 12,50 
Eindverslag Zorgvernieuwingsproject 
Expertgroep Stemmen Horen van 14 
bijeenkomsten van ervaren stemmenhoorders 

en hulpverleners/onderzoekers. Bestaande 
methodieken en boeken met betrekking tot 
stemmen horen werden aan de 
stemmenhoorders voorgelegd en gevraagd 
om kritiek, aanvullingen en persoonlijke 
ervaringen. Hierin is een schat aan informatie 
te vinden voor zowel stemmenhoorders als 
hulpverleners. Stemmenhoorders kunnen 
geïnspireerd worden om anders met hun 
stemmen om te gaan. Er staan allerlei 
adviezen en specifieke technieken beschreven 
die worden becommentarieerd door ervaren 
stemmenhoorders. Hulpverleners kunnen het 
belang van hun attitude ten aanzien van 
stemmenhoorders beschreven vinden en 
kunnen hieruit allerlei ideeën putten om 
stemmenhoorders te ondersteunen en 
technieken toe te passen die hen kunnen 
helpen bij hun herstelproces. 
 
Escher, Sandra en Marius Romme; Kinderen 
die stemmen horen. Wat je moet weten en 
wat je kunt doen. 
ISBN 9789090224954; 187 & 136 p. € 20,00 
Het boek bestaat uit twee delen: een deel 
voor kinderen stemmenhoorders zelf: wat 
moet je weten en wat kun je doen met 
betrekking tot stemmen horen. Er wordt 
ingegaan op de verschillende manieren 
waarop stemmen verklaard kunnen worden. 
Dit 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.  
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Gerritsma, Tilly /Titus Rivas, Gek genoeg 
gewoon - Een andere visie op ‘stemmen 
horen’ en ‘beelden zien’  
ISBN 9789020284645; 152 p. € 12,50 
Het horen van stemmen of het zien van 
beelden komt veel meer voor dan men denkt. 
Toch vat de reguliere psychiatrie zulke 
‘hallucinaties’ nog steeds op als teken van 
geestesziekte. Gek genoeg gewoon laat zien 
hoe achterhaald deze visie is. 
Ervaringsdeskundige Tilly Gerritsma beschrijft 
haar proces van stemmen horen en 
aanverwante verschijnselen en hoe zij hier 
mee heeft leren om gaan met behulp van 'de 
stem'. Zij laat zien dat stemmen horen gezien 
kan worden als een mogelijkheid tot groei 
zowel psychologisch als emotioneel en 
spiritueel. Psycholoog en filosoof Titus Rivas 
biedt een beknopt overzicht van de theorie 
over hallucinaties. Hij onderschrijft 
benaderingen die tegenwicht bieden aan een 
eenzijdige biologisch-psychiatrische visie, 
zoals de sociale psychiatrie, en benadrukt de 
realiteit en de normaliteit van paranormale 
ervaringen. Stemmen horen: een mogelijkheid 
tot emotionele en spirituele groei!  
Dit boek is in het Engels verschenen onder de 
titel Its normal. 
 
Malecki, Resi, Een boekje open over zelfhulp 
bij stemmen horen 
Uitgave Stichting Weerklank, 2000, € 8,- 
’Een boekje open’ is een verhelderend en 
informatief zelfhulpboekje. Het is geschreven 
door Resi Malecki, ervaringsdeskundige. Het 
boekje is bestemd voor stemmenhoorders, 
direct betrokkenen en hulpverleners. Tevens 
kan het als handleiding dienen bij het 
realiseren van zelfhulpbijeenkomsten.  
 
Pennings, Moniek, Marius Romme, Ben 
Steultjes, Gespreksgroepen voor mensen die 
stemmen horen. 
Uitgave Stichting Weerklank, 1996, herziene 
heruitgave 2007,  
ISBN 90 72551 09 5.; 56 p, € 9,-. 
Deze brochure gaat over gespreks- en 
zelfhulpgroepen voor mensen die stemmen 
horen. Met deze brochure wil men 
hulpverleners enthousiast maken om voor 
mensen die stemmen horen zelf ook groepen 

op te zetten, of stemmenhoorders te 
ondersteunen en te stimuleren dit te doen. 
 
Romme, M.A.J. en Escher, A.D.M.A.C. 
(redactie), Stemmen horen accepteren 
Rijksuniversiteit Limburg, Vakgroep Sociale 
Psychiatrie,  
1990, ISBN 90 7255 102 6, 281 blz. € 16,- 
De kern van dit boek bestaat uit 18 
biografieën van mensen die de stemmen die 
zij horen in hun leven hebben ingepast. 
Aanvullend zijn er verhalen van 
wetenschappers die hun visie geven op het 
verschijnsel stemmen horen. 
 
Romme, M.A.J. en Escher, A.D.M.A.C., 
Omgaan met stemmen horen. Een gids voor 
hulpverlening. 
Rijksuniversiteit Limburg, Vakgroep Sociale 
Psychiatrie,  
1999, ISBN 9072551 12 5, 196 blz, € 16,-. 
Omgaan met stemmen horen is een 
handleiding voor hulpverlening aan 
stemmenhoorders. Romme en Escher hebben 
hun jarenlange ervaring in een cursus omgezet 
en dit boek is de neerslag ervan. Het bevat 
zowel theoretische opvattingen als praktische 
vaardigheden. 
 
Romme, Marius, Sandra Escher, Jacqui Dillon, 
Dirk Corstens en Mervyn Morris,Leven met 
stemmen 
waarin verhalen van 50 stemmenhoorders zijn 
weergegeven. Aan deze verhalen gaan tien 
korte hoofdstukken vooraf, waarin een aantal 
vragen beantwoord wordt (Wat vertellen de 
50 over: wat ze nodig hadden om te 
herstellen; hun negatieve ervaring in 
psychiatrische behandeling; belangrijke 
oorzaken voor hun stemmenhoren; het belang 
van accepteren van eigen ervaring met 
stemmen horen; relatie tussen de stemmen 
en wat ze in hun leven meemaakten; wat is 
het nut van stemmenhoordersgroepen; wat is 
hun ervaring met psychotherapie; wat is het 
nut en onnut van medicatie.  
 
Stemmen horen; Wat is het? Wie overkomt 
het? Hoe er mee om te gaan? 
Uitgave Stichting Weerklank, 35 p, € 3,-. 
Informatieboekje van de Stichting Weerklank 
waarin een beschrijving opgenomen is van 
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wat stemmenhoren inhoudt, informatie over 
klachten die stemmen kunnen geven en enige 
verklaringen vanuit verschillende visies over 
stemmen. Verder bevat dit boekje tips en 

adviezen, zowel voor stemmenhoorders als 
familieleden en hulpverleners. 
 
Boeken van Marius Romme en Sandra Escher 
te bestellen op: info@levenmetstemmen.nl 
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Verwijsadressen 

Verwijsadressen 

 
Kees Aaldijk   Ereprijsstraat 69, 3765 AD Soest,  06 142 742 93 06  
   Psycholoog, keesaaldijk@transpersoonlijk.nl,     
   www.transpersoonlijk.nl 
Thea Boom   Nereus 20, 3225 TGHellevoetsluis, 0181 311731,  
   Natuurgeneeskunde theaboom.jen@zonnet.nl 

Anja de Bruijne Turfstraat 41, 1216 AM Hilversum, 035 6242043 
   Haptonomie, regressie en reïncarnatie therapeut.    
   a.debruijne@planet.nl www.anjadebruijne.com 
Jos Buitenaerts  Meerlosebaan 1, 5861 CP Wanssum, 0478539226, werk:   
   0478539224, Psychiater, jobut@home.nl 
Dirk Corstens  Parallelweg 45-47, 6221BD Maastricht, 043 3299631 
   Psychiater o.a voice dialogue www.riagg-maastricht.nl e-mail:   
   d.corstens@riagg-maastricht.nl 
Tilly Gerritsma  Morgenstond 10, 5451 WZ Mill, 0485 453585 
   Counseller, ervaringsdeskundige gericht op spiritualiteit,   
   megerritsma@wanadoo.nl, www.tillygerritsma.nl 
Els Grimminck  Wielewaai 17, 1902 KE Castricum, 0251 650264 
Schmits   Psycholoog , Specialisatie: trauma verwerking en dissociatie. 
Lea Hellendoorn Roserije 200E, 6228 DP Maastricht, 043 3212033,  
   Paranormale geneeswijze,jlm.hellendoorn@home.nl 
Ria Hopman  Burg Ottenhofstraat 23, 6561 CL Groesbeek, 024 3976154 
   Voice Dialogue, levens- en zingevingvragen    
   ria.hopman@inter.nl.net 
Jack Jenner  Westerstraat 17a Ter Boer Groningen 
   Psychiater, Audito Kinder Stemmen Poli, 
Gieny van Landewijk  Kerkstraat 20, 6083 AE Nunhem, 0475 594723 
   Paranormal Kinderspecialisatie info@wij.cc www.wij.cc 
J.P.L. Leyten  Karel Klinkenbergstraat 24, 1061 AN Amsterdam, 020  4115123 
   Psychiater 
Rina Nijman  Junolaan 75, 1701 BC Heerhugowaard, 072 5741557 
   natuurgeneeskundige, rnijman@wanadoo.nl, www.rinanijman.nl 
HM Penso  Ganzevlesweg 3, 7395 PD Teuge, 055 3232646 
   Praktijk Psychotherapie & Sexuologie,  
Hannie Roefs  Hondiusdomein 8, 6229 GH Maastricht, 043 3618194  
   Pedagoog, hroefs@home.nl 
Iris Sommer  Heidelberglaan 100, 3485 CX Utrecht, 0303 2506370,  
   Psychiater UMC Utrecht Divisie hersenen; second opinion mbt   
   medicatie, TMS behandeling, i.sommer@umcutrecht.nl 
Peter Oud   Waterlandplein 1, 1441 RP Purmerend, 088-3580300 
   SPV Dijk en Duin Ambulant afd. ouderen 
W de Stoppelaar Osterburgpark 118, 1018 HT Amsterdam, 020 6275933 
   Stemmen horen rebirthing, NLP, info@anagrammatica.nl 
   www.anagrammatica.nl 
Anna van der Lek Osterburgpark 118, 1018 HT Amsterdam, 020 6275933 
   Stemmen horen rebirthing, NLP, info@anagrammatica.nl 
   www.anagrammatica.nl 
Myrna Trost   Hendrik Jacobszstraat 5-III, 1075PA Amsterdam, 020 6735048 

mailto:keesaaldijk@transpersoonlijk.nl
mailto:a.debruijne@planet.nl
http://www.anjadebruijne.com/
mailto:megerritsma@wanadoo.nl
mailto:info@wij.cc
mailto:rnijman@wanadoo.nl
http://www.rinanijman/
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   Praktijk Integratieve Psychotherapie (voor stemmmenhoorders met  
   dissociatieve stoornis, geen chronische psychose) mht@planet.nl 
Jeanette Woolthuis Bastiaanstraat 106, 2033 RL Haarlem, 023 5360543 / 06 11266013 
   Psychosociaal therapeut, jaw.ilios@tele2.nl 
Diny te Zeldam   Saasveldbrink 29, 7544 XB Enschede, 053 4773074 
   Paranormaal therapeut Ervaringsdeskundige 
Steunpunt  Bijleveldsingel 56, 6524 AE, 06-22768271 
Stemmen horen  Coördinator R. Timmers  
Nijmegen   Spreekuur dinsdag 16.00 uur-17.00 uur 
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Zelfhulpgroepen 
 

Zelfhulpgroepen 

Voor mensen die stemmen horen 
 
AMSTERDAM 
Iedere eerste maandag in de maand wordt 
van 19.00 tot 21.00 uur een bijeenkomst voor 
stemmenhoorders gehouden bij het SCIP op 
de Keizersgracht nr 252 te Amsterdam. 
Iedereen is welkom. Kontaktpersoon is Dirk 
Bol: tel. 020-6271630, mail: 
boldirk@hotmail.com 
 
ARNHEM/NIJMEGEN 
Kontaktpersoon voor activiteiten in deze regio 
is Robin Timmers, mail: 
steunpuntstemmenhoren@ribw-nr.nl, tel.: 
024-3820500, mob.: 06-22788049 
 
LIMBURG 
Voor inlichtingen over zelfhulpgroepen voor 
stemmenhoorders of direct betrokkenen in de 
regio kunt u contact opnemen met Resi 
Malecki, tel.: 046-8507588 
 
Stemmenhorengroep Maastricht 
De stemmenhorengroep vindt plaats op de 
dinsdag van de oneven weken van 10.30 tot 
12.00 uur. 
Allexander Battalaan 59, 6221 CB Maastricht, 
E-mail: stemmengroepplexat@gmail.com 
Contactpersoon: Dorien Droste 

 
NOORD BRABANT 
Stichting Psy-Café organiseert iedere 1ste 
dinsdag van de maand van 15.00 tot 17.00 uur 
een supportgroep voor stemmenhoorders in 
het Spoorhuis, Academiesingel 10 in Breda. De 
groep wordt begeleid door Alex en Annemiek, 
twee ervaringsdeskundigen. Voor meer 
informatie: www.psy-cafe.nl of e-mail: 
info@psycafe.nl of tel. 06-34826050. 
Kontaktpersoon in deze provincie: Tilly 
Gerritsma: mail: megerritsma@online.nl 
 
NOORD HOLLAND 
Kontaktpersoon voor activiteiten in Noord 
Holland: Peter Oud, poud@dijkenduin.nl 
 
ZUID HOLLAND 
Kontaktpersoon: Yvonne Doornbos: mail: 
YvonneDoornbos@gmail.com 
 
GRONINGEN   FRIESLAND   DRENTE 
Kontaktpersoon voor activiteiten in het 
noorden van het land: Meina Pettersman: 
mail: meinapettersman@hotmail.com;  tel: 06 
28061691

mailto:boldirk@hotmail.com
mailto:steunpuntstemmenhoren@ribw-nr.nl
mailto:YvonneDoornbos@gmail.com
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BIJEENKOMSTEN 
 

Multiloog bijeenkomsten 

 
Ontmoetingen tussen mensen die psychisch 
lijden/ervaringsdeskundigen, 
familieleden/naasten, hulpverleners en 
andere belangstellenden om met elkaar te 
praten over de beleving en ervaring met 
psychisch lijden. 
 
Bij Stichting Muzenis, Cliffordstraat 38 In 
Amsterdam vinden Multiloog bijeenkomsten 
plaats van 20.00 tot 22.00 uur. (bereikbaar 
met tramlijn 10 (eindpunt) of bus 21). 
 
In Centrum Westerwijk, Adm. De Ruijterweg 
148-152 vinden Multiloog bijeenkomsten 
plaats van 20.00 tot 22.00 uur  (bereikbaar 
met tramlijn 7, 12, 13 en 14 en bus 18). 
 
Toegang overal gratis. 
 
De Multiloog bijeenkomsten worden 
georganiseerd op initiatief van Heinz Mölders 
door Stichting IPC/INCA Projectbureau 
Amsterdam, tel 020-6060670. Adres per 
december 2012: Nieuwpoortkade 2A 

In december 2012 is begonnen met een 
samenwerking met Theater De Ruimte in 
Westerpark met het organiseren van een 
theater-multiloog. Omdat dit een succes was 
zal deze samenwerking worden voortgezet: zie 
de website. 
In het in november 2012 verschenen boek Van 
monoloog naar dialoog tot multiloog. 
Emancipatoire gesprekken rond zorg en 
welzijn,onder redactie van Wouter van de 
Graaf, Mark Janssen en Heinz Mölders, is een 
hoofdstuk opgenomen over Multiloog. Het 
boek is verschenen bij Uitgeverij Tobi Vroegh 
en kost € 15,- 
Website: www.inca-pa.nl 
 

SAMENSPRAAKBIJEENKOMSTEN 

 
Gouda: informatie:  
Gerda Scholtens: tel. 0182-510844 
Mieke Groenendijk: te. 0182-511723 
 
Voorburg: informatie: 
Geesje Thomassen: tel. 070-3001300 
 
Zoetermeer: informatie:Gerda Scholtens: tel. 
079-3522878 
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Contactpersonen 

Contactpersonen Weerklank 

 
De hierna genoemde ervaringsdeskundigen, ouders of professionals kunt u bellen, schrijven of e-
mailen als u iets wilt weten over stemmen horen of als u behoefte heeft om met iemand daaroer te 
praten. 
 
Weerklank hulptelefoon 
 
Vlissingen (Z) 
Dani Tienpont, Telefoon: 06-41650539 
 
Meina Pettersman, meina@stichtingweerklank.nl 
Telefoon: 06-28061691 
 
Gelderland 
Robin Timmers, steunpuntstemmenhoren@ribw-nr.nl 
 
Verder kunt u zich wenden tot: 
 
Limburg 
Resi Malecki, Telefoon: 046-8507588 
 
Groningen (Gr.) 
Roy Macolonie, Telefoon: 050-5267889 
 
Stemmenpoli Universitair Medisch Centrum Groningen 
Er wordt gewerkt met de HIT methode; deze wordt ook in andere plaatsen gebruikt. 
Telefoon: 050-3612132, Postbus 30001, 9700 RB Groningen, psychosen@psy.umcg.nl 
 
Dirk Corstens 
psychiater Met ggz 
Telefoon: 043-3299631 
 
Leyten, J.P.L.  
Psychiater  
Karel Klinkenbergstraat 24, 1061 AN Amsterdam, Telefoon: 020-4115123 
 
Contactpersoon Noord Holland 
peter oud, bereikbaar via poud@dijkenduin.nl 
 
Contactpersoon Drente, Friesland, Groningen 
Meina Pettersman, meinapettersman@hotmail.com, Telefoon: 06-28061691 
 
contactpersoon regio Arnhem/Nijmegen: 
Robin Timmers, steunpuntstemmenhoren@ribw-nr.nl, Telefoon: 06-22 76 82 71 
 
Contactpersoon Noord Brabant: 
Tilly Gerritsma, megerritsma@hotmail.com 
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Contactpersoon Limburg 
 
Contactpersoon Zuid Holland 
Yvonne Doornbos, yvonnedoornbos@gmail.com 
 
Stichting Weerklank: www.stichtingweerklank.nl  
 
De laatste maanden heeft het bestuur meerdere mensen gesproken die als contactpersoon vermeld 
staan op onze website en in de Klankspiegel. Daar sommige mensen inmiddels met pensioen zijn, 
andere hun activiteiten hebben rustiger" aan willen doen en hier en daar activiteiten laten "vallen", 
zijn we deze informatie aan het verwerken. Dit zal steeds in de volgende uitgave van de Klankspiegel 
vermeld worden. Mochten er in de tussentijd vragen zijn die u niet bij de juiste persoon kunt leggen 
omdat gegevens niet correct (b)lijken te zijn weergegeven, kunt u contact opnemen via email 
secretariaat@stichtingweerklank.nl of telefonisch 06-12465505 
 
 

  

  

 


