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Tijd voor het maartnummer. Wat ligt er?
Er liggen al veertien stukken! Nog nooit
voorgekomen. En er komt nog veel
meer. Ik ben een gelukkig mens en ga
aan het werk.

Van Peter krijg ik nog voor ik het verwacht had
een ‘Van de Bestuurstafel’, een stuk met verras-
send veel mooie nieuwe gebeurtenissen en
plannen.

Onze Open Dag: daarover is veel informatie te
vinden in dit nummer. Komt allen op 28 maart!
Marius Romme bood mij een serie ervarings-
verhalen aan. Hij ziet graag in ieder nummer
minstens een ervaringsverhaal. Dat betekent
dat uw verhaal meer dan welkom is. Reageer
alstublieft ook op de oproep van Marius en
Sandra voor een suggestie voor de wisseltrofee
die zij in het leven hebben geroepen.

Het algemene doel waarvoor wij allemaal strij-
den is de verbetering van de bestaande GGZ. Er

zijn zoveel prachtige initiatieven, ook te vinden
in dit nummer. Hoe krijgen wij die de GGZ bin-
nen? Hoe krijgen wij de oren en ogen van de
gevestigde orde open voor vernieuwing? 
Er moet en er kan zoveel worden verbeterd. 
Talloze congressen, nationaal en internatio-
naal, spreken hiervan op veel verschillende
aspecten van de geestelijke gezondheidszorg.
Het elan, de energie is er. Wat is het prachtig
zo’n rijk gevuld nummer van de Klankspiegel u
te kunnen aanbieden.

Bijvoorbeeld: wie had ooit gedacht dat yoga
iets kan betekenen bij psychoses en stemmen
horen? En een psycholoog die zegt dat stem-
men in je innerlijk gewoon bij het menszijn
hoort. Weergegeven in een boek dat aansluit
bij de stelling die Marius Romme en Sandra
Escher al tientallen jaren uitdragen: stemmen
horen is een menselijke variatie!

Ik wens u veel leesplezier!

REDACTIONEEL
Corine Wepster
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Op dit moment ben ik voor een korte
vakantie op Curaçao. Onze redactrice,
Corine Wepster, stuurde mij op de dag
van vertrek een herinneringsmailtje: 
of ik op korte termijn nog een ‘Van de
Bestuurstafel’ kon schrijven. 

Gisteren zijn wij, mijn vrouw Adriënne en ik, 
bij Marius Romme op bezoek geweest. Hij en
Sandra Escher hebben hier op Curaçao een
huis, waar hij zich de laatste 6-7 jaar enkele
wintermaanden terugtrekt om van de rust en
de zon te genieten.
Sandra is deze keer niet mee, zij is gevallen en
verblijft op dit moment in een verpleeghuis. Zij
hoopt komende periode te herstellen. Marius
kon zich thuis onvoldoende concentreren om
zijn memoires op te schrijven, over hoe zij hun
kennis hebben weten te verspreiden over meer
dan 33 landen. 

Terwijl wij horen dat in Nederland op 70 plaat-
sen het carnaval vanwege storm is afgelast,
gaan wij zo meteen (30 graden!) van de carna-
valsoptocht genieten….

Afgelopen 2 maanden hebben wij verschillen-
de gesprekken gevoerd met enkele opinion
leaders. We zijn met Ab Klink, lid Raad van
Bestuur Coöperatie VGZ in gesprek gegaan.
Hij heeft laten weten dat het gesprek met ons
hem niet onberoerd heeft gelaten: ‘Ik kom er
zeker op terug!’ Ab Klink gaat bekijken hoe hij
Stichting Weerklank kan helpen om de kost-
bare en weinig effectieve behandeling in de
ggz van mensen die stemmen horen te ver-
vangen door een benadering en behandeling
die in de praktijk succesvol is (maar (nog) niet
erkend en geaccepteerd in de ggz): het ‘Maas-
trichtse Interview’.

We zijn met een groepje mensen van Weer-
klank in gesprek gegaan met Philippe Dele-
spaul om van hem te horen of hij een ant-
woord kon geven op onze vraag hoe het komt
dat de Maastrichtse benadering binnen GGZ-
land nauwelijks geaccepteerd wordt.
In deze Klankspiegel kunt u het verslag van
Bianca van Beugen lezen, wat zij geschreven
heeft voor haar blog in ‘de Nieuwe GGZ’.

Dan nog het gesprek in bijzijn van Paul Custers
en Robin Timmers met André Aleman, dit was
meer van wetenschappelijke aard. Hij is hoog-
leraar cognitieve neuropsychiatrie aan het Uni-
versitair Medisch Centrum Groningen. Hij is
naast wetenschapper ook religieus. Laat een
wat gematigder geluid horen dan Swaab bij-
voorbeeld, dat je met het menselijk bewustzijn
wel degelijk gedrag kan aansturen. Aleman
bracht onder andere de hersenen van schizo-
freniepatiënten die stemmen horen in beeld
middels MMRI’s. Hij kon daarmee niet vastleg-
gen dat het horen van stemmen een gevolg is
van een hersenziekte. Immers, ook bij gezonde
mensen waren op momenten dat zij stemmen
hoorden, vergelijkbare hersenactiviteiten waar-
neembaar.

Van de bestuurstafel
Peter Oud, voorzitter
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André heeft jaren geleden Marius Romme al
eens gevraagd om een hoofdstuk te schrijven
voor Oxford University Press. Hij heeft zelf ver-
schillende boeken geschreven waaronder Her-
senspinsels (2011). Nu er geen bio markers te
vinden zijn rond het horen van stemmen,
houdt hij zich niet meer zo met stemmen
bezig. Aleman zegt dat het nog steeds zo is dat
voor veel aandoeningen geen goede behande-
lingen zijn. 

Met Antje Diertens (D66) hebben wij halver-
wege maart een afspraak in het Tweede
Kamergebouw. Ook aan haar zullen wij voor-
leggen wat zij kan doen om de zorg voor stem-
menhoorders die lijden onder hun stemmen te
verbeteren. Daarnaast verheugen wij ons op
een gesprek met Wilma Boevink, die jaren gele-
den voorzitter was van Stichting Weerklank.
Wilma kennen wij daarom al een tijdje en we
weten dat zij zich enorm heeft ingezet voor
stemmenhoorders en dat nog doet. Ook haar
zullen we ons ‘position paper’ voorleggen om
te horen wat wij van haar kunnen leren.
Wekelijks merk ik dat Paul Custers en Fabio
Meijer op social media voor Weerklank actief
zijn, stukken plaatsen. Op dit moment is Fabio
Meijer met zijn werkgroep in gesprek met des-
kundigen om de website van Stichting Weer-
klank te moderniseren. De website van
‘www.Leven met stemmen’ en die van Stich-
ting Weerklank willen we samenvoegen.
Geloof me, dat wordt een hele klus dit jaar.
Yvonne Doornbos onderhoudt contacten met
de diverse ‘steunpunten stemmen horen’ in het
land. Afgelopen jaar zijn er weer twee bijgeko-
men en nu is zij ook in gesprek met het regie-
centrum in Rotterdam.

Wat betreft de Open dag op 28 maart, georga-
niseerd door Fabio Meijer en Geert Zomer in
samenwerking met Enik : U heeft allen een uit-
nodiging ontvangen en ik hoop u daar te zien.
Ik hoop dat u ook in de gelegenheid bent om
kennis te maken met ons team van Weerklank.
Dirk Corstens gaat met Mariska in gesprek over
haar stemmen en Remke van Staveren infor-

meert u over het afbouwen van antipsychotica.
Zelf krijg ik ook een kans u te woord te staan.
Weerklank heeft door de jaren heen zoals u
weet een tegengeluid gegeven, tegen de regu-
liere GGZ. Is dat wij-zij wel oké? Moet dat niet
anders? Moeten we ons niet meer gaan verbin-
den? Hierop probeer ik u die dag een antwoord
te geven.

Ik verwacht een inspirerende dag maar ook dat u
ons kan laten horen hoe u erin staat, wat er vol-
gens u nodig is. We laten ons graag inspireren.

Dan rest mij nog Aart Nijmeijer te noemen als
lid van ons team. Hij heeft er als penningmees-
ter maar weer mooi voor gezorgd dat we weer
voldoende financiële middelen hebben om
voor onze maatschappij een jaar aan het werk
kunnen. Aart zet zich breed in.

Zelf verheug ik mij op twee congressen: De 6e
Crazywise conferentie 2020 op 18 juni op het
Landgoed Wilibrordus in Heiloo. Dirk Corstens
gaat dan in gesprek met Hanneke Joosten die
een boek heeft geschreven over haar ervarin-
gen omtrent het functioneren van onze GGZ.
Ze nodigt anderen uit om alternatieven te
onderzoeken.

En dan nog het Nationaal antipsychotica debat
op 11 juni 2020 in Amsterdam. Volgens de richt-
lijn dient een psychose altijd met antipsychoti-
ca, chemisch dus, te worden onderdrukt. Maar
is dat wel oké? We weten uit betrouwbare
meta-analysen van randomised trials dat bij
een acute psychose de kans op een goede res-
pons bij behandeling met antipsychotica 23% is
en 14% bij behandeling met placebo. Dat is niet
een erg indrukwekkend resultaat. En het bete-
kent dat van de 11 mensen met een goede res-
pons op het antipsychoticum, er dus 10 dat ook
op placebo zouden hebben gehad. Hoe ziet dat
eruit in de praktijk? 

Ik wens u veel leesplezier!
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‘De GGZ gaat te veel uit van het eigen
gelijk. Men staat onvoldoende open
voor kritiek. Hulpverleners en cliënten
die zich kritisch uitlaten worden te snel
in de hoek van ‘anti-ggz’ geplaatst. De
GGZ zit gevangen in de eigen dogma’s.
Goede en soms betere behandelingen
van bijvoorbeeld mensen die last en lij-
den ervaren vanwege stemmen horen,
worden niet in overweging genomen,
laat staan aangeboden. Het is zeer spij-
tig dat de GGZ zich zo heeft ontwikkeld.
Ik geloof echt wel dat hulpverleners van
goede wil zijn en misschien dat ze het
allemaal met de beste bedoelingen heb-
ben bedacht. Maar het is heel erg nodig
dat de GGZ voor de spiegel gaat staan
en goed naar zichzelf kijkt. Als men
voorbij kan gaan aan ego, machtsden-
ken en concurrentie in het binnen halen
van onderzoeksgeld, dan kan er worden

ingezet op het terugbrengen van de
menselijke maat. Ik zou tegen al die
grote en minder grote GGZ-instellingen
willen zeggen dat ze de open dialoog
met professionals, cliënten en samenle-
ving moeten aangaan. Misschien is het
een beetje te poetisch, maar de verwon-
dering over mens (een niet-wetende-
houding) die aan de basis lag van onder-
zoek en behandeling, moet terug.’

Peter Oud is voorzitter van Stichting Weer-
klank. Hij nam afgelopen weken deel aan twee
brainstormsessies over ‘De nieuwe GGZ”. Aan
het eerste open gesprek werd deelgenomen
door mensen die stemmen horen en er waren
ook inspirerende gedachten van Philippe Dele-
spaul*). De tweede bijeenkomst over Vernieu-
wing in de Curatieve GGZ vond plaats op initia-
tief van het LOC (Landelijk Orgaan Clientenra-
den):  Waardevolle zorg. Daaraan werd deelge-
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©Illustratie: Maarten Hoekstra
‘Maar het is heel erg nodig dat
de GGZ voor de spiegel gaat
staan en goed naar zichzelf
kijkt….’

Peter Oud, voorzitter Stichting Weerklank over een nieuwe (betere) GGZ:

‘De GGZ biedt slechte zorg voor stemmen-
hoorders!’
Paul custers



7

SYMPOSIUM

7

ARTIKEL

nomen door mensen die op een of andere
manier (professioneel of als vrijwilliger) functi-
oneel verbonden zijn met de GGZ. 

Van biomedisch naar biosociaal
Peter Oud vroeg zich tijdens de eerste bijeen-
komst hardop af: wat maakt dat er zo weinig
ruimte is voor de ‘Maastrichtse benadering’
inzake stemmen horen. Een werkwijze waarbij
de behandelaar aansluit bij het denkkader van
de stemmenhoorder en in de praktijk voor een
groep stemmenhoorders helpend blijkt te zijn.
Ruim 30 jaar geleden startten Romme en
Escher met genoemde behandeling, die een
heel goed alternatief bood en nog steeds biedt
voor de biomedische benadering van stemmen
horen. In het buitenland was er opmerkelijk
meer gehoor voor die bijzondere aanpak dan in
eigen land. Het biomedisch denkkader was
destijds en is hier nog steeds dominant. Stich-
ting Weerklank meent dat we terug moeten
naar een meer bio psychosociaal model, wat
hulpverleners een bredere kijk geeft op de pro-
blemen die er liggen.

‘De relatie tussen trauma en stemmen horen
lijkt sinds 2010 wel geaccepteerd in de GGZ,
maar de psychiatrie heeft onvoldoende ant-
woord op hoe met stemmen om te gaan. Hulp-
verleners luisteren onvoldoende naar de stem-
menhoorder en wat deze over zijn stemmen te
zeggen heeft. Meer en kostbaar psychologisch
onderzoek  gaat de therapie niet beter maken.
Binnen de GGZ heerst een mythe van biomedi-
sche verklaringsmodellen, waar geen enkel
wetenschappelijk bewijs voor blijkt te zijn. Veel
hulpverleners denken dat medicatie de enige
oplossing is om van stemmen af te komen.
Gebleken is inmiddels dat de belangrijkste fac-
tor in de behandeling de therapeut zelf is…. De
Generieke Module Stemmen Horen biedt
handvatten, maar binnen Fact teams kent men
deze module onvoldoende en/of heeft men
geen weet van de Maastrichtse benadering.
Verandering in de GGZ gaat traag. Vooruitgang
gaat per millimeter. Stichting Weerklank ziet
het als haar taak hulpverleners meer handvat-

ten te bieden, hen te helpen om zich een arse-
naal aan herstelgerichte hulpmiddelen eigen
te  maken en cliënten te faciliteren om met
hun stemmen om te leren gaan.’ 

En wat kan de GGZ dan anders doen?
Evidence based methodieken zijn leidend in de
GGZ. Men gelooft echt dat ze beter zijn dan
behandelingen die niet evidence based zijn.
Het gevolg is helaas dat andere benaderingen
en methoden niet onderzocht kunnen worden.
Het naast of in de behandeling betrekken van
spirituele betekenissen die cliënten benoe-
men, betekent in de GGZ dat je als hulpverle-
ner niet serieus genomen wordt. Peter Oud
nodigt behandelaars uit om kennis te nemen
van lotgenotencontacten, waarin spiritualiteit
niet zomaar wordt afgewezen en juist wel
belangrijk wordt gevonden als een bijdrage
aan herstel.

‘Binnen de GGZ zijn het biomedisch en het psy-
chologisch kader de twee allesbepalende denk-
kaders. Als het gaat om stemmen horen is een
breder, opener denkkader nodig en een nieuws-
gieriger instelling naar andere benaderingen
en behandelingen. Hoewel er nauwelijks tot
geen bewijs is voor de relatie tussen biomedi-
sche oorzaken van psychiatrische aandoenin-
gen, blijft men er toch aan vasthouden. Eigen-
lijk weten we in de GGZ weinig over effectivi-
teit van behandelingen en methoden die wor-
den aangeboden, zelfs als die methoden
‘onderzocht’ zijn.’
Volgens de voorzitter van Stichting Weerklank
is het de hoogste tijd dat de GGZ het roer
omgooit en dat ook de toezichthoudende over-
heid gaat sturen op wat echt helpt, namelijk
minder kosten en meer samenwerking in ande-
re herstelgerichte benaderingen en behande-
lingen.

De menselijke maat is zoek 
‘Er is groeiende maatschappelijke onvrede over
de zorg die de GGZ biedt. Maar men houdt
stug vol dat de maatschappij het niet goed ziet
en dat er wel goede zorg wordt geboden. Er is
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een groter wordende groep hulpverleners die
binnen de GGZ instelling kritischer wil kijken
naar de kwaliteit van de zorg, maar dat geluid
komt niet aan bij de bestuurders van de instel-
lingen. Die bestuurders zouden kunnen erken-
nen dat er slechte zorg wordt aangeboden,
mede door de ellenlange wachtlijsten, door de
symptoombestrijding en het ontbreken van
goede traumabehandeling. Er is iets mis in het
systeem. De manier van diagnosticeren, werkt
veelal stigmatiserend. De menselijke maat is
men binnen grote GGZ instellingen een beetje
kwijt.

Professionals die af willen van het beperkende
denken binnen hun instelling, verlaten de
instellingen, zoeken hun heil bij kleinere SGGZ
instellingen zoals BuurtzorgT of gaan als ZZP’er
aan de slag, waar zij wel goede zorg op mense-
lijke maat kunnen bieden.

GGZ-instellingen zouden zich kunnen realise-
ren, dat mensen niet allemaal hetzelfde zijn.
De een is gebaat bij methode 1, de ander voelt
zich meer geholpen met methodes 2-3-4. De
herstelgerichte ‘Maastrichtse benadering’
wordt stemmenhoorders onthouden. De
behulpzame Generieke Module wordt niet toe-
gepast of, zoals in het geval van instelling Par-
nassia, worden mogelijkheden voor een goede
behandeling gestopt na een bestuurlijke
machtswisseling. Veranderingen vanuit de GGZ
zelf blijken traag en ineffectief te zijn. Mensen
die pogingen doen om iets te verbeteren raken
snel gefrustreerd. Ik geef hier en nu  een nega-
tief signaal, maar dat is soms ook nodig. In de
twee bijeenkomsten rondom een nieuwe GGZ
zijn veel hoopgevende opmerkingen en ideeën
over tafel gegaan. Daar zouden de GGZ
bestuurders en de politici eens bij moeten aan-
sluiten….’ 

,*) Dr. Ph.A.E.G. (Philippe) Delespaul is Persoonlijk Hoogle-
raar Innovatie in de Geestelijke Gezondheidszorg aan de
Universiteit van Maastricht (vakgroep Psychiatrie en
Neuropsychologie). Hij is bij Mondriaan in
Maastricht/Heerlen werkzaam als klinisch psycholoog en
adviseert de instelling en regio over zorginnovatie. Hij is
bestuurslid van het CCAF, (F)ACT-Nederland, HerstelTalent
en De Nieuwe GGZ. Hij is betrokken bij de VIBE top-GGZ
afdeling bij GGZe. Hij ontwikkelde de PsyMate™ metho-
diek om het dagelijkse leven van mensen in kaart te bren-
gen. Hij adviseert overheden en stakeholders nationaal en
internationaal voor vernieuwingen in de GGZ en is mede
initiatiefnemer van de Nieuwe GGZ beweging.
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Dag 1, de Intervoice-dag
Maandag 10 november was de Intervoi-
ce-dag en ook de eerste dag van het
driedaagse congres in Montreal. Inter-
voice is opgericht door professor Marius
Romme en dr. Sandra Escher. Hun inte-
resse en inzet voor een meer humane
benadering van mensen die stemmen
horen is uitgegroeid tot een internatio-
naal netwerk. Stemmen horen kan
gezien worden als een menselijke varië-
teit, net zoals linkshandigheid, homo-
seksualiteit en het hebben van rood
haar. De stemmen die iemand hoort zijn
vaak betekenisvol en kunnen een rode
draad zijn op weg naar herstel. Sandra
Escher heeft vanuit haar journalistieke
achtergrond samen met Marius een vra-
genlijst ontwikkeld met het doel inzich-
telijk te maken wat de achtergrond van
de stemmen is. Er wordt uitvoerig
gevraagd naar de familiegeschiedenis
omdat hier vaak oorzaken zijn aan te
wijzen. De vragenlijst is het zogenaam-
de Maastricht Interview. 

Belangrijk om te vermelden is dat veel men-
sen die stemmen horen geen hinder hiervan
ondervinden en die dan ook geen hulp hoeven
te zoeken hiervoor. De mensen die wel hinder
ondervinden van hun stemmen komen met het
nemen van medicatie alleen vaak niet veel ver-
der. Zij kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan
een stemmenhoordersgroep om hun ervarin-
gen met anderen te delen. Onderzoek naar per-
soonlijke ervaringen heeft uitgewezen dat veel
mensen hier baat bij hebben.  

Diane Harvey, Algemeen Directeur van het
ARQP, de organisatie die het driedaagse congres
organiseerde, deed het welkomstwoord. Paul
Baker nam het roer van haar over. Eerst met een

paar woorden in het Frans om daarna al snel in
het Engels over te gaan. ‘Mensen die met men-
sen zijn’, daar gaat het om, aldus Paul. ‘We zul-
len de hele taal rondom mental illness moeten
veranderen, het hele concept van ziek zijn moe-
ten herzien. Het gaat erom om hoop te bieden,
een nieuwe manier van denken te introduce-
ren.’ Paul Baker is een ‘community development
worker’. Hij richt zich op het verbeteren van
leefomstandigheden van mensen uit een
gemeenschap. Al jaren zet hij zich met hart en
ziel in voor de stemmenhoordersbeweging. De
laatste jaren richt hij zich vooral op Brazilië.

Met veel humor deelde Marius Romme, die
samen met zijn vrouw Sandra Escher de stem-
menhoordersbeweging op touw heeft gezet,
zijn inzichten met het publiek. Eind jaren tach-
tig, zo vertelde hij, kwam hij in contact met
Paul Baker. Dat was in Italië, het land waar veel
moderne inzichten in de psychiatrie zijn ont-
staan. Marius besprak twee ziekteconcepten. In
het eerste concept komen de symptomen voort
uit de ziekte. Stemmen horen is in dit concept
een symptoom van schizofrenie. In het tweede
ziekteconcept, dat van de stemmenhoordersbe-
weging, worden de stemmen die iemand hoort
gezien als een menselijke variatie. Er zijn
immers ook talrijke gezonde stemmenhoorders
die nog nooit met de psychiatrie in aanraking
zijn gekomen. Bij mensen die wel hinder onder-
vinden van hun stemmen zijn deze vaak een
reactie op onverwerkte traumatische ervarin-
gen. Er is dus een totaal andere kijk op het
horen van stemmen in de psychiatrie, waar het
biomedische model nog steeds dominant is,
dan in de stemmenhoordersbeweging, waar
stemmen horen wordt gezien als menselijke
variatie en mogelijk als reactie op vroegere pro-
blematische gebeurtenissen. Na een boeiend
betoog sluit Marius af met de woorden dat het
hoog tijd wordt dat de psychiatrie verandert. 
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Juliette Soucy is 16 jaar, hoort voortdurend de
stemmen van twee mannen in haar hoofd,
maar heeft nu de eigen regie erover. Met veel
elan vertelde zij over haar ervaringen. Psycho-
ses, kinderpsychiatrie, het geweld van de stem-
men in haar hoofd, niets kreeg haar eronder.
Wat een kracht, wat een moed en wat een
schoonheid!

Ook de mensen die daarna aan het woord
kwamen, lieten zien dat stemmen horen geen
teken van zwakte is. Integendeel. Karen vertel-
de vol compassie over haar man die stemmen
hoort. Steven vertelde hoe werkelijk zijn para-
normale ervaringen voor hem zijn, hoe hij
voortdurend tussen twee werelden leeft, en
overleeft. Pierre vertelde over zijn paniekaan-
vallen en dat hij nu met veel moedige mensen
samenwerkt.

Donald uit Mexico is bezig een stemmenhoor-
dersnetwerk in Mexico op te zetten. Compas-
sie in plaats van medicijnen. Concrete en rele-
vante acties. Deel van een beweging zijn.
Jason vertelt dat de stemmenhoordersbewe-
ging heeft voorkomen dat hij eindigde in een
psychiatrische inrichting. In IJsland zijn twee
jonge vrouwen een stemmenhoordersgroep
begonnen. Yvonne Doornbos vertelde over
nieuwe ontwikkelingen in Nederland. Een
jonge man vertelde dat muziek maken hem
helpt om met zijn stemmen om te gaan. Er
zijn ook online stemmenhoordersgroepen
waarvan de leden face to face met elkaar in
contact staan. 

Een panel nam plaats aan een tafel. Eén van de
panelleden, Kevin Healey, werd bij de hand
genomen door zijn pop, die één van zijn stem-
men personifieerde. Kevin is het type ‘ruwe
bolster blanke pit’ die op onconventionele
wijze andere stemmenhoorders bijstaat in hun
proces. ‘Hoe haal je het in je fucking kop om
anderen te vertellen wat ze moeten doen’,
aldus Kevin. ‘Je hoeft hooguit te luisteren en
vragen te stellen!’

     Will Hall stelde het belang ter sprake van
kwetsbaar opstellen. Volgens hem zouden
zowel hulpgever als hulpvrager dit moeten
doen. Hierdoor zal de hiërarchie mogelijkerwijs
verdwijnen. Er zijn dan immers twee gelijk-
waardige partijen die hooguit een andere rol
innemen. Volgens hem zal de hele maatschap-
pij moeten veranderen, de hele wijze waarop
wij met de natuur omgaan en met elkaar. 

     Paul Baker stelde dat emancipatie begint
met het transformatieproces in jezelf. Ook de
twee vrouwen in het panel lieten zien dat de
stemmenhoordersbeweging bruist van activi-
teit en dynamiek. 

Inmiddels was het harder gaan sneeuwen. De
tien tot vijftien centimeter sneeuw lag er nu
echt. De taxi op weg naar ons appartement
reed zelfverzekerd door de straten. De taxi?
Nee, de bestuurder van de taxi had de regie in
handen en bracht ons ongehavend thuis.  

10
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Dag 2, togetherness
Er was nog meer sneeuw gevallen toen wij,
Yvonne Doornbos en ik, richting Hotel Bona-
ventura liepen. Er was veel publiek, alles trilde
van elan. Vanuit het niets kwamen indianen
tevoorschijn, met een machtig ritme. Vanuit de
tenen brachten keelklanken de zaal in hogere
sferen. Een basdrum liet de aarde vibreren ter-
wijl een fluit de hoogste regionen bespeelde.
Twee mannen relativeerden zichzelf met sub-
tiele humor terwijl ze het reilen en zeilen van
de dag uitlegden. De bekende Canadees Serge
Bouchard ging op een stoel zitten en nam het
publiek mee in zijn pleidooi voor echtheid. 

Will Hall pakte om drie uur het publiek in de grote
zaal weer bij de horens om de mensen met stof tot
nadenken naar huis te laten gaan. Indianen, voorou-
ders, ecologie, ego, stemmen, healing, hart, ontmoe-
ten, bewustzijn, crisis en spiritualiteit waren woor-
den die als kralen tot een lange ketting werden
geregen, om ieders hals werden gehangen, wetende
dat iedereen in energie met elkaar verbonden is.

Na de koffie verspreidden de mensen zich in
verschillende ruimtes om deel te nemen aan
workshops. Togetherness. Handen werden op
ruggen, op harten gelegd. Paul Baker benadruk-
te het belang van in verbinding  staan: met
jezelf, met anderen en met je stemmen. Toge-
therness. Will Hall bracht psychose terug naar
een normale menselijke ervaring. Er waren ont-
moetingen. In een kring werden ervaringen uit-
gewisseld. De kring werd kleiner gemaakt, en
weer groter. Togetherness. Er was veel herken-
ning. Er werd veel gedeeld. Wij zijn niet alleen. 

Dag 3, bewustzijn
IJskoud was het toen we ’s morgens naar het
hotel liepen. Agenten die het verkeer regel-
den stonden te kleumen bij de stoplichten.
Ditmaal was er geen ontvangst in de grote
zaal maar werden we meteen naar de work-
shops geleid. Bradley Aldridge, de jonge man
die de lezing verzorgde, hield eerst een intro-
ductie over de historie van spiritualiteit en
stemmen. Daarna vertelde hij zijn ervarin-
gen. Het was duidelijk dat hij geen makkelijk
pad gelopen had, maar geleidelijk aan wist
hij de chaos in zijn hoofd te overwinnen en
zijn medicijnen af te bouwen. Het was weer
één van de bijzondere verhalen die tijdens
het congres werden verteld. Iederéén neemt
zijn eigen verhaal met zich mee, deelt het
met anderen, verbaal of non-verbaal en kan
het wellicht een lichtere wending geven. In
dat verhaal kan verdriet, pijn, boosheid of
angst verweven zitten. Het is niet aan ande-
ren om hierover te oordelen, of dit te veroor-
delen, of om de pijn weg te willen nemen
zonder dat de ander hierom vraagt. Nee, het
is aan anderen om ernaar te luisteren, zonder
oordeel en mét empathie. Dat is de bood-
schap die Kevin Healy - ruwe bolster, blanke
pit – uitdroeg in zijn workshop ‘Listening: a
learning circle’. Luisteren, daar gaat het om.
Niet door extra je best te willen doen, niet
door te wachten om iets te kunnen zeggen,
niet door iets van de ander te verwachten.
Nee, gewoon domweg luisteren.
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Epiloog 
Het is nu bijna half acht in de morgen. In
Montreal ligt nog steeds sneeuw en is het nog
steeds ijskoud. Door een ondergrondse stad te
creëren met meer dan 2000 winkels, 200 res-
taurants, 40 bioscopen, doorweven met een
metrostelsel en voetgangerstunnels kunnen de
locals de sneeuw en kou omzeilen en onder-
gronds blijven tot de lente de blaadjes aan de
bomen weer voorziet van heldergroen. 

Een ondergrondse stad, een ondergrondse
beweging. Als je onwetend in Montreal zou
lopen, zonder de wetenschap van een onder-
grondse stad, zou je nooit vermoeden welk een
bedrijvigheid zich onder de oppervlakte
afspeelt. Als je dan nietsvermoedend een trap
afdaalt, een lift neemt naar beneden, kom je in
een vreemde wereld terecht. Door een vrouw,
met paniek in haar ogen, word je aangeklampt:
‘Ze roepen mij, ze roepen mij, hoort u ze ook?’
Je kijkt haar aan. ‘Wat zou ik moeten horen?’
‘Daar, daar, wijst ze.’ Je kijkt naar de plek die ze
aanwijst maar ziet niemand staan. Je loopt ver-
der. Achter een deur zitten mensen in een
kring. Je luistert. Mensen delen hun ervaringen
over stemmen horen. In een andere ruimte
wordt er cursus gegeven over hoe je beter met
je stemmen kunt omgaan. Boven de grond ligt
er nog steeds sneeuw. Onder de grond zoeken
mensen hun weg. In een hoekje zijn twee man-
nen in gesprek over hun stemmen. Verderop
lopen mensen met kaartjes om hun nek. Je
loopt ernaartoe. Er is een congres. Op een podi-
um staat een stemmenhoorder. Hij vertelt over
zijn ervaringen. Ik loop verder en zie een oude-
re man staan. Hij knikt mij vriendelijk toe. Het
is Marius Romme, zo lees ik op zijn kaartje.
Mensen begroeten hem blij en bijna eerbiedig.
Ik loop naar twee vrouwen toe en vraag hen
wie hij is. ‘Dat is Marius’, zeggen zij. ‘De oprich-
ter van de stemmenhoordersbeweging. Samen
met zijn vrouw Sandra is dit allemaal ont-
staan’, en ze wijzen om zich heen. Er zijn talloze
congresgangers. Vaak zijn ze druk in gesprek
met elkaar. Ik hoor het verhaal van een man.
Hij is dakloos geweest, heeft door de straten

gezworven, is zwaar gemedicaliseerd geweest,
maar sinds hij in contact is gekomen met de
beweging gaat het beter met hem. Ik kijk nog
even naar Marius en groet hem. Hij groet mij
vriendelijk terug. Weer bovengronds gekomen
meng ik mij in het menselijke verkeer, nu
wetende dat er ondergronds veel gaande is. Er
ligt nog steeds sneeuw. Er is nog veel te doen!
Peter Oud op Open Dag 28 maart 2020:
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AANKONDIGING

‘Stichting Weerklank wil een kanteling van het systeem
in de GGZ. Niet de mens staat bij grote GGZ-organisa-
ties centraal, het systeem is hier leidend. 
Mensen die lijden onder hun stemmen worden binnen
de GGZ slecht behandeld. Daar regeert nog het biome-
disch model. 30 Jaar geleden werd de Maastrichtse
benadering door Romme en Escher ontwikkeld. De GGZ
is sindsdien de verkeerde kant op blijven kijken. Hier-
door is men blijven stilstaan.  En nog steeds stelt men
zich afwijzend op als het gaat om een andere benade-
ring en behandeling van mensen die stemmen horen,
omdat het niet past binnen het geldende denkkader.’

Peter Oud, voorzitter van Stichting Weerklank zal op de Open Dag op 28 maart 2020 een openings-
woord spreken. Daarin komt voornoemde opmerking uitvoerig aan de orde. 

Open Dag ook voor familie, naasten, hulpverleners en andere betrokkenen
Natuurlijk gaat hij ook in op de activiteiten en plannen van Stichting Weerklank en zal hij de Romme
Escher Wisseltrofee uitreiken aan iemand die zich op een verdienstelijke manier heeft ingezet voor
de boodschap die met de wisseltrofee wordt uitgedragen. Die boodschap luidt: Stemmen horen is
geen ziekte maar een menselijke variatie. Dat wil zeggen dat het stemmen horen een betekenis
heeft in het leven van de stemmenhoorder. Dat het een reactie kan zijn op meegemaakte gebeurte-
nissen en de daarbij behorende emoties.

Peter Oud: ‘Hulpverleners zijn vaak niet of onvoldoende geschoold om met (mensen die) stemmen
horen om te gaan. Stichting Weerklank kan daarin een helpende hand reiken. Ik wil hulpverleners
dan ook van harte uitnodigen om de Open Dag bij te wonen. Stichting Weerklank bestaat uit men-
sen die zelf die bijzondere zintuiglijke ervaringen hebben en ook hun familie /vrienden en hulpverle-
ners zijn vaak bij de stichting betrokken.’

Volgens Oud is de Open Dag ook van belang voor iedereen die zich verbonden voelt met stemmen-
hoorders, voor iedereen die graag wil dat stemmenhoorders serieus worden genomen, voor iedereen
die inzicht wil krijgen en wil onderzoeken hoe het anders kan. ‘Ik denk dan aan familie, vrienden, col-
lega’s en zeker ook aan ambtenaren en zorgverzekeraars.’
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Peter Oud op Open Dag 28 maart 2020:

‘De GGZ moet de mens centraal stellen en
niet het eigen systeem!’



Patsy Hage wordt door veel stemmen-
hoorders als het boegbeeld van de
‘stemmen accepteren beweging’ gezien.
Zij was het begin. Haar volhardendheid
zette mij ertoe aan anders over het
stemmen horen te gaan denken. Door
samen met mij openlijk in een tv show
over haar ervaringen en de problemen
die ze ermee in de traditionele psychia-
trie ondervond te praten, zette ze iets in
gang waar ze zelf geen weet van had.
Patsy is in meerde opzichten opmerke-
lijk. Ze is een van de weinige mensen die
in haar handelen consequenties door
trekt als ze vindt dat de argumenten
redelijk zijn, zoals op de tv openlijk pra-
ten over haar ervaringen in een tijd dat
nog niemand dat deed. Ze is ook iemand
die uit zichzelf nooit de publiciteit
zoekt. Ze heeft zich na het eerste wereld
congres voor stemmenhoorders in
Utrecht in 1987 van de stemmen horen
beweging gedistantieerd. Daarom is er
ook zo weinig van Patsy bekend. Patsy
en haar verhaal mogen echter niet in de
vergeethoek raken. 

     
Patsy was de eerste bij wie ik de stemmen
accepteerde als werkelijkheid. Dat betekent
mogelijk ook dat ze zelf niet zo geprofiteerd
heeft van deze benadering als de vele anderen
in dit boek. Patsy en ik moesten nog van alles
ontdekken. Ons onderzoek moest nog begin-
nen. We wisten toen niet dat het samen hing
met bedreigende gebeurtenissen etc.

Dit verslag bestaat uit twee delen 
1) Een korte geschiedenis van haar stemmen-
horen, zoals zij dat vertelt in een interview met
Sandra in 1998, opgenomen op video, om te
gebruiken in trainingen. Ze hoorde toen al lang

geen stemmen meer, maar vertelt in dit inter-
view over mogelijke verbanden met haar
levensgeschiedenis. 
2) Haar herstel verhaal, dat ik heb beschreven
vanuit mijn herinnering aan onze gesprekken. 
Patsy is haar stemmen kwijt geraakt na haar
huwelijk toen ze zich in haar leven veilig en
geaccepteerd voelde. Ze is toen komen vertel-
len dat ze achteraf het idee had, de stemmen
zelf in haar hoofd gemaakt te hebben. 

Een korte geschiedenis van Patsy’s ervaring
met haar stemmen
‘Ik was 8 jaar toen ik voor het eerst stemmen
ben gaan horen. Ik was met mijn broertje op
zolder. We speelden toneel. Ik had een sjaal om
mijn hoofd en een kaars in mijn hand. De sjaal
vatte vlam en ik gilde naar mijn moeder en ben
al brandend de trap af gerend. ik dacht dat ik
dood zou gaan. Ik ben toen met verschrikkelijke
brandwonden opgenomen in het ziekenhuis en
daar ben ik voor het eerst stemmen gaan
horen. In het begin waren de stemmen vrien-
delijk en ik praatte met ze, bijvoorbeeld aan
tafel wanneer mijn ouders ruzie hadden. Daar
kon ik niet tegen. Ik heb nooit tegen agressie
gekund. 

Toen ik 16 jaar was ben ik van huis weggelopen
en in een pleeggezin geplaatst. Ik hoopte de
stemmen kwijt te raken. Ik dacht dat de stem-
men te maken hadden met de ruzie sfeer thuis.
Als ik daar weg was zouden ze wel verdwijnen,
maar ze werden toen heel erg agressief en
domineerden me, vooral door van alles te ver-
bieden. Toen ik achttien was overleed mijn
vader en ben ik weer thuis komen wonen. Ik
ben gaan studeren in Nijmegen en daar waren
de stemmen zo luidruchtig dat ik me helemaal
niet kon concentreren op mijn studie. Dat mis-
lukte. Ik ben terug gegaan naar huis en heb
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een cursus honden trimmen gevolgd en dat in
de garage van mijn ouders als beroep een tijd
gedaan. Ik heb daarna een klein eigen huisje
gevonden in een niet al te veilige wijk en daar
was ik erg bang. Ik sloot me min of meer thuis
op onder bescherming van twee honden Ik
kwam nergens omdat ik niets van de stemmen
mocht. 

In die tijd ben ik door een vriendin van mijn
moeder naar Marius Romme verwezen.’ 

Marius Romme werkend aan zijn nieuwe boek

Herstel: zoals herinnert door Marius Romme
Er is bij Patsy sprake van een gedeeltelijk her-
stel. Ze kwam in 1985 bij mij. Na het stemmen-
horen congres van begin 1987 is ze een half jaar
later getrouwd.  Toen is ze haar stemmen kwijt
geraakt. Ze heeft twee kinderen opgevoed en
met man en kinderen een zelfstandig leven
geleid. Haar probleem met agressie is niet
opgelost. Ofschoon ze goed weet wat ze wil is
ze wel altijd gauw onzeker. Ik zal hier mijn her-
inneringen aan de therapie weergeven.

Ik heb van 1985 tot aan haar huwelijk in de
tweede helft van 1987 regelmatig gesprekken
met Patsy gevoerd aanvankelijk wekelijks, daar-
na om de veertien dagen.
Toen ik haar voor het eerst zag had ze nogal
opvallende littekens in haar gezicht en was aan
haar te zien wat er gebeurd was. Ze kon daar
moeilijk over praten, want ze schaamde zich
ervoor en het remde haar in haar contacten. Ik

heb haar toen geadviseerd om naar een
schoon- heidsspecialiste te gaan om te leren de
littekens weg te schminken. Deze handicap
was vermijdbaar en het maakte haar onzeker-
heid alleen maar erger. Dat heeft ze gedaan en
dat had een goed effect. 

Ze was naar mij verwezen en in de brief stond
de gedachte dat haar probleem te maken zou
kunnen hebben met haar moeilijke vader. Aan-
gezien in die tijd er nog geen haar op mijn
hoofd dacht aan het verband tussen proble-
men zoals een verbrand gezicht en een moeilij-
ke vader en het horen van stemmen, is die rela-
tie ook niet gelegd en zijn we gaan praten over
actuele problemen zoals haar huisvesting en
de stemmen. Over de stemmen sprak ik als een
psychiater vanuit de idee van symptoom van
een ziekte. Daarmee was ze niet tevreden want
mijn manier van praten over stemmen was
voor haar geen hulp. Zij werd door die stem-
men gehinderd en zij wilde weten hoe dat ver-
anderen kon. Medicijnen hadden haar niet echt
geholpen. Ze maakte de afstand tot de stem-
men wat groter maar deze hinderden haar
daardoor ook want als ze medicijnen nam kon
ze zich niet goed concentreren op het lezen,
wat ze graag deed. Daarom verminderde ik de
medicijnen en leerde haar er zelf mee omgaan
door alleen een paar dagen meer te nemen als
ze meer dan gemiddeld gehinderd werd door
de stemmen. Maar Patsy wilde dat ik haar
stemmen zou accepteren en met haar in te
gaan op de hinder en vooral ook geloof te
hechten aan de realiteit van de stemmen. Het
heeft haar een jaar gekost mij ervan te overtui-
gen dat het probleem met stemmen niet de
eventuele ziekte is, maar de hinder die zij ervan
ondervond. In die tijd kon ze ook niet in detail
over de stemmen vertellen, dat verboden de
stemmen haar. 

Omdat Patsy er niet over kon praten hebben
we verzonnen dat ze thuis haar ervaringen met
de stemmen op zou schrijven en dat schrift
meenemen, dan kon ik het lezen en samen ver-
zinnen wat ze kon doen. 
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Uit de gesprekken kwam naar voren dat ze
twee keer per jaar veel last van de stemmen
kreeg ergens in november en ergens in mei.
Het bleek dat in november haar oorspronkelijk
verbranding was geweest en dat in mei haar
Vader was gestorven. Ik had toen nog geen
idee dat de verbranding, via de daarbij ervaren
doodsangst verband kon houden met het
horen van stemmen. Haar Vaders overlijden
was om meerdere redenen traumatisch voor
haar geweest. Ik had toen ook nog geen idee
dat stemmen vaak met nare herinneringen te
maken hebben en ook dat dat een oorzaak kon
zijn voor de wisselende intensiteit. Voor Patsy
waren dit zowel de bedreigende gebeurtenis
van de verbranding als de bedreigende emotie
van agressie.

Aangezien Patsy zich in haar huis erg onveilig
voelde en met twee herdershonden er zich min
of meer verschanste, heb ik haar aangemoe-
digd op zoek te gaan naar een ander huis. Dat
is wel gelukt, maar ook daar voelde ze zich niet
veilig. Een tijdje kon een tante bij haar wonen
wat wel hielp. Ze heeft daarna via haar moeder
een huis kunnen kopen in een nieuwbouw wijk
niet ver van haar moeders huis. Daar voelde ze
zich wel veilig. De mensen die daar woonden,
kwamen overeen met haar sociale ervaring en
het was niet ver van haar moeder. Het belang
van veiligheid is in de sociale psychiatrie niet
nieuw, maar dat het ook direct op het stem-
men horen invloed heeft wisten we niet.

In de tijd dat een tante bij Patsy woonde was
die tante ook een voorbeeld van hoe je verstan-
dig met je leven kan omgaan en dat leidde in
onze gesprekken ook tot hoe je kan omgaan
met stemmen. Met elkaar nagaan op welke
manieren je met stemmen om kon gaan. Zo
bleek dat het mogelijk was tegen de stemmen
te zeggen: ‘kom vanavond maar, dan heb ik tijd
voor je, maar nu niet’. Dat werkte redelijk bij
Patsy en gaf haar ook een gevoel van controle
en meer bewegingsvrijheid overdag. In die tijd
wisten we nog niet dat je met stemmen kon
leren omgaan en dat er daarvoor heel prakti-

sche manieren waren die mensen ook zelf kun-
nen verzinnen. 
Al zoekend kwamen we er ook achter dat er
nog een andere manier van omgaan met de
stemmen bleek te zijn, ‘anticiperen wanneer de
stemmen komen en bekijken hoe je anders
vorm kunt geven aan die situaties’. Patsy had
toen weer een vriend en als ze uitgingen stuur-
den de stemmen Patsy om 23 uur naar huis en
dat vond de vriend te vroeg. Als ze voor dat ze
uitgingen samen afspraken hoe laat ze naar
huis zouden gaan en zich daar aan hielden dan
kwamen de stemmen niet. Uit gesprekken
bleek dat elf uur de tijd was waarop ze van
haar moeder ’s avonds thuis moest zijn.

In de tijd dat Patsy deze vriend had, werd ze
daarvan zwanger, maar ze wilde niet met
hem trouwen, want de stemmen waren nog
al kritisch naar hem (ook een mooie meta-
foor) en ze had niet aan hem verteld dat ze
stemmen hoorde. Dat was een veeg teken,
want een dergelijk geheim staat een dieper
gaande relatie in de weg. Patsy wilde wel het
kind houden. Maar ze werd al gauw onzeker
en dacht dat ze niet zwanger was maar dat de
stemmen haar lichaam veranderden en haar
zouden vernietigen, door haar lichaam te ver-
nietigen. (ook een metafoor). Dit was geen
gering probleem. We hebben toen samen een
afspraak kunnen maken door te zeggen ‘Jij
denkt dat de stemmen je zullen vernietigen
en ik denk dat je zwanger bent. We weten
geen van beiden wie gelijk heeft, maar mis-
schien wil je mij het voordeel van de twijfel
geven en met mij negen maanden wachten.
Als er dan geen kind komt zal ik je helpen met
suïcide en ondertussen zal ik je maandelijks
door een neuroloog laten nakijken, om zeker
te zijn dat de stemmen je gezondheid niet
aantasten.’ Dat hebben we gedaan en toen is
er gelukkig een kind gekomen.

Nadat Patsy’s oudste zoon geboren was is ze
een tijdje bij haar moeder gaan wonen en
daarna  weer in haar eigen huis niet ver van
haar moeder.
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Inmiddels had ze mij overtuigd van de echtheid
van haar stemmen en was ik dat nagegaan,

door Patsy te vragen met andere stemmen-
hoorders te praten over de stemmen. Hierin
viel het mij in die gesprekken op hoe echt de
conversatie was en hoe goed ze elkaar begre-
pen. Dit hebben we een paar keer herhaald en
toen zei Patsy dat ze het prettig vond te mer-
ken dat er anderen waren die stemmen hoor-
den maar dat ze nog niet voldoende oplossing
had voor haar problemen met de stemmen. Dit
is toen aanleiding geweest om met Sandra
Escher te zoeken naar mensen die stemmen
horen en daar wel een oplossing voor hadden
gevonden. Daarvoor leek ons de TV de mooiste
mogelijkheid, die komt in alle huiskamers. We
hebben toen een TV talk show ( Sonja op
Maandag Avro) bereid gevonden een uitzen-
ding over stemmen horen te maken. Patsy
moest dan wel zelf haar verhaal vertellen.
Zoals ik al zei, Patsy is heel consequent en ook
al vond ze het eng, ze zag ook geen andere
mogelijkheid. Dit was tenslotte een mogelijk-
heid verder te komen met haar probleem. San-
dra bereidde met Patsy haar verhaal voor en
besprak met de TV talkshow presentator nauw-
keurig de vragen die er gesteld zouden worden.
Om als argument voor het maken van een talk-
show over stemmen horen, een nieuws item te
creëren, verzon Sandra dat we het eerste con-
gres voor stemmenhoorders zouden houden.
Op die TV uit zending reageerde 700 mensen
per telefoon. Hiervan hoorde 550 mensen zelf
stemmen en gaven 450 hun adres op. Wij heb-
ben toen samen met Patsy de vragen voor een
enquête geformuleerd. Enige maanden later, in
februari 1987 vond het eerste congres plaats en
is een netwerk voor stemmenhoorders, de
Stichting Weerklank opgezet. De stemmen
beweging was geboren. Patsy bezocht met
haar moeder en haar nieuwe vriend het con-
gres, de geheimen waren opgeheven. Patsy
trouwde een half jaar later en onze contacten
werden gereduceerd tot een of tweemaal per
jaar een contact uit wederzijdse interesse.

Niet lang nadat Patsy getrouwd was kwam ze
een keer met haar echtgenoot bij mij op
bezoek en vertelde me dat de stemmen ver-
dwenen waren en dat ze achteraf het idee had,
ze zelf in haar hoofd te hebben gemaakt. We
hebben toen samen gedacht dat de verkregen
veiligheid van belang was geweest om de
stemmen overbodig te maken. 

Dat ik Patsy ingedeeld heb bij de stemmen
hoorders die gedeeeltelijk hersteld zijn komt
omdat Patsy wel door heeft gekregen dat de
stemmen sterk verbonden waren met haar
onvermogen agressie te uiten, maar dat ze dat
ook nooit geleerd heeft. Het veiligheids aspect
en het niet uiting kunnen geven aan haar
agressie, is ook waarschijnlijk reden dat de
stemmen 20 jaar later terug zijn gekomen in
de periode nadat ze op haar verzoek geschei-
den was van haar echtgenoot. 20 jaar zonder
stemmen en goed functioneren in een gezin
met twee kinderen leek mij voldoende reden
haar verhaal op te nemen in een bundel erva-
ringsverhalen die enige tijd later verscheen.
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Remke van Staveren is psychiater en initiatiefnemer van HARTvoor-
deGGZ. Dat is een beweging die zich inzet voor ‘samen werken aan
een betere, herstelondersteunende en menswaardige ggz’. HART
voor de GGZ wil tegenwicht bieden aan de verzakelijking van de
zorg. Zorg moet niet alleen zinnig en zuinig, maar bovenal zorg-
zaam zijn! Zij is een van de sprekers op de open dag van de Stich-
ting Weerklank die plaatsvindt op 28 maart 2020. Locatie: Enik
Recovery College, Vaartscherijn 51, Utrecht.

Remke van Staveren, al jaren meer ‘afbouwer’ dan ’voorschrijver’, vertelt vanuit psychiater perspec-
tief over haar ervaringen met afbouwen van medicatie. Hoe komt het toch dat psychiatrisch patiën-
ten zo veel en zoveel verschillende medicijnen slikken? Is dat echt nodig? Kan het minder? Hoe dan?
Net als in de spreekkamer wordt HET een interactief half uurtje, met nijpende vragen en goudeerlij-
ke antwoorden.

AANKONDIGING
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Open dag Stichting Weerklank 28 maart
2020 in Utrecht
Psychiater Remke van Staveren: Met Hart voor Herstel…..
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‘We proberen het boek zo ongeveer
tegen de zomer 2020 te laten verschij-
nen. En met we’ bedoel ik Marius
Romme, Sandra Escher, redacteur Gerdie
Kienhorst en ondergetekende. Het boek
is enerzijds een actualisatie van de uit-
gave Omgaan met stemmen horen. Een
gids voor hulpverlening van de hand van
Marius Romme en Sandra Escher. Dat
boek verscheen in 1999 en is zo goed als
niet meer verkrijgbaar. Daarnaast voegt
de uitgave waar we nu aan werken
belangrijke hoofdstukken toe. De titel
gaat luiden: Stemmen horen begrijpelijk
maken. We overwegen om er nog een
ondertitel aan toe te voegen. De eerdere
uitgave vermeldt dat die vooral is
gericht op de hulpverlening. We hebben
nu voor een bredere opzet gekozen. We
willen niet alleen hulpverleners berei-
ken maar zeker ook stemmenhoorders,
familie en naasten. De praktijk heeft
overigens wel laten zien dat genoemde
‘doelgroepen’ het boek Omgaan met
stemmen horen al wel raadpleegden,
maar we gaan nu gerichter op al die
mogelijke lezersgroepen schrijven, zou
je kunnen zeggen. We voegen er hoofd-
stukken aan toe die mede zijn gericht
op een bredere lezerskring. Een hoofd-
stuk over traumatherapie bijvoorbeeld.
Dat zat er niet in. Nu dus wel. Er wordt
een hoofdstuk toegevoegd over per-
soonlijke diagnostiek. Het hart van het
boek is en blijft het ‘construct’, het
beantwoorden van twee kernvragen
nadat het stemmeninterview is afgeno-

men. We hebben meer voorbeelden
ingevoegd die naar ik hoop nog concre-
ter, nog duidelijker laten zien hoe het
werkt. Er is in het boek aandacht voor
Intervoice, Open Dialogue*) en netwer-
ken. Er wordt informatie gegeven over
de cursus voor hulpverleners en stem-
menhoorders. Er wordt informatie gege-
ven over medicatie en stemmen horen.
Er komt een vernieuwd hoofdstuk over
cognitieve therapie. En niet onbelangrijk
is dat we de vormgeving zo maken dat
het boek heel toegankelijk is voor ieder-
een die het wil openslaan.’

Praten is beter dan verzwijgen, ontkennen
of medicatie
We spreken Dirk Corstens op de maandag voor
Kerst 2019 in een feestelijk uitgedost Maas-
tricht. Op enige afstand van de drukte van de
Kerstmarkt op het Vrijthof staan koffie en
gebroken chocola op tafel. De psychiater is een
overtuigd voorstander van een andere benade-
ring en behandeling van mensen die stemmen
horen. Hij verschilt met menige vakgenoot over
zijns inziens vermeende ‘bewijskracht’ van
diagnoses en medicatie in de psychiatrie. Het
ligt niet expliciet op tafel, maar ik heb sterk de
indruk dat het boek ook nog een andere
belangrijke functie heeft: een stellingname
tegenover de hulpverleners die verzuimen om
stemmenhoorders te bieden waar ze echt mee
verder kunnen. 

‘De geest van dit boek brengt je terug naar
waar het om gaat: stemmen horen heeft te
maken met degene die stemmen hoort en
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Psychiater Dirk Corstens: ‘Het gaat zeker
niet over stemmen doen verdwijnen, maar
over het leren omgaan met stemmen!’
Paul Custers



heeft te maken met andere mensen met wie
hij of zij communiceert en omgaat. Het boek
gaat over wat je kan doen als iemand stemmen
hoort, zonder dat je labelt, stigmatiseert en
medicijnen voorschrijft. Dat laatste helpt
meestal niet. In het beste geval wordt cognitie-
ve therapie ingezet. En dan mag je hopen dat
dat wel iets in de goede richting doet. 

Mijn opvatting en die van steeds meer hulpver-
leners is, dat je beter over en met de stemmen
in gesprek kunt gaan, dan ze verzwijgen of ont-
kennen of medicatie voorschrijven. Zowel in
het boek Omgaan met stemmen horen als
natuurlijk ook in Stemmen horen begrijpelijk
maken wordt duidelijk dat die aanpak tot bete-
re, duurzamere resultaten leidt. En vooral: we
kunnen putten uit een heel groot aantal
gesprekken met stemmenhoorders die baat
hebben bij de aanpak volgens de Maastrichtse
benadering of het Making Sense of Voices-
model**). En er is onderzoek gedaan over pra-
ten met stemmen (op de Universiteit van Rea-
ding) dat laat zien dat Making Sense of Voices
minstens een succesvolle behandeling is. Er is
ook onderzoek gaande ( in Manchester) naar
wat onze aanpak kan betekenen voor mensen
die stemmen horen. Belangrijk is dat je op een
rustige en doordachte manier begint met een
benadering en behandeling van mensen die
stemmen horen. Je begint eigenlijk nooit of
maar heel zelden en in uitzonderlijke gevallen
met het zwaarste middel, medicatie.’

Praten blijkt vaak een te grote stap voor
hulpverleners
‘We gaan met het Maastrichts Interview voor
stemmenhoorders in gesprek over de stem-
men. En dat is heel belangrijk voor mensen die
stemmen horen. En juist dat blijkt voor menige
hulpverlener een te grote stap. Professionals
zijn nogal eens huiverig omdat ze verwachten
dat het praten over en met de stemmen leidt
tot meer lijden, meer traumatisering. Sommige
psychotherapeuten durven het aan. Alternatief
therapeuten weten vaak ook beter met stem-
men horen om te gaan. Cognitief therapeuten

ook wel, maar toch vinden ze vaak dat de
stemmen moeten verdwijnen. In het boek
Stemmen horen begrijpelijk maken gaat het
niet over de doelstelling dat de stemmen moe-
ten verdwijnen. Dat is helemaal geen construc-
tief en helpend doel. Het kan wel een effect
zijn van onze aanpak. Ik zou heel graag zien dat
veel professionals kennisnemen van de inhoud
van het boek.’
De aarzeling binnen de psychiatrie in Neder-
land om echt te kijken naar de aanpak en resul-
taten van het Maastrichtse Model is zeker niet
het beeld dat internationaal opdoemt. Con-
gressen, studiebijeenkomsten en onderzoeken
die elders in de wereld plaatsvinden, onder-
schrijven de betekenis en waarde van de
behandelmethode die sinds 1987 door Marius
Romme is uitgewerkt en in de vele jaren daar-
na door een nog steeds kleine maar groeiende
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Dirk Corstens bij het Nationaal Congres Stemmen
Horen in Sao Paolo, Brazilië, voorjaar 2019. 



groep hulpverleners wordt toegepast. De reac-
ties van mensen die stemmen horen en/of van-
uit zelfhulpgroepen reageren, laten overigens
geen twijfel bestaan over die andere benade-
ring en behandeling. 

Standaardvraag
Het boek is in vier delen opgebouwd. Ten eer-
ste wordt de onderbouwing van het ‘waarom’
van de stemmen-horen-accepteren-benadering
uit de doeken gedaan. Het tweede deel gaat
over hoe over de stemmen in gesprek te gaan
via het Maastrichtse Interview, het verslag en
het construct. Het derde deel gaat in op (het
ontdekken van) mogelijkheden om met de
stemmen om te gaan en het vierde deel is
gericht op het zoeken van steun en interven-
ties. Dat laatste is weliswaar vooral gericht op
hulpverleners, maar Dirk Corstens verwacht dat
ook familie en naasten en zeker stemmenhoor-
ders zelf daarin geïnteresseerd zullen zijn. 
‘De systematiek van het Maastrichts Interview
is nieuw. De gedachte dat stemmen horen iets
met jou te maken heeft is niet nieuw, maar er
zo systematisch en consequent op ingaan wel.’
Zelfhulpgroepen komen in Stemmen horen
begrijpelijk maken ook aan de orde. Ook hier
geldt dat de waarde en effectiviteit ervan door
mensen die stemmen horen wordt gewaar-
deerd. In tegenstelling tot de wetenschappelij-
ke appreciatie.
‘Wetenschappelijk onderzoek naar zelfhulp is
in bepaalde opzichten ook wel lastig. De ‘zelf-
hulppraktijk’ en de wetenschappelijke onder-
zoek agenda verdragen elkaar eigenlijk niet
goed. Een wetenschappelijk opgezet stramien
voor onderzoek beïnvloedt de praktijk die
wordt onderzocht. Wat moet je meten? Of
iemand meer of minder stemmen hoort doet
eigenlijk niet ter zake. Of iemand meer of min-
der lijdt onder stemmen? Hoe meet je dat op
een betrouwbare manier en met betrouwbare
uitkomsten? Niettemin hebben we laten zien
en tonen we nog steeds aan, zeker ook in dit
boek, dat het werkt. Dat draagt gelukkig wel
bij aan de groeiende belangstelling, ook in de
wetenschappelijke en professionele omgeving.’

Als het zover komt dat de standaardvraag
wordt ‘Kunt u met de stemmen in gesprek
gaan?’, dan is er volgens Dirk Corstens een
grote stap gezet in de behandeling van (men-
sen die) stemmen horen. De volgende stap is
dan onvermijdelijk om ervoor te zorgen dat
hulpverleners leren om in gesprek te gaan over
en met de stemmen.

*) Open Dialogue omvat zowel het organiseren van een
behandelsysteem als een vorm van therapeutische
gespreksvoering (dialogisme) binnen dat systeem. Uit-
gangspunt is niet om te komen tot een diagnose maar
om ruimte te maken voor de verschillende verhalen van
cliënt en betrokkenen. 
**) De Maastrichtse Benadering of het Making Sense of
Voices model voor stemmenhoorders is een methode om
de ervaring van het stemmenhoren met het Maastrichts
Stemmeninterview op een gestructureerde wijze in kaart
te brengen en de twee vragen van het construct te beant-
woorden: wie of wat representeren de stemmen en welke
problemen worden door de stemmen gerepresenteerd.
Vervolgens is het in gesprek gaan met de stemmen
nadrukkelijk een methode die de relatie tussen stemmen-
hoorder en diens stemmen tracht te verbeteren. 
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Het is goed dat Peter Oud als voorzitter
van Stichting Weerklank in de laatste
Klankspiegel zijn visie uitsprak, en die
van de Stichting neem ik aan, en opriep
tot een dialoog hierover. Dit lijkt me
belangrijk omdat het te lang stil is
geweest rond Weerklank.
De positieve toon van het verhaal is ook
goed, goed voor de achtergrond van te
ondernemen activiteiten en voor de PR,
naar buiten toe. Het horen van stem-
men moet uit het verdomhoekje komen,
uit de maatschappelijke stigmatisering
die er nog steeds op rust.  Het is ook
goed naar leden en lezers toe: er is
hoop, een andere benadering is moge-
lijk, en die zou leiden tot meer en beter
herstel,  tot minder last en lijden, tot
emancipatie.
Waaruit bestaat die andere benadering
dan? 

Vanuit de gedachte dat stemmen horen een
menselijke variatie is, niet per se ziekmakend
omdat er ook positieve stemmenhoorders zijn,
moet de focus op de klachten zijn en de oorza-
ken daarvan, niet op het horen op zich. Dit
liefst samen met een deze zoektocht onder-
steunende persoon,die helpt stemmen te leren
accepteren en de angst ervoor te verminderen.
Het gesprek over het leven van de stemmen-
hoorder moet resulteren in het praten over de
stemmen, liefst systematisch zoals via het
Maastrichtse interview. Dat moet inzicht ver-
schaffen in waar de stemmen voor staan, wie
representeren ze en welke problemen liggen er
aan ten grondslag? Deze geheel andere bena-
dering zou veel meer effect hebben dan de
gangbare binnen de geestelijke gezondheids-
zorg, en medicatie doen reduceren.
Dat laatste lijkt me prima en ook schort er veel

aan de gangbare benadering tegenover stem-
men horen.  Behalve medicatie stelt die niet
veel voor, is mijn ervaring. Ik heb in de loop der
jaren (40) een tiental therapeuten versleten,
gemiddeld zo’n twee jaar per hulpverlener.
Meestal waren dit zelfstandige psychologen,
een enkele psychiater en een enkele binnen de
GGZ. Afgezien van wat nuttige steun tijdens
(twee) stevige depressies, heb ik daar verder
weinig aan gehad. Mijn probleem was namelijk
het horen van negatieve stemmen, vooral één
zeurend kind,  en dat kwam nauwelijks aan de
orde. Het ging steeds over mijn jeugd, mijn
ouders, en over hoe ik me nu redde in het
dagelijkse leven. De dominante rol van de
stemmen daarbij werd meestal genegeerd,
omdat zoals een enkele therapeut erkende ‘we
daar niks mee kunnen’. En een ander zei steeds
‘joh, negeer dat kind toch ‘. Maar ook de twee
therapeuten die wel open stonden voor een
gesprek daarover, kwamen niet verder dan me
erover aanhoren en er iets over opschrijven. De
enige therapeut in wie ik vertrouwen had,
omdat het echt klikte en hij uitstraalde mij en
mijn problemen wel aan te kunnen , in positie-
ve zin, viel binnen een half jaar dood van zijn
fiets. Wat mij vertrouwen had gegeven was
niet zozeer zijn methode, hij baseerde zich los-
jes op de bekende guru Eckhart Tolle (met zijn
boek ‘De Kracht van het Nu’) en was nogal
gecharmeerd van de Helende Reis van Brandon
Bays, maar vooral op zijn sterk op mij gerichte
totale benadering. Kom maar op, waar zit je
mee en waar wil je het over hebben? Ik kan je
aan, kan het hebben. Eigenlijk heel eclectisch,
van alles wat, maar vooral heel betrokken.

Daarna heb ik geen therapie meer gehad. Dit
kwam in de eerste plaats doordat ik een raar
mechanisme bij me zelf waarnam: hoe slechter
de therapie, hoe meer ik er van wilde hebben.
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Alleen een grote dosis zou misschien helpen,
was de idiote gedachte, dus steeds de frequen-
tie opvoeren bij uitblijvend succes. Daarom
hield ik slechte therapieën veel te lang vol, ver-
spilde mijn tijd en maakte me volkomen ten
onrechte steeds afhankelijker van de hulpverle-
ner. Zelf kon ik het niet, dacht ik dan, ook al
deed ik het al jaren zelf. Nee, hij/zij moest me
helpen. Marius Romme hielp me mede uit deze
droom door me erop te wijzen dat ik het zelf
moest doen, niet kon en moest vertrouwen op
een therapeut die me toch niet kon helpen.
Daarnaast boorde ik andere kanalen aan, zoals
het bezoeken van nationale en internationale
congressen van en voor stemmenhoorders, het
vervolgens eindelijk eens oprichten van een
stemmenhoordersgroep, en het ondergaan van
het Maastrichts interview (2x). Ik was al bij het
allereerste congres in Utrecht in 1987, na de tv
uitzending bij Sonja Barend met Marius en
Patty. Maar toen voelde ik me nog te goed om
me bij de net opgerichte beweging aan te slui-
ten. Deze domme trots hield ik 20 jaar vol. Toen
pas zocht ik hernieuwd het contact met stem-
menhoorders.

Wat leverde dit me op? Nuttige informatie, al
had ik eerder zelf al veel erover gelezen en me
stuk geanalyseerd. Nieuwe kontakten en af en
toe een gevoel van herkenning en verbonden-
heid, vooral in mijn eigen groepje. Daar kon ik
soms vandaan gaan, eens per maand, met een
avond rust in het hoofd.  Verder bleef het
behelpen, aanmodderen, en zonder werk na
mijn pensioen geen grote afleidingen meer
(behalve lezen). Gelukkig had ik bij toeval een
nieuw coping-mechanisme ontdekt: een vorm
van meditatie waarbij ik op de grond mijn
lichaam probeerde te voelen, vooral daar waar
spanning zat, om deze via focus daarop te ver-
minderen en zo wat uit mijn hoofd te komen.
Enigszins te vergelijken met de bodyscan uit de
mindfulness, al kwam ik meestal niet verder
dan de schouderpartij. En het hoofd liet zich
ook niet zomaar in de luren leggen, dus sput-
terde dat inclusief de stem flink tegen bij
pogingen tot ontspannen of leegmaken. Dat

vereiste subtiel laveren elke keer, ook al omdat
elke poging tot forceren mislukte want meteen
haar tegendeel opriep. Daarnaast breidde ik de
trukendoos van de coping mechanismen steeds
verder uit.

Zo blijft het voor mij wel behelpen, en blijf ik
stemmen horen als een nare menselijke varia-
tie zien, en ook als een serieuze chronische
ziekte die de levenskwaliteit ernstig aantast.
Bovendien blijft het fenomeen zelfs na 40 jaar
zelfstudie nog steeds behoorlijk overweldi-
gend, ongrijpbaar en moeilijk te bevatten. Nu
weet ik wel dat de ene stem de andere niet is,
en dat herstel zeker mogelijk is bij bepaalde
stemmen. Een onderscheid tussen stemmen
zou nuttig zijn m.i. en wordt te weinig
gemaakt. Maar toch vermoed ik nog veel zin-
loos lijden bij nogal wat stemmenhoorders. Lij-
den dat op zich niet weggaat als er meer maat-
schappelijke acceptatie van het fenomeen zou
zijn. Wat te doen met al die mensen?

Vandaar dat ik enige reserves heb bij de posi-
tieve insteek van Weerklank, zoals door Peter
Oud zo goed verwoord. Maar misschien heb ik
iets gemist en heeft Weerklank inmiddels de
CODE GEKRAAKT van het stemmen horen? Is
nu het geheim van stemmen horen aan het
licht gebracht, de sleutel tot verhelpen gevon-
den? Dat hoor ik dan graag, liefst zo concreet
mogelijk, zodat ik er ook mijn voordeel mee
kan doen en de genoemde kanteling kan (mee)
maken. 
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Misbruik en geweldpleging worden
maatschappelijk direct geassocieerd
met meisjes en vrouwen, terwijl hetzelf-
de wel degelijk ook jongens en mannen
overkomt. Kennelijk rust hier een taboe
op. En dat zou te verklaren zijn doordat
jongens en mannen dit zelf mede in
stand houden door deze ervaring uit
schaamte, schuldgevoel of stoerheid
niet met anderen te delen. Vaak jaren-
lang niet.

Een zwijgen dat op jonge leeftijd soms ook is
afgedwongen door verschillende vormen van
chantage: ‘Als je ‘ons geheim’ verklapt dan…’
Het is tijd om het persoonlijke zwijgen èn de
‘maatschappelijke stilte‘ te doorbreken en zich
over de gevolgen van dat zwijgen en dat taboe
te buigen. Zeker óók om wegen te vinden om
jongeren nu beter en eerder te kunnen onder-
steunen. Om daartoe een stap te zetten beleg-
de Logacom in samenwerking met uitgeverij
SWP in Duivendrecht op 2 december 2019 een
sessie voor zo’n 60 mensen, voornamelijk uit
de hulpverlening. Aanleiding is het boek Het is
Niet Stoer van Fiet van Beek met 12 interviews
met mannen, die terugblikken op pijnlijke erva-
ringen in hun jongensjaren. Bijzonder is dat 4
van de geïnterviewden persoonlijk aanwezig
waren en hun verhaal deden als illustratie bij
het onderwerp. Dat seksueel misbruik  een
structureel maatschappelijk fenomeen
genoemd kan worden is onderhand bekend. De
gevolgen daarvan kunnen zeer uiteenlopen,
maar er is wat aan te doen en liefst in zo’n
vroeg mogelijk stadium. Het tweede deel van
het boek is ingeruimd voor informatie, tips en
mogelijke aanpak. Die hoofdstukken zijn een
resultaat van de inbreng van deskundigen in
wisselwerking met de feedback van de mensen
die de ervaringen hebben opgedaan. Stichting

Alexander die uitvoering wil helpen geven aan
de ‘mensenrechten van het kind’ was voor Fiet
van Beek een belangrijke partner om met de
geïnterviewden in contact te komen en ook om
uiteindelijk de financiering rond te krijgen.  

Het onderwerp van vandaag kwam op de
maatschappelijke agenda in de tachtiger jaren.
Toen toonde Nel Draijer op grond van een
onderzoek bij ruim 1000 vrouwen aan dat 1 op
de 3 als meisje met vormen van seksueel grens-
overschrijdend gedrag van doen had gehad.
Recent onderzoek inzake jongens/mannen
noemt dat 1 op de 5 uiteenlopende vormen van
ongewenste fysieke bejegeningen heeft onder-
vonden. En weinig van totaal onbekenden,
maar overwegend binnen het eigen gezin, door
familieleden of in de vertrouwde omgeving
zoals bijvoorbeeld een sportclub.

Monitor 
Alvorens aan de samenspraak met de 4 aanwe-
zige ‘ervaringsdeskundigen’ toe te komen, gaf
Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksu-
eel Geweld tegen Kinderen,  Herman Bolhaar,
een stand van zaken weer. Zeer recent is de
Monitor inzake zijn aandachtsgebied uitgeko-
men en die toont onmiskenbaar aan dat
slachtoffers te laat hulp krijgen. En dat is van
groot belang omdat de soms wel 40 jaar gele-
den gepleegde strafbare vormen van geweld,
vanaf de tienerjaren wèl het hele leven van
slachtoffers blijven doorspelen. Het gaat om
grote aantallen mensen en het is daarom zaak
zo vroeg mogelijk hulp in te zetten. Het taboe
aangaande misbruik van jongens is maat-
schappelijk nog wijdverbreid en als de slachtof-
fers dat verinnerlijken, blijven ze vaker en lan-
ger van hulp verstoken. Meisjes, vrouwen kun-
nen er over het algemeen makkelijker over pra-
ten, want de samenleving is daar meer op
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ingesteld.  Zo’n 36% van de jongens, bleek uit
de Monitor,  had het aan niemand verteld, ook
niet  ‘horizontaal’ aan leeftijdsgenoten. ‘Het
zou wenselijk zijn als we ’16 miljoen meldpun-
ten’ zouden hebben’, aldus Bolhaar. Dit is te
meer van belang omdat we weten dat het ver-
grijp voor 50% niet tot een eenmalige gebeur-
tenis beperkt blijft. Ingrijpen en hulp inroepen
verkleint die kans. Om dit te bewerkstelligen is
het van belang om sensitiever voor signalen te
worden en noodzakelijk om een veilige omge-
ving te creëren. En dan vervolgens ook bij het
geringste signaal te handelen en hulp in te zet-
ten, wat nu helaas nog niet vaak gebeurt.
‘Mensen verdienen hulp, want dat is een men-
senrecht.’ Bolhaar acht het wenselijk een
lerend systeem op te bouwen, waardoor de
Monitor als een kennisbron en aanjager van
vroegtijdig ingrijpen benut kan worden. 

Ervaringsdeskundigen aan het woord
Dan stappen we over naar de kennismaking
met 4 mensen die door Fiet voor het boek zijn
geïnterviewd, onder hen twee broers. Wat
vindt men achteraf van belang? Het zwijgen
om de huisvrede te bewaren, maar ook bij
hulpverleners werd veel van het verhaal weg-
gehouden. ‘De school liet het afweten om te
handelen al zag men de striemen op mijn
benen.’ Al is het lang geleden, het laat je nooit
meer los en je kunt op onverwachte momenten
weer met echo’s van toen geconfronteerd wor-
den. Je kunt uiteindelijk niet blijven zwijgen.
Het zwijgen en daarmee ook het isolement,
binnen het gesloten systeem van het gezin bij-
voorbeeld, moet doorbroken worden. Verande-
ringen komen niet door het stilhouden, maar
door er over te praten en dan vooral tot hande-
len over te gaan: ‘Niet lullen maar doen.’  De
geïnterviewde mannen spraken de hoop uit
dat het boek zal bijdragen aan meer openheid
over het onderwerp en lotgenoten zal aanspo-
ren hun verhaal te delen met anderen. Net
zoals het boek hèn hielp hun verhaal te delen
met de eigen omgeving en kinderen. Het boek
is ook nuttig voor hulpverleners om kennis van
te nemen en in hun praktijk te benutten.

Reacties
Reden om nu de aanwezige hulpverleners te
laten reageren.  Het blijkt niet altijd even mak-
kelijk: ‘Als je misbruik of mishandeling aan-
kaart, kun je ouders over je heen krijgen of een
uit huis plaatsing van het kind veroorzaken.
Politie breekt makkelijk locaties binnen bij ver-
denking van een hennepplantage, maar bij
melding van misbruik gaat het overgaan tot
een huisbezoek heel wat lastiger, in verband
met de privacybescherming. Als hulpverlener
moet je ook wel uit je comfortzone durven
komen en vragen durven stellen inzake grens-
overschrijdend gedrag, dat vergt moed en dan
moet je er ook nog verder mee om kunnen
gaan. Bij kinderen is het makkelijker dan bij
volwassenen om erover in gesprek te komen.
Vragen is uiteindelijk de sleutel en opent de
weg om samen verdere stappen te kunnen zet-
ten.’ Bolhaar voegt toe: ‘De wereld is uitermate
geprotocolliseerd en gejuridiseerd en dat
maakt het bepaald niet makkelijk om door
ingrijpen een veiliger wereld te creëren, terwijl
niét optreden schadelijker is.’

De Praktijk
Dan het woord aan Iva Bicanic, klinisch psycho-
loog en directeur landelijk Psychotraumacen-
trum en het Centrum Seksueel Geweld in
Utrecht. Zij gaat in op het tweede deel van het
boek en lardeert haar bevlogen bijdrage ook
met verhalen uit haar eigen praktijk. Ze beves-
tigt dat weinig jongeren om hulp vragen en als
ze erover spreken is dat meestal pas in de vol-
wassenheid. De last van de pijn uit het verle-
den kan door de tijd heen in zwaarte verande-
ren. Daarom is het goed een ontwikkelingsper-
spectief te hanteren en aan herevaluaties van
gebeurtenissen te doen: ‘Hoe kijk je terug op je
automutilatie of je eetstoornis?’ Een jaarlijkse
check up is raadzaam, met als leidende vraag:
‘Hoe zit het verhaal nu in je hoofd. Welke druk
ervaar je uit de samenleving om je mond te
houden, maar ook in hoeverre dwingen gevoe-
lens van schuld en schaamte  je de weg van het
vergeten of ontkennen op?’ Op alle leeftijden
kunnen dergelijke mechanismen aan de orde
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komen. Bij het ouder worden, is het uiteindelijk
moeilijk het trauma uit de jeugd eronder te
blijven houden en dan is een PTSS behandeling
veelal aan de orde. Jongens hebben behalve
dat ze er meer over zwijgen dan meisjes ook de
neiging te externaliseren in machogedrag en
nogal wat jongens denken homo te zijn. Een
meestal verkeerde gevolgtrekking uit het feit
dat ze een erectie kregen bij het ongewilde
misbruik, wat in feite een op zich normaal ver-
schijnsel is bij stress. Psycho-educatie zou der-
gelijke zaken aan de orde kunnen stellen, zoals
bijvoorbeeld ook de angst die jongens kunnen
hebben zelf dader te worden.

Plegers zijn in 7% van de gevallen vrouwen. Bij
jongens van 16 is dat 1 op de 3 die jongens –
cynisch genoeg-  soms het predicaat van ‘lucky
boy’ meegeven, wat een onderschatting van de
gevolgen met zich mee kan brengen. De kans
op PTSS na verkrachting is bij jongens hoger
dan bij meisjes. Eénmalig misbruik kan zeer
zeker ook langdurige schade opleveren voor
bijvoorbeeld het stresssysteem. Ook Iva gaat in
op misbruik binnen het gezin en de druk om de
ellende binnenshuis te houden, terwijl boven-
dien paradoxaal genoeg, misbruik een soort
aandacht kan opleveren die als een winst
wordt ervaren binnen een setting van verwaar-
lozing

Ze werkt in het Centrum Seksueel Geweld goed
samen met de politie en roept de omgeving
van slachtoffers op om vooral niet beschuldi-
gend te reageren.

Indringend slot
De bijeenkomst werd afgesloten door Archell
Thompson, acteur, auteur van het boek/annex
theaterprogramma De Naakte Antilliaan. Hij is
hier naar aanleiding van het interview dat Fiet
van hem afnam voor Het is Niet Stoer. Hij
schetst een jeugd met heel veel klappen, zelfs
tijdens douchen  en een opgedrongen ver-
zwijggedrag dat hem een onveilig thuis
bezorgde en hem sterk isoleerde binnen zijn
sociale omgeving. Voorts verhaalt hij hoe hij

terecht kwam in Nederland en hoe hij daar zijn
gêne om over zijn ervaringen te praten over-
won en vervolgens merkte dat zijn verhalen
aansloegen. Met name bij jongeren waarbij hij
de gelegenheid te baat kon nemen bij hen aan
te dringen om nazorg te vragen en contact te
leggen met ervaringsdeskundigen. In het con-
tact richt hij zich met name op het creëren van
een sfeer van veiligheid en checkt of men zich
inderdaad veilig voelt.

Hij hernam contact met thuis en sprak zijn
vader aan op het slaan, die uitlegde dat hij
dacht dat slaan hielp om zijn zoon op het rech-
te pad te houden. Daarna werd de relatie met
zijn vader heel goed, totdat deze vermoord
werd en Archell vervolgens moest leren met
verdriet om te gaan. Hij kende onderhand het
nut maar ook de noodzaak van het doen van
zijn verhaal en belandde allengs in het theater.
Hij sprak met de moordenaar van zijn vader, die
de moord op zijn vader in psychotische toe-
stand bleek te hebben gedaan. Archell wil –op
grond van al zijn ervaringen- niet oordelend in
het leven staan en merkt dat hij nog steeds
besprongen wordt door gevoelens van onzeker-
heid. Bij aanraking schiet hij nog steeds in de
afweer houding alsof hij een klap kan verwach-
ten. Al voelt hij zich nog niet helemaal geheeld,
het gaat de goede kant uit met hem en hij
noemt zich nu een tevreden mens.

Alles bij elkaar een nuttige en soms aangrij-
pende bijeenkomst!
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De ‘Maastrichtse school’ gaat niet alleen
over stemmen horen, maar benadrukt
meer in het algemeen dat je menselijke
variatie niet direct moet pathologiseren,
en dat je veel variatie beter dimensio-
neel kunt bestuderen dan in DSM-cate-
gorieën. Toen Philippe Delespaul in
Maastricht kwam, en Marius Romme
voor het eerst hiermee bezig zag, ver-
baasde hem dit. Vanuit zijn opleiding als
klinisch psycholoog dacht hij: Dat is toch
vanzelfsprekend? Hij kwam er echter al
snel achter dat het in de psychiatrie
allesbehalve vanzelfsprekend was. Het
denken over psychisch lijden binnen de
‘Maastrichtse school’ heeft een lange
traditie. Jim van Os volgde Marius
Romme later op in Maastricht.

Aanwezig waren Peter Oud, Paul Custers, Bar-
bara Schaefer, Hans van der Flier, Sonja van
der Flier, Yvonne Doornbos, Marianne Kranen-
kamp, ikzelf en Philippe Delespaul. Thema van
de bijeenkomst was kort gezegd de vraag
waarom de Maastrichtse benadering binnen
GGZ-land nauwelijks geaccepteerd wordt. Zij
zouden deze vooral graag toegepast zien op
het horen van stemmen, in de vorm van het
“Maastrichts Interview”, om het stemmen
horen voor ieder begrijpelijk te maken.
(www.stichtingweerklank.nl/literatuur/inter-
view). Er zijn goede ervaringen mee opgedaan
bij Parnassia in Noord-Holland, maar ze moes-
ten er daar mee stoppen omdat het onvol-
doende onderzocht en dus niet ‘evidence
based’ was. 

Philippe denkt dat er over veel interventies
extra moeilijk gedaan wordt als ze toegepast

worden op mensen met een psychotisch beeld.
Het horen van stemmen wordt veelal geduid
als psychotisch symptoom. Bij psychose komt
behandeling vaak nog neer op alleen medicatie
geven, vanuit het vooroordeel dat praten over
stemmen de psychose erger kan maken. Vol-
gens Philippe komt dat nog vanuit de freudi-
aanse gedachte dat mensen met psychotische
symptomen helemaal geen ego zouden heb-
ben, zodat er geen structuur voorhanden is
waar een psychologische interventie op gericht
zou kunnen worden. Hoewel tegenwoordig wel
voldoende geborgd is dat ‘praten’ ook zinvol
kan zijn bij psychose, blijft deze oude overtui-
ging in de praktijk bestaan en passen we
onvoldoende psychische interventies daadwer-
kelijk toe bij deze doelgroep. 

Psychose wordt binnen de GGZ nog steeds
gediscrimineerd. De biomedische wetenschap
heeft nog geen enkele echte biomarker voor
enig psychiatrisch ziektebeeld, dus ook niet
voor psychoses. Hoewel onduidelijk is waar-
om medicatie zou helpen, wordt  zeker bij
psychose verondersteld dat medicatie het
enige is dat helpt. Wat iemand denkt of
beleeft, krijgt geen aandacht. Dit herhaalt
het trauma dat deze mensen in hun jeugd
ook beleefd hebben, namelijk dat ze met hun
verhaal niet naar buiten konden komen uit
schrik als ‘gek’ te worden weggezet. Dit leidt
bij jongeren vaak tot vereenzaming. Dezelfde
houding in de psychiatrie is ronduit verwaar-
lozing. Door het taboe op praten over psycho-
tische ervaringen in de GGZ neemt angst en
eenzaamheid toe, wat weer kan leiden tot
verergering van de symptomen. Met het
Maastrichts interview kan deze negatieve
spiraal doorbroken worden.
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De ‘normale’ intake van de GGZ is vaak enkel
gericht op het stellen van een DSM-diagnose.
Veel cliënten verwachten te kunnen spreken
over wat hen bezighoudt maar ervaren de vra-
gen die hen gesteld worden als bevreemdend
en een beetje eng, in plaats van helpend. Dit
komt doordat zorgverzekeraars alleen ziekte
vergoeden, en geen gezondheid. Er komt dan
een te grote nadruk op psychische symptomen
die uitvergroot worden. De GGZ is aan de DBC-
financiering gebonden. De herstelbeweging
probeert al langer de balans te herstellen en
(ook) aandacht te vragen voor 

functioneren en zingeving. Daarom is in de
GGZ de herstelondersteunende intake ontwik-
keld, maar die wordt ook nog lang niet overal
gebruikt. Overigens zet de somatische gezond-
heidszorg ook stappen in de richting van een
meer gedifferentieerde visie op gezondheid
(positieve gezondheid). 

Hoewel dit vaak een beetje complottheorie-ach-
tig gebracht wordt, vraag ik me ook af in hoever-
re Big Farma een rol heeft in het gegeven dat er
vooral bij psychose nog zo eenzijdig op medicatie
ingezet wordt. In promotiemateriaal waarmee
farmaceuten artsen benaderen, heb ik op het
karikaturale af uitgebeeld zien worden hoe zeer
de psychotische patiënt zijn medicijnen nodig
zou hebben om niet totaal ‘om te vallen’. Philippe
zegt dat dit beeld soms ook wel klopt, en dat pil-
len bijvoorbeeld ook een tijdelijk hulpmiddel
kunnen zijn als gedragsverandering eigenlijk
beter is maar niet meteen haalbaar. Peter Oud,

voorzitter van Stichting Weerklank, reageert
daarop: “Dat kan wel zo zijn, maar ik ken nie-
mand die hulp krijgt van de psychiatrie die goed
met emoties kan omgaan. En met pillen, die veel-
al dempend werken, gaan ze het ook niet leren.”
Er wordt nog te weinig gedaan aan dingen als
leefstijltraining, erkent ook Philippe. Voorschrij-
vers maken keuzes die de industrie al geprimed
heeft, namelijk op basis van de gedachte dat het
vaak slechter met mensen gaat als medicijnen
afgebouwd worden. Zelfs terwijl het eigenlijk rot-
zooi is waar mensen aan gewend geraakt zijn. 

Hoe dan ook doet een arts iets in principe
alleen op basis van wat er in het boekje staat
als evidentie. Wat bevreemdend is, is dat de
Generieke module — ook een zorgstandaard —
niet gehanteerd wordt, terwijl die het Maas-
trichts interview wel vermeldt. 

De Nieuwe GGZ zegt dat er betekenisvolle hulp
geboden moet worden in processen over de
tijd. Daar zijn méér opties voor nodig dan
alleen de opties die nu als evidence-based te
boek staan. In het huidige systeem gaat de
hulpverlening voor korte termijn gewin, en
anders worden mensen afgeschreven als uitbe-
handeld of onbehandelbaar. Zorg die buiten de
kaders gaat, en weerbaarheid ontwikkelt in een
proces over de tijd, wordt erin afgestraft. Mis-
schien is dat het, waar we tegenaan lopen?
Iemand die erkent niet alles te weten, vormt in
dit systeem soms een opening. En bij kleine,
zelfstandige initiatieven kan er ook wel eens
iets dat niet binnen de kaders past. 
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De zorgverzekeraar checkt de indicatie voor psy-
chotherapie, maar bemoeit zich niet met wat
binnen de therapie gebeurt. Uit onderzoek blijkt
dat de therapeutische relatie belangrijker is dan
de toegepaste techniek. Omdat de zorgverzeke-
raar zich niet met de inhoud van de therapie
bemoeit, is er voor de individuele hulpverleners
ruimte om middelen als het Maastrichtse inter-
view in te zetten. Misschien gebeurt het vaker
dan we denken. Maar hulpverleners die daar
bewust op inzetten, durven er vaak niet voor uit
te komen, en rapporteren er dus niet over. 

Telkens wanneer er een congres is over een
nieuwe technische interventie in de psychia-
trie, komen mensen er als vliegen op af. Dat
kan een gevolg zijn van de ervaren machteloos-
heid dat we niet goed in staat zijn om mensen
te helpen. Nieuwe methoden zijn dan aantrek-
kelijk.
Het Maastrichts Interview, dat voortkomt uit
de sociale psychiatrie, wordt vaak in de hoek
geplaatst van de antipsychiatrie. Als het gepre-
senteerd zou worden als een vorm van psycho-
therapie of cognitieve therapie, waar het ook
overeenkomsten mee heeft, dan zou het moge-
lijk beter geaccepteerd worden. De Groningse
stemmenpoli, die veel gelijkenis had met inter-
venties vanuit het Maastrichts Interview, maar
veiliger en traditioneler binnen de GGZ is neer-
gezet, werd beter geaccepteerd.
Dat hulpverleners binnen de GGZ soms niet in
hun verslag zetten wat ze echt doen, maakt
hun benadering een beetje ‘gespleten’. Weinig
landen zijn zo karikaturaal met Evidence Based
Medicine als Nederland. Werkelijk alles moet
hier gecontroleerd worden. Het nadeel van
onze implementatie van EBM is dat beschrij-
vingen in handleidingen, die oorspronkelijk
bedoeld waren als didactische leidraad voor
een eerste inleiding in een complexe praktijk,
letterlijk in de praktijk toegepast worden. Men
is bang dat door een eigen stijl te ontwikkelen
of af te wijken, de effectiviteit ondermijnd
wordt. Er is dan nauwelijks nog ruimte om het
ambacht te leren of de kunst die meer is dan
de technische toepassing. Dat is de reden dat

er geen of te weinig oog is voor de menselijke
maat. 
Hans van der Flier, die vanuit zijn ervaringen
als stemmenhoorder gastlessen geeft, zegt: “Je
ziet dat ook als deskundigen elkaar tegenspre-
ken. De ene docent zegt dat het essentieel is
om niet over de stemmen te praten, terwijl de
andere zegt dat het essentieel is om dat wel te
doen. Wat moet de hulpverlener dan? Maar
beide zijn waar, en dat is de realiteit waar de
hulpverlener mee om zal moeten gaan.”

Volgens Philippe zit daar ook een uitdaging in:
geen obsessie ontwikkelen met de stemmen,
maar er wel over in dialoog kunnen gaan. Hij
benadrukt dat het goed is dat we nu über-
haupt praten met mensen in een psychose.
Maar wat we nog niet doen is erkennen dat
mits goed toegepast alle interventies gelijk-
waardig zijn. En zo lang we maar 300, of mis-
schien maximaal 1000 psychotherapeuten
hebben die met psychose werken, hoeveel
methodes kun je dan implementeren? Nu richt
dit toch al beperkte aantal therapeuten zich
vooral op trauma, wat zeker een belangrijke
factor is, maar toch ook weer te eenzijdig. Als
er daarentegen een breed palet gehanteerd
zou worden van gerichte hulp bij transdiagnos-
tische problemen als stemmen horen (wat vaak
aan psychose gelinkt wordt, maar desondanks
ook bij andere diagnoses en zelfs bij mensen
zonder diagnose kan voorkomen), slecht sla-
pen, obsessies, enzovoorts, maak je meer kans
dat je mensen echt kunt helpen. Er zijn in
Nederland veel psychotherapeuten, maar ze
leggen niet de prioriteit bij mensen met een
psychose. 

Als interventie is het Maastrichts Interview, een
semigestructureerd interview, zelf in feite ook
maar een klein deel van wat je ermee doet om
iemand te helpen. Het is vooral geschikt om de
communicatie te openen, en daarnaast is het ook
een normaliserende interventie. Het heeft dus
wel een diagnostische en een curatieve compo-
nent. In de Oude GGZ zou men dan zeggen: Het
mag dus alleen door bepaalde, geschoolde hulp-
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verleners toegepast worden. Stichting Weerklank
wil het graag openstellen voor iedereen, en dat is
enerzijds iets heel moois maar kan anderzijds
ook beleefd worden als iets dat ‘nooit kwaliteit
kan borgen’. Iedereen kan het immers. Daarom
alleen al is het een revolutionair idee. 

Ook voor het Maastrichts Interview geldt dat
niet iedereen het even goed kan. En het klopt
ook dat het bedoeld is als diagnostiek en als
ingang voor een veranderproces. Maar een
open dialoog over emoties zou toch zeker met
heel veel mensen wel mogelijk moeten zijn?
Het is toch best gek dat alleen experts dat zou-
den kunnen? Alleen al het feit dat je per se een
expert nodig hebt om over je probleem te pra-
ten, werkt bevreemding en het gevoel dat er
wel iets heel erg mis met je moet zijn in de
hand. Dat iedereen het kan doen werkt daar
tegenover bevrijdend en normaliserend. 
Dit is ook een effect van categoriale diagnostiek
tegenover dimensionele. Dimensionele dia-
gnostiek werkt beter, maar het systeem snapt
dat nog niet. Het systeem aanvaardt iets alleen
als er bewijs voor is dat binnen de vereisten van
het systeem past. Het huidige systeem kijkt
naar de symptomen en besteedt aandacht aan
symptoombestrijding, daar wordt op ingezet.
Niet op de onderliggende factoren. 

Barbara Schaefer doet onderzoek naar stemmen-
hoordersgroepen. Wat kan dergelijk onderzoek bij-
dragen? “Wij zijn in 2015 een onderzoek gestart
om meer zicht te krijgen op de huidige werkwijze
van de verschillende stemmenhoordersgroepen
die in Nederland ontstaan zijn vanuit de Maas-
trichtse benadering. We hebben onder andere
deelnemers verschillende vragenlijsten laten invul-
len en uitgebreid met hen gesproken over hun
ervaringen m.b.t. deelname aan de groep. Groepen
met lotgenoten zijn sowieso voor veel deelnemers
prettig, mensen ervaren dan dat ze niet alleen op
de wereld zijn met deze ervaringen”, zegt Barbara.
“Zoals eerder al is aangestipt durven veel mensen
die stemmen horen hierover niet veel te vertellen
uit angst voor vervelende niet helpende reacties
en/of consequenties. Hierdoor voelen ze zich vaak

erg alleen. De groep biedt een veilige plek om heel
open over van allerlei ervaringen te kunnen pra-
ten. Deelnemers geven aan dat de groep erg
belangrijk voor hen is en dat ze er echt “iets aan
hebben gehad”. Wat dat dan precies is, zijn we
momenteel aan het uitzoeken in een kwalitatieve
analyse van interviews. Je ziet dan dat er zaken zijn
die alle deelnemers als positief ervaren, bijvoor-
beeld herkenning en erkenning, maar ook zaken
die maar een deel van de deelnemers als waarde-
vol benoemen. De personen die deelnemen zitten
soms ook duidelijk in verschillende fasen van hun
herstelproces en zijn dus soms ook met heel ver-
schillende dingen bezig. Dat kan heel mooi zijn,
het geeft de mogelijkheid om van elkaar te leren,
maar soms kunnen de doelen ook wel erg uit
elkaar liggen en dat kan soms best lastig zijn. De
ene wil “de diepte in” terwijl de andere dat niet
wil. Wat er in een groep gebeurt hangt af van de
deelnemers die aanwezig zijn en de facilitators.
Individuele verschillen maken het moeilijk om iets
statistisch betrouwbaar kwantitatief te pakken.
Een kwalitatieve analyse kan wel meer inzicht
geven, maar dat heeft minder status. Het is mooi
dat dit onderzoek een kwantitatief en kwalitatief
deel heeft. Ik hoop dat we de resultaten snel kun-
nen publiceren en iets bij kunnen dragen aan ken-
nisontwikkeling m.b.t. wat, voor wie, wanneer
werkt. Want hoewel heel veel mensen blij zijn met
hun stemmenhoordersgroep en aangeven dat het
hen heeft geholpen bij verschillende zaken, is het
ook zeker niet zo dat een stemmenhoordersgroep
altijd voor iedereen optimaal werkt.”

Naast het onderzoek van Barbara lopen er nog
andere onderzoeken. Het gaat er niet om te
bewijzen dat deze aanpak de beste is, maar het
helpt wel als er voldoende documentatie is om
toch enige vorm van betrouwbaarheid te kun-
nen bieden als basis om te kunnen ‘meedoen’.
Overigens is het bij EBM wel zo dat iets kwanti-
tatief ‘de beste’ moet zijn, zelfs al is er alleen op
groepsniveau een klein verschil aangetoond dat
zo goed als niets zegt over het individu. Maar
ook bij de in de pikorde beste herstelgerichte
interventies zoals Open Dialogue zie je nog dat
ze weinig toegepast worden. Waarschijnlijk

Klankspiegel maart 2020



31

VERSLAG

heeft het veranderproces waar we in zitten en
dat we willen aanjagen ook nog meer tijd nodig. 

Aan het einde van het gesprek zijn de deelne-
mers overwegend tevreden, maar benoemen
ook een worsteling en verdere vragen. Paul
Custers, een gepensioneerd journalist die na de
jacht op meestal negatief nieuws nu graag bij-
draagt aan het opbouwen van iets dat ertoe
doet bij stichting Weerklank, is er het duide-
lijkst over: “Er moet echt nog wel wat meer
gebeuren. We moeten uit die structuur stap-
pen, actievoeren, ons niet laten framen. Het is
best een mooi gesprek zo, maar ik voorzie ook
dat we op deze manier nog 20 jaar kunnen
luisteren naar mooie woorden van Philippe!”

Vervolgens wordt er hardop verder gedacht
over wat te doen en wie te betrekken. Het gaat
hier niet alleen om een kennisverandering,
maar ook om een cultuurverandering. En die
heeft tijd nodig, maar ook actie. 

Meeluisterend heb ik ook geprobeerd uit het
gesprek te halen wat er mogelijk concreet
gedaan kan worden om de Maastrichtse aanpak
beter van de grond te krijgen. Ik denk dan aan:
Anders framen: Het is ergerlijk maar waar, als iets
er aan de buitenkant maar acceptabel uitziet en
het systeem het gemakkelijk kan accepteren. Dit
heeft als nadeel dat je het risico loopt om toch
ook de essentie enigszins te moeten aanpassen.
Je hoopt ‘van binnenuit’ te veranderen, en mis-
schien kan dat ook wel, maar als je pech hebt
word je juist ‘geassimileerd’ door het systeem.
De juiste ingangen zoeken: Hoewel relatief
zeldzaam, zijn er mensen die zich zowel in het
systeem kunnen handhaven alsook een open
geest behouden, en erkennen niet alles te
weten. Deze mensen kunnen een ingang bie-
den om een interventie die buiten de kaders
valt, toch tot uitvoering te brengen. 
Het evidence based systeem met evidence
bestormen: Jim van Os en Philippe Delespaul
doen dit al, maar er zijn er meer. Als je op dit
gebied onderzoek doet in wetenschap of beleid
of meewerkt aan het communiceren hiervan,

kun je eraan meedoen. 
Het systeem waarmee kwaliteit geborgd wordt
verandert: Er is momenteel al discussie over dit
systeem, en hopelijk biedt dat ruimte om inter-
venties als het Maastrichts Interview een
plaats te geven. Door je in het debat te men-
gen, kun je proberen het in een richting te
duwen waarin het wel geaccepteerd zal gaan
worden. 

Het kan wel veel verschil maken hoe je dit aan-
pakt: wat je zegt en met wie je je verbindt. 
DSM-categorieën vervangen door persoonlijk,
dimensioneel en ‘transdiagnostisch’ diagnosti-
ceren: Dit is een belangrijke basisvoorwaarde,
namelijk dat mensen met bepaalde sympto-
men daardoor niet meer opeens op een schijn-
baar geobjectiveerde manier tot een andere
categorie mensen behoren. Ook in dit debat
kun je je strategisch mengen. 
Het stimuleren van open communicatie over
emoties en (traumatische) ervaringen: Dit gaat
het beste in combinatie met bovengenoemde
punten, aangezien je je anders na mijn uitleg
bij dit punt gaat afvragen hoe je in vredes-
naam nog geld en erkenning gaat krijgen voor
iets dat je doet in de geestelijke gezondheids-
zorg. Maar het voordeel van open communica-
tie over emoties is dat het thema klein en dich-
terbij gehouden kan worden. En dit biedt kan-
sen om tot de essentie te komen. Het is zelfs zo
universeel en fundamenteel dat er geen tech-
nocratische kennis bij gehaald hoeft te worden.
Het kan de scheiding van ‘wie wat mag’ en wie
‘het niet mag’ in de hulp bij psychische klach-
ten wegnemen. Want het gaat om de dialoog
van mens tot mens. Gewoon (proberen te)
begrijpen wat een ander doormaakt, je kan het
‘diagnose’ noemen, en gewoon een ander (pro-
beren te) helpen, je kan het een ‘interventie’
noemen, maar het hoeft niet. Je kan het ook
gewoon doen. 

De Nieuwe GGZ blog: BIANCAVANBEUGEN
denieuweggzblog.wordpress.com/2020/02/02/nieuwe-
ggz-themabijeenkomst-maastrichtse-benadering-bij-
stemmen-horen 
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Op woensdag 29 januari sprak de Vaste
Tweede Kamercommissie VWS over (het
falen van) de GGZ. Het debat werd ove-
rigens stevig beïnvloed door de Haagse
zitactie van Charlotte Bouwman.  Er vie-
len in het debat onder andere twee din-
gen op: de taal en de ‘moraal’.

Om met dat eerste te beginnen: de taal. Je mag
met goed recht verwachten dat gesprekken
over ggz hulp (in de Tweede Kamer, op straat,
in de GGZ zelf, en waar dan ook) eerst en vooral
gaan over goede hulp aan mensen die lijden
onder psychische aandoeningen. Hulp en steun
die naadloos en op zo kort mogelijke termijn
moeten aansluiten bij de dringende hulpvraag.
Sinds jaar en dag laten de wachtlijsten zien dat

we als samenleving en zeker als ggz niet in
staat zijn om dat te bieden. Je verwacht dat
Staatssecretaris Blokhuis en de leden van die
Tweede Kamercommissie met pijn in hun hart,
betrokkenheid bij de problematiek en empa-
thie met mensen in nood het gesprek gaan
voeren. Doel: doen wat er gedaan moet wor-
den. Maar met toenemende verbazing en wre-
vel krijg ik het gevoel dat het debat over heel
andere zaken en onderwerpen gaat dan over
mensen helpen. De taal zou net zo goed in de
Commissie Economische Zaken of in de ambte-
lijke ondersteuning voor Buitenlandse Handel
gevoerd kunnen zijn. Een greep uit de discus-
sie: de markt, hulp en steun als producten,
reclamefolders met een aanbod, de regie van
particuliere zorgaanbieders, perverse prikkels
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Niet snappen is schrappen*), zei de Staats-
secretaris: de taal en de moraal…
Saul Koster
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voor omzet, bedrijfsvoering, dwangmiddel voor
aanbod, aantrekkelijke ggz, verzekeraars, aan-
bieders, pyramide, geloof in de markt. En zo
zijn er nog wel een tiental woorden gebruikt
die staan voor een andere benadering dan
wordt gevraagd door mensen die wanhopig
hulp nodig hebben. Ik had van de week al Jur-
gen van den Berg op NPO1 horen spreken over
consumenten toen hij het had over mensen die
(psychische) hulp vragen. Maar goed. De taal in
de Vaste Kamercommissie staat voor een bena-
dering die niet gaat leiden tot betere zorg.
Staatssecretaris Paul Blokhuis roept meerdere
keren dat er veel contact is met MIND. U weet
wel, die koepel van een aantal patiënten- en
cliëntenverenigingen, maar die zelf liever als
stichting door het leven gaat. Dat zal wel beter
klinken voor sponsors en subsidienten. Je zou
verwachten dat die cliëntenkoepel dat taalge-
bruik (en vooral daar waar het voor staat,
namelijk afstand tot en onbegrip voor mensen
die hulp nodig hebben) eens flink zou aanpak-
ken. Nee, wie de site bekijkt ziet dat er opval-
lend veel overeenkomst is met het politieke jar-
gon……………. Ik ben vast niet de enige die zich
afvraagt waarom het is zoals het is. Om met de
sympathieke maar niet zo sterke bewindsman
te spreken: Niet snappen is schrappen. 

En dan de moraal van het verhaal. Eigenlijk zijn
er twee keuzes. Een: De zorg is een markt. De
marktwerking bepaalt hoe duur en hoe goed
die zorg kan zijn en wanneer hulpvragers wor-
den voorzien van wat ze nodig hebben. De
overheid is een machteloze producent van
(beleids)nota’s en toch wel wat morbide debat-
ten als voornoemd. Twee: Zorg is geen
(markt)product, maar een morele verplichting
die we als samenleving hebben. De Staatsse-
cretaris kan niet kiezen. Niet omdat hij dat niet
wil, maar omdat hij daar niet toe in staat is. Hij
roept (alweer) dat de patiënten en cliënten in
de GGZ, onder andere via MIND hebben laten
weten dat ze toch willen meewerken aan die
marktconstructie. Maar initiatieven zoals van
Charlotte Bouwman en van kleine vrijwilligers-
organisaties in het veld van de ggz, stellen het

belang van mensen die om hulp vragen wel als
primair uitgangspunt. Ze tonen daarmee tege-
lijk aan dat al die overlegcolleges en wat ik
maar noem ‘etalage’ organisaties in de hulpver-
lening het falende systeem van de ggz in stand
houden. De een is afhankelijk van subsidies
(MIND) en de ander kan mooi winst maken in
vele en ruime niches die de ggz laat bestaan. Er
zijn Kamerleden die met stemverheffing bede-
len om een overheid die de ethische waardig-
heid van ggz-hulp boven het financiële gewin
van aandeelhouders en bestuurders stelt. Idee:
Alle koepels en stichting die hulp bieden aan
mensen in psychische nood en/of zeggen dat
ze hen vertegenwoordigen moeten worden
geleid door (ervaringsdeskundige) vrijwilligers
die professionals met een vak aansturen……… 
Ik ben zeker niet de enige die behoefte heeft
aan een andere moraal in de hulpverlening.
Om met de spartelende en goedwillende
bewindsman te spreken: Niet snappen is
schrappen.

*)    Staatssecretaris Paul Blokhuis verwijst naar een
opmerking van minister Hugo de Jonge over de bureau-
cratie in de zorg. Tijdens een interview in de TV-talkshow
Jinek (februari 2019) zei hij letterlijk: Het is snappen of
schrappen. Hij sprak over zogenoemde schrapsessies in
onder andere de verpleeghuiszorg. ‘Als je gaat schrappen
dan moet je er ook echt mee kappen.’, zei de bewindsman
toen, met gevoel voor eindrijm, dat moet gezegd. 
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Samenvatting
Op 28 november 2019 vond in de Rode
Hoed te Amsterdam het symposium
‘Mythes van vooruitgang’ plaats. Het
symposium werd georganiseerd n.a.v.
het boek Het misverstand psychothera-
pie, van dr. Flip Jan van Oenen, waarin
de voortdurende ontwikkelingen van
bestaande en nieuwe therapeutische
modellen kritisch worden bekeken. De
belofte van succes door vernieuwende
of verbeterde methoden kan door de
jaren heen niet waar gemaakt worden.
Psychotherapie heeft wel wat effect,
maar alle onderzochte methoden blijken
net zo goed of net niet zo goed te wer-
ken. De belangrijkste werkende factor in
de spreekkamer, zo blijkt uit onderzoek,
is de persoon van de therapeut. 

Met: dr. Flip Jan van Oenen (systeemtherapeut),
dr. Alan Ralston (psychiater en filosoof), dr.
Moniek Thunnissen (psychiater, systeemthera-
peut en groepstherapeut), Prof. dr. Susan
Bögels (Mindfulness therapeut, hoogleraar
family mental health), Arnon Grunberg (schrij-
ver en publicist), Pieter Hilhost (politicoloog en
publicist).

Voor meer informatie over het programma zie
www.lemion.nl/onmacht  en een inhoudelijk
verslag www.boompsychologie.nl/actueel-
item/80-2877_Mythes-van-vooruitgang

Definitie volgens het Handboek 
psychotherapie
‘Mensen bijstaan in het veranderen van hun
gedrag, cognities, emoties en/of persoonsken-
merken.’ 

Dat is een interessante definitie! Ikzelf dacht
namelijk dat ik in therapie ging om inzage in,
en begrip te krijgen voor de interne worstelin-
gen, gevoelens van onmacht en algehele malai-
se. Psychotherapie bood mij een wekelijks
anker in een moeizaam bestaan. Een symbo-
lisch steunpunt in een wereld waar ik mij wel
en niet in thuis voelde 

Maar de definitie uit het handboek verklaart
waarom  psychotherapie mij nooit enig ant-
woord heeft gegeven. Het blijkt nu immers dat
het ware probleem in mijn gedrag, mijn cognitie,
mijn emotie en/of mijn persoonskenmerken zit. 

Voordat de ander mij gaat bijstaan om iets in
mij te veranderen, zal deze mij extern gaan
beoordelen en mij wijzen op wat mij zo struc-
tureel de verkeerde kant op stuurt. Maar die
benadering klinkt als niets nieuws! Het wemelt
in deze wereld van personen die de problemen
van andere personen kunnen kaderen en
beoordelen (of veroordelen), om er daarna op
eigen wijze op in te spelen. 
Het zal de vakkennis en ervaring van de therapeut
zijn die het verschil maakt, concludeer ik hier uit. 

De belofte van de psychotherapie
De rode draad van het symposium wordt
getrokken door het boek Het misverstand psy-
chotherapie, van dr. Flip Jan van Oenen. De titel
van het symposium (Mythes van vooruitgang)
wekt de suggestie van een blinde vlek voor, of
hardnekkig verzet tegen een bepaalde waar-
heid die wordt bedekt door de belofte die psy-
chotherapie moet brengen. 

Eén van de beloftes wordt gedaan via het geloof
in wetenschappelijk onderzoek. In de publicaties
over nieuwe therapeutische modellen is echter
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Of  ‘Het misverstand psychotherapie’, een persoonlijk verslag van een ooggetuige 
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wel eens naar het gewenste resultaat toege-
werkt. Want scoren doe je met wat werkt en hoe
overtuigend dat aan de man gebracht kan wor-
den! Het geloof in de werking van psychothera-
pie betreft onze hele samenleving en is gekop-
peld aan het idee dat de mens maakbaar lijkt te
zijn. Met gebruikmaking van (wetenschappelijk
bewezen) methoden kan men leren veranderen.

De onwerkelijke beloftes over werkzame thera-
pieën kunnen valse hoop creëren bij therapeu-
ten en cliënten. Wanneer er geen verbetering
komt in de toestand van de cliënt zal daarvoor
een verklaring worden gezocht, die zich een
weg baant naar schuldbesef bij cliënt (‘wat
gaat er niet goed, wat doe ik verkeerd?’) en bij
de therapeut (‘wat doe ik verkeerd, gaat de
cliënt een klacht indienen?’). 

Onderzoek wijst uit dat het herstel-effect bij de
cliënt voor een groot deel wordt bepaald door
invloeden van buiten de psychotherapie (87%
van het verklaarde effect). Behandelmethoden
spelen een ondergeschikte rol (slechts 1% van
het effect), terwijl de persoon van de therapeut
een significant positieve invloed heeft (8%)1. 

Psychotherapie kan worden gezien als ritueel,
waarvan bepaalde verwachtingen, de samen-
werking en ‘iets doen ter bevordering van het
welzijn’ de ingrediënten zijn. Helaas is niet
bekend hoe het succes van de psychotherapie
benoemd en verklaard kunnen worden, maar
dat de werkrelatie tussen cliënt en therapeut
grote invloed heeft op het proces wordt door
alle sprekers beaamd. 

De therapeutische relatie kan gezien worden
als een machtsrelatie waarbinnen professione-
le normen en waarden dwars door maatschap

pelijke en persoonlijke normen en waarden
heen lopen. De analyses en de daarop aan-
sluitende keuzes om de cliënt in beweging te
zetten komen veelal voort uit wetenschappe-
lijke redenering in plaats van ethische rede-
nering. Daar komt bij dat het gaat om ‘hoe
de therapeut het doet’ in plaats van ‘wat de
therapeut doet’. 

Onmacht en verdragen
Het kernwoord dat door het hele symposium
gebezigd wordt is onmacht. Er zijn veel vormen
van onmacht genoemd, zoals het niet kunnen
voldoen aan hoog gespannen verwachtingen
(over psychotherapie, maar ook wat van het
individu wordt verwacht door de samenleving).
Gevoelens van onmacht worden opgeroepen
door wat het individu ervaart bij het besef (o.a.
via berichtgevingen van (sociale) media) van
bijvoorbeeld de toenemende klimaatverande-
ringen. 
Letterlijk alles wat een mens kopzorgen kan
geven dreigt op het bord van de geestelijke
gezondheidszorg te worden gelegd.

Volgens Flip Jan van Oenen ligt de ontsnapping
aan de onmacht bij ‘het verdragen’ in plaats
van ‘het veranderen’, wat in maar een klein
deel van de gevallen gebeurt. Voor cliënten
geldt dat zij zich gaan instellen op het verdra-
gen van het lot. Ik hoop dat ik het goed heb
begrepen, maar voor therapeuten geldt dat zij
het (protocollair) model als middel wat los kun-
nen gaan laten en meer compassievol en hoop-
vol met het lijden van de cliënt om dienen te
gaan. ‘Wat telt zijn de sores en niet de scores’,
zegt Van Oenen. Ralston benadrukt dat
onmacht geen begrip is waar men zich bij
hoeft neer te leggen. Verdragen is geen sta-
tisch gegeven en de oproep daartoe (‘wij zullen
moeten verdragen’) kan worden gezien als een
moreel standpunt.  

Het riekt ernaar dat, na het beluisteren van
deze sprekers, de werking van psychotherapie
niet wetenschappelijk benaderd kan worden.
Maar hoe dan wel?
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Uit eigen ervaring als cliënt herinner ik mij niet
dat de keuze (of zelfs het gebruik) van het the-
rapiemodel met mij is besproken, met uitzon-
dering van cognitieve gedragstherapie. Verder
staat mij bij dat ik door de therapeut een aan-
tal keren behoorlijk hard ben gekwetst, omdat
de context van een belangrijk verhaal zonder
navraag foutief ingevuld bleek. Eén keer was ik
verbijsterd omdat de therapeut moest toege-
ven niet naar mijn inhoud te luisteren. Deze
persoon, en nog een andere therapeut, spraken
uit dat de (gevoelsmatige) indruk die zij in de
spreekkamer van mij kregen, immers bij ieder
ander in contact met mij werd gewekt. En ken-
nelijk bepalend was, maar waarvoor dan? 

Inmiddels zijn deze, destijds voor mij vreemde,
gebeurtenissen dus te verklaren. De focus van
de therapeut ligt op de observatie en verande-
ring van mijn persoonskenmerken, gedrag,
emotie en cognitie,  zoals in de spreekkamer
wordt ervaren. 
Rest bij mij de vraag wáár deze therapeuten
die te veranderen aspecten van mij vandaan
halen als zij mijn verhalen vaak niet onthou-
den, niet goed begrijpen, en bij tijd en wijle
kennelijk zelfs niet hóren?  

Hoe verder?
In het avondprogramma wordt verder inge-
gaan op mogelijke oplossingen. 

Flip Jan van Oenen stelt dat therapie een
kunstvorm zou kunnen zijn, waarbinnen de
therapeut als kunstenaar vrijheid krijgt om een
eigen aanpak te kiezen. Ik zou hier een kriti-
sche kanttekening bij willen plaatsen. Een kun-
stenaar die in opdracht werkt (want de thera-
peut werkt in opdracht) kan zich beperkt voe-
len en werk afleveren dat voldoet aan eisen
waar hij of zij het intrinsiek niet zo mee eens
is. Ook weet ik dat de kunstenaar afhankelijk
kan zijn van subjectieve beoordelingen door
personen die macht uitoefenen binnen het
veld. En dat doet beslist ‘iets’ met vrijheid van
de kunstbeoefening. Razend interessant alle-
maal, omdat het mij een bepaalde invalshoek

toont op vrijheid en het individuele vermogen
om die vast te kunnen pakken. Naar mijn
mening kan niet iedereen een kunstenaar zijn.   

Alan Ralston vraagt zich af welke problemen er
hoge (bijvoorbeeld burn-out) of minder (bij-
voorbeeld kinderen die dringend hulp nodig
hebben, of het groeiend aantal dak- en thuislo-
zen) prioriteit krijgen en hoe die keuze wordt
bepaald? Ik begrijp dat voor hulpverleners
onderlinge verbinding, transparantie en bereid-
heid tot het openlijk uiten van (zelf)kritiek ele-
menten kunnen zijn die iets in beweging kun-
nen gaan zetten. 

Susan Bögels durft de vraag ‘wat zin heeft voor
een mens’ aan de orde te stellen en richt zich
op het goede van de onderlinge verbinding en
bescheidener te zijn over het enorme belang
van het ‘ik’ (‘Voor wie ben ik’ i.p.v. ‘wie ben ik’).
Bescheidenheid vraagt zij ook van de therapeut
(‘Love yourself as a person, but doubt yourself
as a therapist’). 

Moniek Thunnissen roept ook op tot beschei-
denheid: Het erkennen van machteloosheid,
falen, rouw, het menselijk tekort is een wezen-
lijk aspect van psychotherapie. 
Zij geeft daarnaast in de voor mij zo moeilijk te
interpreteren woorden weer, waar de kunst van
de therapeutische relatie in zit (bijvoorbeeld
‘authentiek, betrouwbaar, hoop kunnen geven,
respectvol etc. etc.’). 
Als cliënt heb ik de indruk en helaas ook de
ervaring dat therapeuten zich snel gekrenkt en
bedreigd voelen en zich dan onprofessioneel
gaan gedragen. ‘Onprofessioneel’ is ook een
woord. Het is context-gerelateerd en aan meer-
dere interpretaties onderhevig. En dat is pre-
cies wat ik bedoel. 

Het slot met Arnon Grunberg
Met Flip Jan van Oenen en Arnon Grunberg

Ik heb driftig geprobeerd mee te schrijven met
wat er gezegd werd, want dit was het moment
waarop ik gewacht had. Gedurende de middag
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en avond had de visie van de therapeut cen-
traal gestaan. Maar nu was het de beurt aan
iemand die de menselijke geest en diens inter-
acties uitlegt vanuit het perspectief van een
romanschrijver.  

Naar voren komt de stelling van Flip Jan van
Oenen: ‘Therapie is geen wetenschap maar
kunst’.  Er wordt een aantal zaken aan de orde
gebracht die uit de klinische invalshoek verdre-
ven moeten worden. Grunberg deed naar mijn
idee zijn best om een helderder visie op psy-
chisch of menselijk lijden te ontlokken aan Van
Oenen en het publiek. Hij stelt vragen. Wat
moet een mens dan precies kunnen verdragen
en hoe pak je dat aan? Het erkennen van het
lijden en de wens om psychisch leed met elkaar
te delen geeft iemand recht van spreken. Grun-
berg heeft het over de behoefte om iemand te
vinden die gehoor wil geven aan het  – mis-
schien nog nooit vertelde – innerlijke narratief.
Grunberg noemt het de biecht. Thans worden
de oren die dit horen en een autoriteit verte-
genwoordigen, daarvoor ingehuurd (in de vorm
van een hulpverlener). De respons van deze
autoriteit heeft, in vergelijking met bijvoor-
beeld de kapper of de buurvrouw, veel impact.
Het zou ons bijvoorbeeld richting of een ant-
woord kunnen geven. Vandaar dat Grunberg de
relatie legt met het ritueel. En is religie niet
een wezenlijke behoefte van de mens? 

Grunberg vraagt zich af hoe aanvaarding of
verdragen van lijden los te koppelen is van zin-
geving. Want dat men zich binnen de therapie
liever niet bezig wil houden met zingeving
wordt ook vanavond weer duidelijk. Dragen,
dat is een heel mooi alternatief voor verdragen
en wordt door een naaste van een cliënt voor-
gesteld vanuit het publiek. Uit het woord ‘dra-
gen’ spreekt kracht en dynamiek en dat doet
naar mijn mening veel meer recht aan de
omgang met de innerlijke strubbelingen. 

Grunberg geeft aan dat een kunstenaar de
taak op zich neemt om dichtbij te komen, ter-
wijl de therapeut juist een harnas ontwikkelt.

Wederkerigheid en inspraak zijn belangrijk in
een goede relatie. Wat als de cliënt bijvoor-
beeld inspiratie en muze is? Moeilijke zaken,
omdat dit type vrijheid twijfel oproept aan de
machtsrelatie binnen de therapeutische relatie. 

Interessant zijn reacties vanuit het publiek die
laten blijken dat de boodschap van het sympo-
sium niet door iedereen wordt gedeeld. Zo pre-
senteert iemand zichzelf als een professional
die deuken repareert. Grunberg begrijpt dat
niet zo en stelt dat de Vereniging Van Auto-Uit-
deukers het toch niet nodig vindt om een sym-
posium te organiseren over de essentie van
hun werk? En er is de opmerking van een ande-
re therapeut, die van mening is dat er specifie-
ke kennis nodig is om gedragstypes te herken-
nen. Als voorbeeld wordt gegeven een cliënt
met een hoog IQ, die toch geen antwoord kan
geven op een eenvoudige vraag. Dat verbaast
Grunberg en mij ook en ik vraag mij af hoe
deze persoon naar het beoordelingsvermogen
van diens niet-professionele medemens zal kij-
ken? 

Tot slot
Het morele standpunt reisde in alle presenta-
ties mee, maar werd er niet als zodanig uitge-
licht. Terwijl de huidige praktijk zich – althans
zo ervaar ik dat als ware excentriekeling – richt
op wat normaal is in plaats van wat het lijden
inhoudt. 

Ik had veel eerder in mijn therapiecarrière
moeten weten dat de therapeut niet wist wat
ik voelde, niet snapte wat mijn werk inhield of
nog erger, waar mijn relaties uit bestaan. Als ik
had geweten dat zij het niet wisten, was ik
anders met hun suggesties omgegaan en had
ik mogelijk andere keuzes gemaakt. Het werd
kennelijk alleen maar van een afstand bekeken
en ervaren. 

Het viel mij op dat therapeuten en cliënten als
twee afgescheiden groepen neergezet werden
en daarbinnen volledig over één kam werden
geschoren. Hier had Van Oenen een verklaring
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voor, namelijk de dilemma’s zijn hetzelfde voor
ieder moment (acuut of niet). Dit klinkt zo
mager in mijn oren dat ik mij er niet eens een
voorstelling bij kan maken.

En zo eindigen we bij het ‘verdragen om de
onmacht te kunnen trotseren’, besproken op
een dure en besloten bijeenkomst waar voorna-
melijk psychologen, psychotherapeuten en psy-
chiaters bij aanwezig (en aan het woord) waren. 

De invalshoek van anderen is al meegenomen
in de conclusie, zo zei Flip Jan van Oenen toen
ik daarnaar vroeg. Vreemd, want ik ervaar als
cliënt weinig herkenning in de presentaties,
tenzij ik heel beschouwend en gedistantieerd
ga kijken naar psychotherapie. Maar behandelt
de psychotherapie niet een proces dat gaat
over de immense binnenwereld van hoop, ver-
langen, wanhoop, emoties en de drijfveren
daarachter? Hoe ver weg is dat? 

Want ik zie na dit symposium nog steeds niet
waar het onmachtige probleem nu precies zit,
behalve een hoop wijzen naar allerlei partij-
en, die overigens geen enkele zeggenschap
hebben gehad op dit symposium. Ik ben het
er dus absoluut niet mee eens dat het positie-
ve aandeel van therapie in het herstel (de
magische 13% therapie-aandeel van het her-
stel-effect) niet zou kunnen groeien, zoals Van
Oenen beweert. 

Psychotherapeuten kunnen dan misschien wel
de cliënt in beweging zetten, maar het lijkt alsof
hun norm ‘doodgewoon’ de passiviteit (zijn wij
niet allen onmachtig) of overmoed (ik heb wél
succes, bij ons is het anders) accepteert. 

Zij hebben gelukkig de keus om om vijf uur de
deur achter zich dicht te doen of om een ande-
re baan te kiezen. Dat kan ik helaas niet.
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Ze hoort stemmen. Pas na 20 jaar kan ze het opbrengen om over haar stemmen en het jarenlange
misbruik te praten. Met de psychiater die haar wel begrijpt. Ze zijn er allebei op 28 maart. Dirk en
Mariska praten over hoe het allemaal is gegaan, hoe ze de draden in haar leven weer heeft kunnen
oppakken en met elkaar verbinden. Ze praten over hoe ze de hulp van de behandelaar heeft ervaren.
En natuurlijk praten ze over hoe de psychiater haar heeft kunnen helpen en hoe hij zich daarbij heeft
gevoeld. Ze praten over hoe het nu gaat. Een open gesprek tussen hulpverlener en hulpvrager, maar
vooral ook een gesprek tussen twee mensen over wat en wie stemmen zijn en wat ze kunnen zeg-
gen (niet doen!) en hoe de regie daarover te nemen. Een boeiende duo-presentatie!

Mis het niet en meld je aan!

De Open Dag van Weerklank vindt plaats in het Enik Recovery College, Vaartscherijn 51, Utrecht.

Het programma bevat bijdragen van psychiater Remke van Staveren, psychiater Dirk Corstens, erva-
ringsdeskundige Mariska, dichter Marjolein Pieks, voorzitter Peter Oud en anderen. Natuurlijk is er
ook muziek. Om 16.30 uur wordt afgesloten met een gezellige informele bijeenkomst. Je kan je aan-
melden via secretariaat@stichtingweerklank.nl. Geef daarbij jouw voor- en achternaam en laat
weten of je de jaarvergadering (donateurs) en/of je het open dag middagprogramma wilt bijwonen.
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Open Dag Stichting Weerklank 28 maart 2020:

Dirk Corstens praat met Mariska over haar
stemmen….



Selvforstyrelser

Ja, het was een heel Noors gebeuren
daar in Hamar. 
Tot mijn schrik waren slechts twee van
de negen lezingen in het Engels en een
van de vier parallelsessies. Een Noorse
spreker had powerpoint teksten in het
Engels, de rest was allemaal Noors. Nu
zitten er veel van het latijn afgeleide
woorden in het Noors, net als in het
Nederlands en er zijn via het Duits ook
allerlei woorden te begrijpen. Maar echt
volgen doe je de zaak dan toch niet.

Ik heb wel een prachtig Noors woord geleerd:
selvforstyrelser, letterlijk vertaald: zelfvoorstel-
ling, dus de opvatting, het idee dat je van jezelf

hebt. Op het congres werd het in het Engels
vertaald met: self-identity and self-disturbance.

Het congres werd geopend met een lied van
een zangeres begeleid op de piano. Daarna een
welkomstwoord van de ISPS voorzitter. Gedu-
rende het gehele congres was er speciale aan-
dacht voor jeugd en jongeren. De sfeer van het
congres was goed, er werd ook af en toe gela-
chen. Goed dat er humor in zat, al wist ik niet
wat er zo geestig was.  Ik geef nu een impressie
van de inhoud van de lezingen in het alge-
meen, dus niet per lezing. 
In het hart van de ervaring zit subjectiviteit.
Het zelf is de kern. Daar vindt reflectie en soms
zelfs hyperreflectie plaats. Een mens kan niet
van buitenaf veranderd worden, een mens kan
alleen van binnenuit zichzelf veranderen. Een
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Back to the future
Psychosetherapie bij psychose

Congres van ISPS (International Society for the Psychological treatment of Psychosis), 6 en 7 februari
2020 in Hamar, Noorwegen

Corine Wepster



client kan daartoe worden gestimuleerd in the-
rapie. Daarin zou herstel centraal moeten staan
in plaats van de problemen. De waarde van de
therapeut is zijn of haar aanwezigheid,
beschikbaarheid en een empathisch, respectvol
luisteren. Hij of zij toont mogelijkheden. De
therapeut analyseert niet wat er achter de
woorden zit, maar gaat een dialoog aan. Bij
interpretatie van de woorden wordt dit in dia-
loog gedaan, samen. In een sfeer van veiligheid
en inclusie, hoop en samenwerking staat juist
het gezonde centraal. De therapeut kan de
client vragen naar dingen die nog niet aan de
orde zijn geweest. Ervaring leert dat bij de
diagnose schizofrenie de therapeut zelf geen
vragen meer stelt. Soms moeten misverstan-
den uit de weg worden geruimd. Zelfregie is
belangrijk.
Maar  er kan een nieuwsgierigheid ontstaan
naar wat we niet weten binnen hetgeen we
weten. 
Herstel vindt plaats binnen een bepaalde con-
text, de leefomgeving waarbinnen de client
zich bevindt. Een psychose is een biologische
ziekte, maar daaronder kunnen stress en trau-
ma zitten; daarover kan de client eigen kennis
hebben. Of ook vragen: wie ben ik eigenlijk?

Nederland loopt ver vooruit
Een psychologe uit Melbourne, Australie, die
werkt in een stemmenhoren kliniek, komt ver-
tellen dat een  psychose vaak ontstaat door
een achterliggend trauma. Zij noemt dat
Nederland hierin veel verder is. Inderdaad, de
weg van trauma naar psychose is door Sandra
Escher en Marius Romme uitvoerig onderzocht
en wereldkundig gemaakt. Dit is voor ons
belangstellenden van Stichting Weerklank een
zeer vertrouwd gegeven. Het gaat dan om ver-
schillende vormen van misbruik, seksueel,
fysiek, emotioneel, maar ook pesten en ver-
waarlozing. Veel misbruik vindt plaats in de
vorm van gebrek, gemis etc., en vindt in de
vroege jeugd plaats, waardoor de persoon in
kwestie daarover in eerste instantie misschien
niet direct rapporteert. En ook doet zich de
vraag voor: is hetgeen een client vertelt histo-

risch of psychotisch. Soms is ook sprake van
herbeleving. Therapeuten zouden actief naar
beleefd trauma moeten vragen. Dat is in het
Australisch wel: ‘Opening a can of worms’, wij
zouden zo iets zeggen als: ‘Dan breekt de hel
los’. Therapeuten zijn vaak niet opgeleid om
actief naar trauma te vragen. En soms ook
bang daarvoor. Hier wordt de naam van de
Nederlandse onderzoeker David van den Berg
genoemd. Traumagerichte psychologische
behandeling biedt mogelijkheden en ook uit-
dagingen bij PTSS. Er zou meer onderzoek moe-
ten worden gedaan naar het gehele gebied van
PTSS, Post Traumatische Stress Stoornis. 

De tweede dag
Deze wordt geopend met een muziekstuk op
dwarsfluit. 
Centraal staan weer de jongeren. Iedereen
heeft recht op een betekenisvol leven en op
een gezond leven. Op een leven zonder pesten
en geweld. Vooral jongeren moet zich ervan
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bewust worden dat er iets bestaat als geestelij-
ke gezondheid (voorkomen van zelfmoord) en
het gevoel ergens thuis te zijn. Zij moeten
weten waar ze hulp kunnen krijgen. 

Bij trauma gaan de hersenen anders werken, er
is ontkenning, herbeleving, dreiging, fragmen-
tatie. De omgeving van de client speelt mee. Bij
uitleg over lopend onderzoek, met kleine groe-
pen, voor wie het onderzoek belastend kan zijn,
wordt weer verwezen naar Nederland en Enge-
land.

Een socioloog uit Londen belicht de sociale
kanten van het probleem psychose. Hij signa-
leert dat mensen met een psychose in sociaal
opzicht meer nadeel ondervinden dan mensen
met een lichamelijke stoornis, bijvoorbeeld met
functioneren in het leven, in het sociale leven
en in hun werk. Ook hun cognitieve vaardighe-
den zijn minder, jongeren met psychose lopen
ongeveer een jaar achter bij hun leeftijdgeno-
ten. Hij pleit voor meer onderzoek naar de tijd-
besteding van deze mensen. Als je niets doet,
wordt het erger en ontstaat desorganisatie.
Antipsychotica hebben geen effect op de cog-
nitie. Cognitieve verbetering leidt niet noodza-
kelijk tot beter functioneren. Verbetering kost
veel tijd. De hersenen hebben de neiging te
automatiseren, zodat er meer tijd is voor nieu-
we informatie.

In een ervaringsverhaal vertelt een vrouw,
tevens de organisator van het congres, over
haar ervaringen met dwangmedicatie, frustra-
tie in de client – therapeut relatie, prestatie-
druk, angsten en complot-denken, tijdens haar
opname.

Ook in de wijkbehandeling is een goede client
– therapeut relatie belangrijk, alsmede de nodi-
ge vaardigheden van beiden. Er moet een goed
plan liggen. Er is behoefte aan betekenisvolle
activiteiten en aan een schema van de ver-
plichtingen waaraan de client moet voldoen. 
Verwezen wordt weer naar het recht op auto-
nomie, zelfbestemming. Laat er een balans zijn

en de therapeut niet paternalistisch bepalen
wat goed is voor de client. Bij gedwongen
beperkingen is dat evenwicht soms moeilijk. Er
moet minder dwang komen en de mate van
dwang moet systematisch worden geevalu-
eerd. De client heeft recht op informatie, mede-
werking en zeggenschap.

Mijn broer heeft veel met Noren samenge-
werkt. Het verbaasde hem niet dat het congres
grotendeels in het Noors was. De Noren zijn
trots en chauvinistisch, vertelde hij en niet snel
bereid Engels te spreken, hoewel zij die taal
door de hele bevolking heen goed kennen.
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‘Wat er is gebeurd? Bedoel je met mij
of met Sandra? O. Nou, zij is op heel
jonge leeftijd ernstig mishandeld. Met
stokken en andere voorwerpen. Gesla-
gen door haar vader. Op haar achttien-
de jaar is ze uit huis gevlucht. Ze is een
tijd lang van het ene naar het ander
adres gegaan. We leerden elkaar ken-
nen, dertien jaar geleden, in een thera-
piegroep tijdens een sessie in het bui-
tenland. We vroegen aan elkaar waar-
om we in therapie zaten en toen kwam
zowel bij Sandra als bij mij alles er uit.
Ik vertelde haar over het misbruik. Mijn
broer was de dader. Ook dat ging jaren-
lang door. Ik werd op straat gezet door
mijn vader toen ik 14 jaar was. Vanaf
dat moment woonde ik in verschillen-
de tehuizen. Na een aantal jaren kwam

ik bij een vriendin terecht. Ik was toen
19 jaar. Zij trouwde en kreeg kinderen.
Ik werd vaste oppas of verzorger eigen-
lijk. Na een tijdje deed ik zowat alles in
de huishouding. Ze begon me te mis-
handelen en dat ging twintig jaar lang
door. Hoe ik dat kon volhouden? Nou,
ik dacht dat zoiets normaal was.’ 

Haar vader heeft ze sinds haar jeugd  niet
meer gesproken. Ze is 50 jaar en wil hem nog
steeds niet ontmoeten. Petra*) heeft het wel
enkele keren geprobeerd, maar op een keer
zegt hij: ‘Ik heb geen dochter die Petra heet’.
Ze komt uit een gezin van tien kinderen die
nog steeds weinig onderling contact hebben.
Ik spreek met Petra in het voorjaar van 2017
(deel 1). 
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Dan zegt die stem: loop het water in! (deel 1)

Paul Custers

‘De stem komt altijd weer terug. Ik loop er toch weer heen. Achteraf denk ik altijd: gelukkig heb ik het niet gedaan.’



Gelukkig is die poging niet gelukt
‘Ik zei een keer tegen de huisarts dat ik niet
meer wilde leven. Die heeft mij  meteen verwe-
zen omdat hij wel zag dat ik zwaar getraumati-
seerd was. In de GGZ-therapie ging het lang-
zaam iets beter met me, hoewel ik na vijf jaar
misbruik en bijna twintig jaar mishandeling
niet echt vooruit kon. De gedachten aan zelf-
moord bleven bij me. Na een tijdje gingen we
met zes vrouwen naar een speciale therapie-
sessie in Spanje. In die groep zat ook Sandra.
We konden heel goed met elkaar praten. We
deelden onze verhalen en onze geschiedenis. Ik
werd verliefd op haar en zij op mij. Terug in
Nederland ging ik op bezoek en eigenlijk ben ik
nooit meer weggegaan.’ 
Petra en Sandra hebben drie jaar een relatie en
besluiten om samen te gaan wonen. Dan trou-
wen ze. Nu, na zeven jaren, is Petra alleen. San-
dra heeft in september 2017 ervoor gekozen om
een einde te maken aan ondraaglijk en uit-
zichtloos lijden. Ze is dan 54 jaar.
‘Sandra heeft me uit dat verschrikkelijke gezin
gehaald. Het klinkt vast heel gek, maar als ze
daar niet zo hard voor had gewerkt, dan had ik
er waarschijnlijk nog gewerkt. Op eigen kracht
zou dat niet gelukt zijn. Ik dacht wel eens: ik
maak er een einde aan en ik heb ook wel eens
een poging gedaan. Niet gelukt gelukkig,
omdat ik zoveel mooie jaren met Sandra heb
gehad.’

De herinneringen aan misbruik en mishan-
deling bleven terug komen
Zowel Sandra als Petra kunnen hun vreselijke
ervaringen nauwelijks een plek geven. Samen
staan ze daarin wel sterker.  Ze praten niet
dagelijks maar wel heel vaak over wat er met
ze is gebeurd. Petra stopt met de therapie want
ze vindt dat het niet helpt. 
‘Ze zeiden wel dat het goed ging, maar ik werd
alsmaar depressiever en deed enkele zelf-
moordpogingen. Sandra probeerde echt alles
om me uit de diepste dalen te praten. Dat lukte
soms wel, in elk geval voelde ik me dan een
poos weer minder slecht. De herinneringen aan
mijn kindertijd en de tijd in dat gezin kwamen

echter altijd terug. Vooral het misbruik door
mijn broer. Soms kwam ik hem per ongeluk
tegen en dan werd het echt heel slecht voor
mij. Ik wilde op dat moment dood zijn. Hij, zijn
vrouw en zoon kwamen op een dag onaange-
kondigd bij ons aan de deur. Ze zaten aan tafel
en ik verwachtte dat hij zijn excuus zou gaan
aanbieden, maar hij zei helemaal niets. Zijn
vrouw vroeg wel dingen. Ik vertelde tot in
detail wat er was gebeurd. Ze werd heel boos.
Niet op hem, maar op ons. Dat was te erg en
Sandra heeft ze de deur gewezen.’ 
Later blijkt dat de vader van Petra ook de echt-
genote van haar broer heeft misbruikt. Hij
heeft toegegeven dat hij ‘aan haar heeft geze-
ten’. De hele familie is uit elkaar gevallen. Voor
Petra was het gedrag van haar vader geen ver-
rassing. 

Sandra en Petra hebben het heel goed samen,
maar na enkele jaren wordt Sandra heel ziek.
Ze gaat snel achteruit en pijnlijke operaties en
behandelingen helpen niet. De energieke, crea-
tieve Sandra moet steeds vaker vragen om hulp
van haar partner. Na een tijd kan ze niet meer
werken. Wat ze precies heeft, wordt eigenlijk
nooit duidelijk. Artsen spreken over reuma,
artritis, fybromyalgie en andere aandoeningen.
Daarbij lijkt het alsof ook de herbelevingen van
haar traumatische ervaringen vaker en ver-
woestender terug komen.

Ze houdt van me dus ze liegt niet, denkt Petra
‘Ik dacht: als ik thuis kom dan is ze dood ‘San-
dra was echt een heel sterke vrouw. Toch ver-
loor ze het van de toenemende pijn en de
groeiende invaliditeit. Er waren geen pijnstil-
lers meer die haar pijn konden verlichten. Het
ergste voor haar was dat ze niet meer kon wer-
ken. Zelfs vrijwilligerswerk ging niet meer. Op
den duur kon ze niet meer lopen en zitten. We
gingen nog een keer op vakantie, maar ze kon
niet meer fietsen en dat was juist haar groot-
ste plezier. Ik had toen niet in de gaten dat ze
dacht over zelfdoding. Ze zei wel eens : ik word
niet oud. Als we afspraken maakten voor de
toekomst om dingen te gaan doen, dan zei ze
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steeds vaker: als ik er dan nog ben of: mis-
schien ben ik er dan niet meer. Ik werd onge-
rust. Als ik naar huis belde en er werd niet
opgenomen dan werd ik heel bang. Er waren
heel veel zware medicijnen in huis. Ik belde
elke dag om 11.00 uur vanaf mijn werk. Als de
telefoon dan niet meteen werd opgenomen,
kreeg ik het te kwaad. Maar dacht ik: ze houdt
van me, dus ze liegt niet en ze doet het dan
ook niet. Dan weer voelde ik heel erg dat ik
eigenlijk niets voor haar kon doen. Ik begreep
echt wel haar boosheid en verdriet omdat ze
helemaal niets meer zelf kon. Het werd als-
maar erger. In 2016 na onze vakantie zei ze heel
overtuigd: ik wil dit niet meer.’

Er was nu geen enkel medicijn meer dat haar
pijn kon verlichten. Door de antidepressiva
mocht ze  bepaalde medicijnen tegen de pijn
niet nemen. Haar hoop was helemaal vervlo-
gen. Sandra zegt dat ze het trauma wel een
plek heeft kunnen geven maar dat het licha-
melijk lijden het van haar gaat winnen. Ze wei-
gert operaties en wil niet meer worden opge-
nomen.

‘En dan?’, vraagt Petra. ‘Dat zien we dan wel’,
zegt ze. Petra denkt steeds vaker dat haar part-
ner toch voor een eigen dood zal kiezen, maar
als ze er naar vraagt dan zegt Sandra dat ze
daar niet bang voor moet zijn omdat ze dat
niet zal doen. Petra gelooft het niet echt. Als ze
samen thuis zijn dan kan ze haar partner hel-
pen, maar als ze op haar werk is dan slaat de
angst toe. Des te meer als ze denkt aan eerdere
zelfmoordpogingen van Sandra, in de periode
voor hun relatie. Toen deed ze dat omdat ze de
traumatische gebeurtenissen in haar jeugd
niet kon verwerken. Zou ze dat nu opnieuw
kunnen doen, maar dan omdat ze zo’n vreselij-
ke pijnen heeft? Petra wil er niet aan denken,
maar is er steeds banger voor. Menigmaal
denkt ze: Als ik thuis kom dan is ze dood. Op
een gegeven moment vraagt ze aan Petra of ze
een brief die met de post is gekomen mis-
schien per ongeluk heeft weggegooid, maar die
weet van niets. Dan blijkt dat het post van de

Levenseindekliniek is. Ze heeft zich aangemeld.
Petra is heel erg boos en heel erg bang tegelijk.

Ok, zeg ik, dan stappen we er samen uit
Sandra gaat met de psychiater praten over
haar wens om dood te gaan. Aanvankelijk zegt
ze over die gesprekken niets tegen haar part-
ner. Later blijkt dat de psychiater in eerste
instantie niet heeft verwacht dat ze haar
doodswens echt zou gaan uitvoeren. Sandra
blijft aandringen en dan wijst de hulpverlener
haar op de mogelijkheid om met de Levensein-
dekliniek te gaan praten. Maar dat blijkt ook
een lange weg, een te lange weg, vindt Sandra.

‘Sandra zegt dat het zo niet langer kan. Ze zegt
dat ze zo geen leven heeft. Ze zegt dat ze alles
heeft geprobeerd. Ze zegt dat ze mij het niet
wil aandoen om haar pijn te zien lijden en om
alleen maar voor haar te moeten zorgen. Ik
geef toe omdat ik eigenlijk hoop dat ze niet in
aanmerking zal komen voor euthanasie. Maar
ik vergis me. Al heel snel zien ze bij de Levens-
eindekliniek in hoe ondraaglijk en uitzichtloos
het allemaal is.’

Hoewel Petra goed begrijpt dat het zo geen
leven meer is voor haar partner, is ze tege-
lijk ook boos. Ze vindt dat Sandra haar niet
kan en mag achterlaten. Ze is bang om
alleen te zijn. Ze wil haar geliefde niet kwijt.
Ze zegt het geen punt te vinden om voor
haar te zorgen. 

‘Maar dan zegt Sandra op een keer dat ze het
zelf zal doen als het allemaal te lang gaat
duren. Ik voel onmiddellijk dat ze dat echt
meent. Ik vraag wat ze dan zou willen doen. Ze
zegt dat ze dat op de computer heeft opge-
zocht. En dan zegt ze dat we ook samen kun-
nen gaan. Ok, zeg ik, dan stappen we er samen
uit. Maar na een tijd denk ik: nee, ik ben er nog
niet aan toe. We hadden ooit wel afgesproken
dat we samen waren begonnen aan onze rela-
tie om er samen mee te eindigen. De gedachte
over ‘samen gaan’ is met de Levenseindekliniek
trouwens nooit besproken.’ 
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Begin 2017 beginnen dan eindelijk de gesprek-
ken over de uitvoering van de doodswens. Petra
wil Sandra steunen in haar wens om een zach-
te dood te sterven. Tegelijk wil ze niet meewer-
ken omdat ze haar partner niet wil verliezen.
Ook vraagt ze zich af of ze zelf zou beslissen
haar leven te beëindigen als de pijn haar op die
manier zou treffen. Ze denkt van wel, maar ze
wil toch niet dat Sandra haar verlaat. In de
zomer van 2017 zijn alle gesprekken en bezoe-
ken aan diverse specialisten afgerond. Onder-
tussen is Petra bang dat het te lang duurt voor
Sandra. Ze zou dan wel eens kunnen besluiten
om ‘het’ toch zelf te doen. 

Dan is Petra voor altijd alleen
In september 2017 is Petra voor altijd alleen en
is Sandra verlost van de pijn en het verdriet. 

Sandra zei dat ze heel erg blij is: ze mag dood.
Ze vertelde me meteen alle details: wanneer,
hoe, hoe lang het duurt, wie er bij zal zijn,
enzovoort. Ik hoopte stiekem nog op een
wonder. Misschien zou er toch iets of iemand
zijn die het zou kunnen voorkomen. Maar ik
wist wel beter natuurlijk. Ze had groen licht
gekregen. Tegelijk dacht ik hoe erg het zou
zijn als ik alleen zou zijn. Ik vroeg of ze zich
realiseerde wat ze mij aan deed door dood te
gaan. Ja, zei ze, dat wist ze wel, maar het zou
erger zijn als ik zou moeten aanzien hoe zij
bleef lijden en weg zou kwijnen. Ze vroeg mij
of ik het haar gunde dat ze elke dag, elke
minuut, zoveel pijn zou blijven lijden. Nee, dat
wilde ik niet natuurlijk.’ 

Petra voelt zich nu nog altijd schuldig omdat ze
heeft ingestemd met de zelfgekozen dood van
Sandra. Ze denkt dat ze meer had kunnen doen
voor haar partner. Meer zorg. Meer liefdevol
verplegen. Verhuizen naar een plek die geschik-
ter zou zijn. Meer praten over mooie dingen in
het leven. Meer nog….ze weet het ook niet.
Petra heeft therapie om het verlies te kunnen
verwerken. Af en toe is ze ook boos. 
‘Ja, zeker ben ik ook nog boos. Waarom heb ik
nooit gelukkig mogen zijn. Niet als kind, niet

als jonge vrouw en nu weer niet? Even mocht
ik dat wel en toen werd dat weer weg gehaald
bij mij. Heb ik  eindelijk iemand die goed voor
me is, dan mag dat niet langer duren. Het zijn
vragen en gedachten waarvan ik wel weet dat
er geen antwoord op is. Maar het voelt als
onrechtvaardig. Mijn laatste woord was: Goede
reis, lieveling. Haar laatste woorden waren: Je
redt het lieveling, je bent sterk. Ze bedoelde
dat heel goed en ze wilde ook dat ik sterk zou
zijn. Dat weet ik echt wel, maar het valt hele-
maal niet mee. Helemaal niet.’ 

Als ik nu voor de dood zou kiezen…..?
Sandra heeft zelf de crematiebijeenkomst tot
in detail voorbereid. Ze heeft twee weken na
haar dood een bos bloemen bij Petra laten
bezorgen met een zelfgeschreven kaartje,
waarop een ontroerende liefdesverklaring.
Petra laat het zien. Sinds enige tijd is er een
stem. De stem van een man, maar ze kan die
niet koppelen aan iemand die ze kent. 
‘Het is een boze stem. Overdag en ook ’s nachts
spreekt die stem in mijn hoofd. Als ik geen
andere bezigheden heb dan hoor ik dat de
stem zegt dat ik Sandra heb laten gaan en dat
ik daarvoor gestraft moet worden. Dus die
stem is het er niet mee eens dat ik haar heb
gesteund in haar wens om aan het lijden te
kunnen ontsnappen. De stem zegt dat ik het
water in moet lopen.’

We staan samen voor een dressoir waarop
Petra foto’s en tastbare herinneringen aan San-
dra heeft gedrapeerd.  Er volgt, staande voor
die herinneringsplek in haar woonkamer, een
lange stilte. En dan zegt ze dat de gedachten
om er zelf ook niet meer te zijn, sterker wor-
den. Ze is wel gaan werken na de crematie,
maar na enkele weken knapt er iets. Het gaat
niet meer. Petra hoort van haar huisarts dat er
toch weer therapie moet komen. Ze heeft hulp
nodig, want in haar eentje redt ze het niet. 
Áls de stem zegt dat ik het water in moet gaan
dan loop ik ook echt naar de rand van de rivier.
Maar als ik er sta dan kan ik iemand bellen. De
therapeut zegt: draai om. Dat doe ik en ik blijf
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aan de telefoon totdat ik thuis ben. Achteraf
denk ik: gelukkig heb ik het niet gedaan. Maar
de stem komt altijd weer terug. Ik loop er toch
weer heen.’

Petra denkt nu wel eens dat ze misschien toch
samen met haar partner de dood had moeten
opzoeken. Nu is er de pijn van het verdriet. Er is
het gemis. Maar, vraagt ze zich af, als ik nu voor
de dood zou kiezen, kom ik dan wel weer bij
Sandra?

Het is februari 2017 als ik na vele uren Petra’s
voordeur uit stap. Ik ga maar een kop koffie
drinken aan de overkant bij een grote super-
markt. Ik stap niet meteen in de auto. En
natuurlijk heb ik  geen idee dat ik haar twee
jaar later weer zal ontmoeten en dat we dan
praten over hoe het gaat. Het is februari 2020
en ik bel aan. Over enkele weken deel 2 van de
ontmoetingen met Petra. 

*) Petra en Sandra zijn niet de echte namen. 
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Het is maandagochtend. Ik leg twee
matten en twee kussens op de grond en
Chris komt de zaal in lopen, mompe-
lend. Hij lijkt wat afwezig. Chris is een
man van 27 die de diagnose schizofrenie
heeft gekregen. Chris houdt van basket-
bal en muziek. Voor hij de diagnose
kreeg was hij rapper.
Op zijn 17de had hij zijn eerste psychoti-
sche beleving na een moeilijke tijd in
zijn leven. Zijn moeder, bij wie hij woon-
de, stierf aan kanker toen hij 16 was. Op
zijn 17de ging hij niet meer naar school
en begon hij te experimenteren met
marijuana. Het is altijd moeilijk te zeg-
gen wat nu wat veroorzaakte. Ingrijpen-
de gebeurtenissen, het gebruik van
drugs en een mogelijke kwetsbaarheid
voor psychose opgewekt door de drugs
kunnen alle oorzaak zijn geweest voor

de psychose. Hij slikt nu dagelijks antip-
sychotica, waardoor hij moe is en zwaar-
der wordt, wat hij vervelend vindt.
Als geregistreerd verpleegkundige en
yoga therapeut zie ik Chris wekelijks. In
het begin geloofde Chris niet erg dat
yoga hem zou kunnen helpen, maar hij
wilde het toch proberen. 

Wat is de plaats van yoga
Als supplement naast standaard behandeling
kan yoga de betrokkene die leeft met schizofre-
nie hulpmiddelen bieden om met de sympto-
men van psychotische kwetsbaarheid en de
mogelijke bijwerkingen van de behandeling
om te gaan. De hulpmiddelen die yoga in het
dagelijks leven biedt, kunnen een persoon hel-
pen bij het in contact komen met het eigen
lichaam en het vinden van eigen innerlijke
hulpbronnen (bij voorbeeld door de admha-
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Mijn benadering: Vanuit betrokkenheid
aanbieden van yogales aan mensen met
een kwetsbaarheid voor psychose
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ling), waardoor zij meer vertrouwen krijgen en
beter kunnen leunen op hun innerlijke wijsheid
in de vaak uitdagende weg naar herstel. Daar-
door kan yoga een veelbelovend suplement zijn
van de huidige behandelmethode.
Belangrijk hierbij is de noodzaak van het erken-
nen, beoordelen en behandelen van trauma bij
deze groep te onderstrepen, omdat juist trau-
ma al te lang over het hoofd is gezien en ver-
waarloosd. Het is daarom van groot belang dat
in de yoga die wordt aangeboden aan mensen
die leven met schizofrenie, aandacht is voor
trauma.

De benadering van yoga vanuit betrokken-
heid
In mijn yoga behandeling van mensen met
een kwetsbaarheid voor psychose gebruik ik
een methode die ik zelf heb ontwikkeld –
Hatha Yoga op Basis van Betrokkenheid. In
deze benadering stel ik twee elementen op de
voorgrond: het bieden van veiligheid en het
normalizeren van psychotische kwetsbaarheid
ondanks sociaal stigma. Bij iedere client pro-
beer ik een balans te vinden tussen deze twee
priotiteiten in de behandeling, die ik op die
persoon afstem.

In deze benadering stel ik twee elementen
op de voorgrond: het bieden van veiligheid
en het normalizeren van psychotische
kwetsbaarheid ondanks sociaal stigma.
Het scheppen van veiligheid betekent ervoor
zorgen dat de betrokkene zich veilig voelt,
zowel innerlijk (in het lichaam) als uiterlijk
(buiten het lichaam, bijvoorbeeld in de zaal).
Dat gevoel van veiligheid stelt mij in staat met
clienten toe te werken naar een besef van en
een contact met hun eigen lichaam – en met al
hun ervaringen – als een eerste stap op weg
naar positieve veranderingen, zoals het ontwik-
kelen van betrokkenheid, geduld en zelf-aan-
vaarding. Yoga biedt talrijke mogelijkheden
voor het ontwikkelen van dit soort betrokken-
heid op het zelf. Daarna, wanneer er al wat
bewustzijn is en het vertrouwen toeneemt,
kunnen we toewerken naar het observeren van

het lichaam en alle ervaringen, gedachten en
gedrag terwijl wij met yoga bezig zijn, als dit
veilig genoeg voelt. Ik blijf steeds het gevoel
van veiligheid bij een client beoordelen en doe
een stap terug als er niet voldoende veiligheid
blijkt te zijn.

Het normalizeren van een stoornis betekent de
fysieke symptomen uit te zetten op een breed
spectrum (zoals hierboven beschreven) en die
te erkennen als vormen van omgaan met pro-
blemen op het gebied van de geestelijke
gezondheid, om die te destigmatiseren. 

Naast deze twee prioriteiten tracht ik er ook
voor te zorgen dat er in iedere yoga-sessie
voor deze doelgroep aandacht is voor moge-
lijk trauma, omdat dat vaak de onderliggende
oorzaak van psychose is. De woordkeuze van
de begeleider (bij voorbeeld het niet gebrui-
ken van woorden als ‘patient’ of ‘psychose’) is
heel belangrijk bij het aanleren van trauma
bewustzijn en het destigmatizeren van de
aandoening.

Mijn Benadering van Hatha Yoga op Basis van
Betrokkenheid gebruik ik niet alleen in mijn
individuele – en groeps sessies, ik train ook
andere hulpverleners en geef voordrachten op
congressen over de hele wereld.

Resultaten
Door de begeleiding is Chris in staat geweest
zichzelf en zijn ervaringen (symptomen) te
observeren om zodoende daarvan meer
bewustzijn te ontwikkelen. Hij heeft geleerd de
hulpmiddelen die yoga aanreikt (asana, mantra,
ademhalingstechnieken en lichte meditatie) in
te zetten om dat bewustzijn te doen groeien.

Hij heeft ook geleerd met meer betrokkenheid
naar zichzelf en zijn ervaringen te kijken. In de
begeleiding streven we er niet naar zijn symp-
tomen of ervaringen te ontkennen, we probe-
ren eerder de onderliggende boodschap te ont-
dekken.

Klankspiegel maart 2020



Yoga helpt Chris ook met het omgaan met zijn
ervaringen. Het lijkt erop dat het accepteren
van en het omgaan met de ervaringen, die niet
proberen weg te duwen, de intensiteit ervan
vermindert: Na de yoga-les voelt hij zich wat
lichter, alsof zijn ervaringen een beetje zijn
‘opgelost’. De stemmen worden zachter en
minder heftig. Door wat hij via begeleiding
leert in het dagelijks leven toe te passen en
door het zien van de positieve resultaten daar-
van, heeft hij veel herstel ervaren. Hij werd
gemotiveerd om zijn eetgewoonten te veran-
deren, waardoor hij wat is afgevallen, wat hij
graag wilde en daardoor kreeg hij meer ver-
trouwen.

De yoga sessies hebben ook zijn cognitieve
functies versterkt. Terwijl ik Chris steunde bij
het uitvoeren van kleine yoga oefeningen bui-
ten de lessen om, zag ik dat zijn toenemende
bewustzijn en de technieken die hij had
geleerd, hem hielpen om kleine veranderingen
aan te brengen in de patronen van zijn dage-
lijks leven, waarbij nieuwe, gezondere samska-
ras (gedragspatronen) ontstonden, waaronder
hoop, optimisme en zelfaanvaarding. Hij heeft
geleerd zich meer te focussen en te concentre-
ren en zijn stressniveau zelf te beheersen.

Bij mijn yoga lessen voor mensen met psycho-
ses is mijn houding er een van groot optimis-
me en hoop, omdat optimisme en hoop de
belangrijkste voorspellers zijn voor een goed
herstel van schizofrenie. Er is nog niet veel
onderzoek gedaan naar het therapeutisch
effect van yoga als complementaire behande-
ling van aandoeningen als schizofrenie, maar
daar komt nu verandering in. De afgelopen
jaren zijn onderzoekers steeds meer gaan
inzien dat yoga mensen met dit soort aandoe-
ningen kan steunen. Deze specifieke vorm van
yoga (namelijk als complementaire behande-
ling van schizofrenie) verkeert nog in een prille
beginfase, maar de behandelverslagen en
onderzoeksresultaten zijn veelbelovend. 

Het resultaat dat ik zelf duidelijk zie is dat

Chris gemotiveerd is om bijna altijd bij de
yogales te zijn en duidelijke vooruitgang laat
zien. Dat is de beloning die je krijgt als je als
yoga therapeut in de geestelijke gezondheids-
zorg werkt. Ik voel me hartstochtelijk betrok-
ken dit werk voort te zetten en steeds meer
leraren en therapeuten te scholen in yoga en
gezondheidscentra in de op Betrokkenheid
Gebaseerde Hatha Yoga, die nuttig is voor
iedereen, maar vooral voor deze populatie die
daar zoveel baat bij blijkt te hebben.

Als ik met deze doelgroep werk, adviseer ik
altijd sterk om een open blik te houden, goed
te luisteren, geen aannames te hanteren en
een houding van hoop en optimisme te bevor-
deren. Als een cliënt zich door jou gezien voelt,
kan dit een groter positief effect hebben dan je
je kan voorstellen.

Anneke Sips is verpleegkundige en werkt sinds
1998 in de psychiatrie. Zij is een van de eerste
gediplomeerde yoga therapeuten in Neder-
land.

Literatuur: Viscelia, E en Lewis, S (2011) Yoga therapy as an
adjunctive treatment for schizophrenia: A randomized,
controlled pilot study, Journal of Alternative and Comple-
mentary Medicine, p. 601-607
Davis P.G. van den Berg en anderen, Trauma-FocusedTreat-
ment in PTSD Patients with Psychosis: Symptom Exacer-
bation, Adverse Events and Revictimization, Schizophrenia
Bulletin, 2016, p. 693-702 
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Open Dag Stichting Weerklank 28 maart 2020 Utrecht:

Kunstenaar, dichteres,
zangeres en actrice
Marjolein Pieks 
Tijdens de Open Dag van Stichting Weerklank op 28
maart kan er worden genoten van een optreden van een
veelzijdig artieste: Marjolein Pieks. Ze vertolkte jaren-
lang de rol van Marieke van Nieumeghen, is nog steeds
Dorpsdichter van Heumen, won vorig jaar tijdens het
Stadsdichtergala de Grote Prijs van Gouda en hoort ook
stemmen. Wat gaat ze doen op de Open Dag?

‘Nou, eerlijk gezegd weet ik dat nog niet precies. Ik neem in elk geval mijn gitaar mee. Er zullen lied-
jes zijn en er zullen gedichten zijn. Ik laat het misschien wel bij dit wat vage voornemen. Het liefst
zet ik de deur van de improvisatie op een kier. Heel belangrijk en speciaal voor de Open Dag is dat ik
mijn stemmen betrek bij mij optreden. Ik laat zien hoe stemmen zijn ontstaan en wat ze zoal te
weeg brengen. Verhalend en in de vorm van gedichten. Ik laat het allemaal een beetje van het
moment zelf afhangen. Hoe zit ik in mijn vel, wat voel ik en wat doet de dag zelf met me. Dat soort
dingen gaan meespelen. Spannend voor mezelf en ook wel spannend voor de mensen die erbij zijn.’
Marjolein is een podiumkunstenaar en haar professionele optredens zijn mede ontstaan uit en geba-
seerd op het horen van stemmen en het ervaren van andere bijzondere zintuiglijke belevingen.
Er is hier te weinig ruimte om alle uiteenlopende activiteiten van de bezige bij uit Heumen te noe-
men. Dus we gaan niet verder in op haar project Luisterhart en de (poezie)festivals die ze mede orga-
niseert, maar als je even op google kijkt dan wordt meteen duidelijk waarom je haar bij Stichting
Weerklank niet mag missen!
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Op 29 januari vond in Amsterdam het
symposium plaats met deze titel. Aanlei-
ding was de verschijning van het boek
Op Stap, continu methodiek voor sociaal-
emotionele ontwikkeling, voor jeugdigen
met gedragsproblemen in (24-uurs)zorg,
van Judith van de Blokenhoeve.

Judith opende het symposium. 
Jac de Bruyn sprak vervolgens over emotie. ‘Emo-
tionele ontwikkeling bestaat niet’, zo poneerde
hij als uitdaging. Waar hebben we het over?
Door de tijd heen zijn voor emotie verschillende
termen gebruikt. Na 1900 worden verschillende
soorten emotie onderscheiden en gaat emotie
een dominante rol spelen in onze westerse cul-
tuur. Angst en daar op volgend woede gaat een
belangrijkere rol spelen bij jongeren, we moeten
vluchtgedrag voorkomen. De neurowetenschap-
pen houden zich bezig met emotie die in ver-
schillende culturen verschillende gebieden van
de hersenen activeren. Het is de emotie die leidt
tot het gevoel dat je ervaart. Iets raakt je zonder
er woorden voor te hebben. Jongeren hebben
vaak te maken met ‘mixed emotions’.

Wij hebben het vermogen inzicht te verkrijgen
in onze emoties en met die emoties om te gaan.
Omgaan met emoties in conflictsituaties is nog
weinig gedocumenteerd. Aan de hand van onze
emoties bepalen we onze positie in de samenle-
ving en de vaardigheden die we daarin nodig
hebben. Bij mensen met een verstandelijke
beperking is, wat onderzoek betreft, veel meer
aandacht aan emoties besteed dan bij de rest
van de bevolking. Emoties moeten in hun sociale
context worden gezien; emoties willen ‘zijn’.

Walther de Vries neemt het stokje over. Jongeren
die ten gevolge van trauma sociaal-emotionele

problemen ondervinden, willen daarin veranderen
en hebben daarvoor integratie in de samenleving
en een kritische blik op zichzelf nodig. Is er geen
goede hechting ontstaan, veilige overgang van
kind naar volwassene, dan ben je niet in contact
met je eigen emoties. Dan heb je ook niet voldoen-
de zelfinzicht om met emoties om te gaan. Emo-
ties hebben te maken met identiteit. Als nare erva-
ringen worden weggeduwd in plaats van onder
ogen gezien, ontstaat splitsing en dat brengt je in
een overlevingsstand in plaats van het trauma te
beleven. Zo ontstaat identiteitstrauma, het je
afsluiten voor delen van jezelf om te overleven.
Ontstaat geen hechting, ben je niet gekoesterd
door je moeder, dan ontstaat symbiose-trauma:
hoe moet ik me gedragen om aandacht van mijn
moeder te krijgen, geaccepteerd te worden? 

Na seksueel misbruik kan trauma van seksuali-
teit ontstaan en er is ook een trauma van het
eigen daderschap, waarbij je geneigd bent te
zeggen: de ander heeft het me gevraagd. Dan
ontstaat een omdraaiing van dader en slacht-
offer. Die zoeken elkaar op. Het slachtoffer kijkt
soms zelfs op naar de dader. Behandeling door
familie-opstellingen kan dan waardevol zijn.
Die geeft je zelfinzicht en kan bijvoorbeeld
tegemoet komen aan een behoefte aan meer
zelfvertrouwen. 

Judith van de Blokenhoeve activeert jongeren
door hen een ‘klus’ te geven, een opdracht, met
eigen regie. Veel jongeren lijden aan schuldge-
voelens. Mentaliseren is woorden geven aan
gevoelens, is controle krijgen. Zij zegt: vertel
jongeren wat je van ze wilt. Wat je wel wilt.
Bied veiligheid en stabiliteit.
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Een symposium op 22 november 2019 in
congrescentrum Antropia in Driebergen
georganiseerd door de Vrienden van
Expertisecentrum Euthanasie (voorheen
Levenseindekliniek)

Onderstaand verslag is bedoeld om kenbaar te
maken dat een humane dood mogelijk is.

Omdat de Levenseindekliniek geen kliniek
meer is, werd de naam gewijzigd. Expertisecen-
trum Euthanasie kan benaderd worden als
iemand met de huisarts niet verder komt. De
werkwijze is dan als volgt: Het expertisecen-
trum neemt iedere vraag serieus, stelt een dos-
sier samen, nodighulpvrager uit voor een
spreekuur, overlegt met behandelend arts of er
nog mogelijkheden zijn, en koppelt terug naar
de hulpvrager, waarbij er drie mogelijkheden
zijn: het verzoek wordt afgewezen, het verzoek
wordt ‘on hold’ gehouden omdat nader onder-
zoek nodig is, of het verzoek wordt ingewilligd
en de hulpvrager gaat het traject in. Helaas
betekent dat traject dat onderzoek veel tijd
vraagt en een wachttijd van een jaar oplevert;
er zijn 260 aanvragen per maand. 

Het spreekuur gesprek is een persoonlijke ken-
nismaking, naast de motivatie op schrift. In het
spreekuur gesprek wordt gevraagd hoe lang de
wens al bestaat, consistent of een opwelling,
met wie de wens is besproken, wat de levens-
geschiedenis is en wat de behandelgeschiede-
nis, en waaruit het lijden bestaat.

Euthanasie is in Nederland bij de wet geregeld.
Het mag als aan de zorgvuldigheidseisen is vol-
daan. Deze eisen zijn dat het een vrijwillig en
weloverwogen beslissing is, dat het lijden uit-
zichtloos is, bij psychiatrie beoordeelt de psy-
chiater dat, dat er ondraaglijk lijden is, soms

lastig te beoordelen, dat er geen redelijke
andere oplossing is en dat een onafhankelijk
arts, en bij psychiatrie onafhankelijk arts en
onafhankelijk psychiater in het onderzoek wor-
den betrokken. Onderzoek is nodig naar de gel-
digheid van de vraag en naar de eventuele
steun van de artsen, te bepalen in een multi-
disciplinair team waarin ook altijd een ver-
pleegkundige deelneemt. 

Het expertisecentrum werkt samen met instel-
lingen, is betrokken bij het maatschappelijk
debat en bij wetenschappelijk onderzoek. Er
wordt geprobeerd euthanasie meer aandacht
te geven in de medische opleidingen.

De uitvoering van de euthanasiewens wordt
gefinancierd door de zorgverzekeraars. Het
geld afkomstig van de Vrienden van het Exper-
tisecentrum wordt besteed aan scholing,
wetenschappelijk onderzoek en juridische bij-
stand.

Euthanasie bij psychiatrie is een moreel dilem-
ma, de beschermwaardigheid van het leven
staat hier tegenover de autonomie van de
hulpvrager. De hulpvrager heeft de regie. Het
moet een doordachte keuze zijn en daarom
wordt tijd ingeruimt voor het stervensproces.

Expertisecentrum Euthanasie
Eisenhowerlaan 104
2517 KL  Den Haag
070 – 3524141
www.expertisecentrumeuthanasie.nl
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Dr. Charles Fernyhough is schrijver en psycholoog.
Hij doceert Psychologie aan de Universiteit in Dur-
ham, Engeland. Hij leidt het interdisciplinaire pro-
ject Hearing the Voices. 

In dit boek ben ik geïnteresseerd in al die
stemmen: de vriendelijke, de sturende, de
bemoedigende en de bevelende, de stem-
men van de zedelijkheid en die van het
geheugen, en de soms vreselijke , soms
welwillende stemmen van degenen die
anderen horen spreken als er niemand in
de buurt is. Tegen het eind van dit boek
hoop ik je van een paar dingen te hebben
overtuigd. In onszelf praten hoort bij het
menszijn.’ Charles Fernyhough is hoogle-
raar Psychologie aan de universiteit van
Durham, Engeland. Hij schreef in 2016 het
boek The Voices Within, waarvan in 2018
de Nederlandse vertaling is verschenen
onder de titel In jezelf praten; Over het
nut van de stemmen in ons. 

Stemmen zijn veel meer dan reacties
In het onderzoek waarvan genoemd boek de
weerslag is, wil de professor aantonen dat
stemmen in het hoofd niet alleen reacties
zijn op wat er om ons heen gebeurt, maar
veel meer betekenis en effect kunnen heb-
ben. Volgens de onderzoeker zijn ze (de stem-
men in ons hoofd-red.) nodig om ons als kind
en als volwassene geestelijk te ontwikkelen,
ons te helpen om ons in de turbulente
wereld te kunnen handhaven en om ons een
zeker kompas te bieden bij wat we doen. ‘De
hele dag gebeurt er van alles in ons hoofd:
we spreken stil onze angst uit, leveren grom-
mend commentaar, zijn uitbundig, bedroefd,
weemoedig of emotieloos, discussiëren er
eindeloos op los - en dat alles zonder dat er
een woord over onze lippen komt. Wat zijn
deze stemmen i n ons hoofd en waar komen
ze vandaan? Waarom praten we in onszelf?,
aldus de flaptekst van de Nederlandse uitga-
ve. In jezelf praten noemt Fernyhough ver-
baal denken.  Om dat te onderbouwen en
vooral om de eindeloze variatie waarin stem-
men horen zich manifesteert te beschrijven,
heeft de auteur-onderzoeker een gigantische
reeks onderzoeken, inzichten en beschrijvin-
gen van individuele situaties van st emmen
horen (verbaal denken) verzameld. Hij heeft
rondgekeken in literatuur, film, kunst, psycho-
logie, historisch materiaal en waar al niet zou
je kunnen zeggen.

Stigmatisering in de media
‘Als we eerst een beter beeld van de gewone
stemmen in ons hoofd kunnen krijgen, zou-
den we uiteindelijk misschien beter kunnen
verklaren waarom sommige mensen stem-
men horen als er niemand in de buurt is. De
kans dat wij tot een behoorlijk wetenschap-
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pelijk inzicht in die ervaring komen, is echter
klein als wij niet beseffen dat die ook vele ver-
schillende vormen aanneemt.’ Fernyhough
stelt vast dat hoewel stemmen horen bij heel
veel meer mensen voorkomt dan vaak wordt
gedacht en geen of nauwelijks tot problema-
tische situaties leidt, de beeldvorming nog
steeds negatief is. Hij geeft aan dat er nog
‘heel veel moet gebeuren’ om het stigma
terug te dringen. In dat kader verwijt de
hoogleraar de media het een en ander. Hij ver-
wijst onder andere naar een onderzoek van
psychologe Ruvanee Vilhauer in 2012 en 2013.
Zij checkte bijna 200 krantenartikelen, waarin
bijna niet werd aangegeven dat het horen
van stemmen tot de normale menselijke erva-
ring kan behoren.

Fernyhough geeft aan dat wanneer in de
media wordt gesproken over het horen van
stemmen, dat bijna altijd in de context van
controleverlies, geweld en het verwonden
van zichzelf en anderen gebeurt. Het is mis-
schien niet verbazend dat in de meeste
mediaberichten het horen van stemmen in
verband wordt gebracht met geestesziekte,
doorgaans schizofrenie, waarbij een klein
deel erkent dat stemmen horen ook bij ande-
re aandoeningen kan voorkomen. In meer
dan de helft van de artikelen wordt het in
verband  gebracht met crimineel gedrag,
voornamelijk geweldsdelicten. In iets minder
dan de helft van de berichten wordt het
horen van stemmen verbonden aan geweld
tegen anderen en in iets minder dan een vijf-
de werd het gerelateerd aan zelfdoding of
suïcidaal gedrag.  

The Voices Within (In jezelf praten) is een boei-
end document over stemmen horen. Gezegd
moet wel dat de veelheid aan onderzoeken en
voorbeelden het zicht op de rode draad in het
boek bemoeilijkt. Het leest niet makkelijk,
maar lezen in stukjes en misschien af en toe
nog eens nalezen helpt. Een klein maar fijn
detail is de vermelding van een of enkele ont-

moetingen tussen de auteur en Marius
Romme. Fernyhough geeft aan op een enkel
punt van mening te verschillen met zijn Neder-
landse collega, maar laat ook waardering en
respect zien voor de methode van het Maas-
trichtse Interview. 

Charles Fernyhough, The Voices Within, Profile
Books LTD, Durham, Engeland, 2016. Nederlandse
vertaling In jezelf praten; Over het nut van de
stemmen in ons, Atlas Contact, Amsterdam,
2018. 
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Studiedag Zingeving en levensvragen, zaterdag 9
november 2019 in Amersfoort. Onder leiding van
Lotte van Lith, psychologe.

Lotte had de deelnemers van te voren
huiswerk opgegeven. Zij onderscheidde
in zingeving vier aspecten: 
het zinnelijke, er zin in hebben, 
de lijfelijke zin, lustvol 
het zintuigelijke, de ervaring van het
schone en esthetische 
het zinrijke, verwoorden wat je doet of
moet doen, bezinning in volzinnen
het zinvolle, achter je doelen staan in
leven, relaties en werk, het ‘waarom’
erachter.

Bij elk van deze vier werden we gevraagd een
object te zoeken, mocht ook gedicht of afbeel-
ding zijn, dat voor jou dit aspect van zingeving
symboliseert. Dat was leuk om te doen. Na een
lange inleiding van Lotte bespraken we deze
objecten in tweetallen, wat een leuk gesprek
opleverde, waardoor je de ander echt leerde
kennen. Enkelen deden verslag van het gesprek
in de groep. In de loop van de dag zou Lotte
nog meer leuke werkvormen presenteren,
waardoor je echt met zingeving aan het werk
werd gezet. Nu eerst Lotte’s inleiding.

Zij begint met een spectrum van enerzijds de
persoonlijkheid, het onderscheid, en aan de
andere kant onze hectische samenleving, het
opgaan in de massa. Er is een lange traditie van
reflectie op zingeving, die echter ook wat
abstract is. Lang werd teruggegrepen op de bij-
bel, nu zijn we op zoek naar een nieuw verhaal,
een levensverhaal. Waarin wordt stilgestaan bij
het omgaan met conflicten, met emoties. Lotte
vertelt dat fysici wel zin ontdekken in de
natuurkunde, biologen in biologie. Andere
bronnen van zingeving zijn de cultuur, je
ouders en opvoeding, je eigen proces van bete-
kenis geven aan dingen en de antieke filosofie.
Socrates stimuleert de mens om zelf na te den-
ken en jezelf te kennen. Wij moeten zin maken.
Hoewel ook de gedachte bestaat dat je de zin
moet ‘vinden’ die intrinsiek in de dingen ver-
borgen ligt. Bij hoogbegaafdheid, waarin Lotte
is gespecialiseerd, kan een gevoel van teleur-
stelling in het leven een rol spelen, een desillu-
sie met de wereld, wat weer tot een existentië-
le  depressie kan leiden. Hoogbegaafdheid is
een zingevende beweging en die kan een ‘piek-
ervaring’ opleveren, een moment van vervuld
zijn met zin. Lotte vraagt ons een beeldend ver-
haal te schrijven over een beleefde piekerva-
ring, daar krijgen we ruim de tijd voor. Zie het
als een ontmoeting met jezelf in het verleden
waarin veel gebeurde. Wat was daarvan de
essentie. In mijn ogen is een piekervaring een
ervaring van herkenning in de buitenwereld. Ik
weet nog heel goed dat ik als opgroeiend kind
voor het eerst een abstract schilderij van Mon-
driaan zag. Ik dacht: ‘dat bedoel ik’, het is er!

Daarna vroeg Lotte ons om vragen te formule-
ren rondom zingeving. Vóór de lunch gaan we
in tweetallen tijdens een wandeling van een
half uur in de buurt, de vragen bespreken. Ik
kreeg de vraag: Wat is jouw verhaal? Ik vroeg:
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Waar word je blij van, waar ben je naar opzoek.
Mijn gesprekspartner zei: Naar écht goed en
eerlijk contact met de ander en daarmee was
ook mijn vraag: wat vind je belangrijk in con-
tacten beantwoord.  De lunch smaakte goed. 
Na de lunch keken we naar een paar filmpjes
over piekervaringen.

Vervolgens verraste Lotte ons met de opmerke-
lijke vraag of je jezelf zag als een gedicht, een
column, een tomaat of een boomblaadje en
waarom? Voor de categorieën gedicht en
column rijkte Lotte een voorbeeld uit. Alle cate-
gorieën kwamen aan bod in het groepsge-
sprek. Weer werd vastgesteld dat hoogbegaaf-
den een rijke binnenwereld hebben. Maar laat
ik niet te veel ingaan op hoogbegaafden, want
Lotte’s studiedagen zijn voor ieder weldenkend
mens waardevol.

Lotte kwam met de vraag of het feit dat je
bestaat ook betekent dat je wil bestaan? In dat
verband is het aspect ‘zinnelijk’ (het eerste
aspect) de basis, want als de psyche niet wordt
gevoed is er geen voeding voor het lijf. Licha-
melijke warmte moet er zijn. Koester je innerlij-
ke conflicten.

Een heel waardevolle dag, waarvan ik weer
genoten heb.

Ik sluit af met een eigen gedicht:

Donker

Als het licht uitgaat
is het helemaal donker

nacht, niets

Dan breken langzaam
lichtpuntjes door, langzaam,

en kun je het donker zien.

Ik ben niet terneergeslagen
ik ben verzonken. 

Corine Wepster
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Jaarcongres Participatie en Herstel, 10 december
2019 in Bussum

Graag wil ik een algemene impressie
geven van dit congres, dus niet per 
spreker.

Er wordt gesignaleerd dat hulpverleners regel-
matig te kampen hebben met een zekere han-
delsverlegenheid. Ervaringsdeskundigen kunnen
een rol spelen bij het overwinnen van dit onge-
mak. Maar een ZME: Zorgprofessional Met Erva-
ringsdeskundigheid, kan jaren nodig hebben om
zijn of haar ervaringen in woorden te leren vat-
ten, om die te kunnen overdragen. Het allerbe-
langrijkste is dat de hulpverlener een vertrou-
wensrelatie weet op te bouwen. Maar commu-
nicatie is iets razend moeilijks. Relationeel wer-
ken betekent echt open staan voor de hulpvra-
ger, het kijken vanuit diens perspectief, het
horen van de achterliggende wensen. Nodig zijn:

Verbinden, Verstaan, Verzekeren en Versterken.
Gebleken is dat het contact houden na ontslag,
een moeilijke tijd van zelf je leven weer oppak-
ken, heel goed werkt ter voorkoming van reci-
dieven. 

Vertrouwen is een voorwaarde voor goede
zorg, om toe te werken naar zingeving als doel.
Zingeving is de kern van de geestelijke verzor-
ging. Hierop reageren hulpverleners vaak met
de mening dat dit niet tot hun takenpakket
behoort. Het is jammer dat de hulp van vele
hulpverleners eigenlijk neer komt op medicali-
seren en psychologiseren. Maar de hulpvrager
kent vaak een existentiele  eenzaamheid en
heeft daarom juist die verbinding met de hulp-
verlener hard nodig. Zingeving is niet alleen
iets voor de geestelijke zorg, maar net zo goed
ook voor de psychiatrische zorg. Hoe kan hier-

aan meer aandacht worden gegeven? 
We kunnen onderscheid maken tussen alle-
daagse zingeving, gericht op goede dagbeste-
ding, dagelijkse dingetjes. En er is existentiele
zingeving, die zich bezig houdt met de manier
waarop de hulpvrager zich verhoudt tot de
wereld. Psychiater Derkx onderscheidt zeven
zingevingsbehoeften: 

     Doelgerichtheid
     Morele rechtvaardigheid
     Eigenwaarde
     Competentie
     Begrijpelijkheid 
     Verbondenheid                    
     Transcendentie

De hulpvrager kan erkenning nodig hebben van
zijn of haar kwetsbaarheid, lijden aan angsten,
slachtoffer van geweld en uitsluiting. Daarin
staat eerder de relatie van hulpvrager en hulpver-
lener centraal dan de hulpvrager. Het gaat om de
relatie, van daaruit kan die erkenning ontstaan.
Ten tweede zou er ruimte moeten komen voor
een ‘narratieve herorientatie’, het zoeken van
taal. Dan kan de hulpvrager ‘op verhaal’ komen.
Met taal kunnen verbanden worden gelegd, kan
samenhang worden ontdekt. Er ontstaat een
transformatie naar samen leven, leren en wer-
ken. Ruimte voor de trage vragen, waarover ik al
eens eerder in de Klankspiegel heb geschreven. 

De relatie die hier wordt geschetst is een com-
plexe relatie. Zo wordt gesproken over een
‘moral third’, je zou kunnen zeggen: er is een
dader en een slachtoffer, maar daarbij is er ook
een derde persoon die niet kiest tussen de
twee eerstgenoemden.

Zie voor meer informatie: 
www.participatieherstel.nl
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Robin Timmers ,
‘Leren Omgaan met Stemmen Horen: Een op herstel en emancipatie gerichte benadering’.

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

Paul Custers, Zolang er mensen zijn, zijn er stemmen 

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

Mick de Schrijver, Het zit allemaal in mijn hoofd!

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

Vincent Sjoerd Swierstra , De Magiër 

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

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

Coleman, Ron, Herstel, kan dat wel?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Scip
Keizersgracht 252, 
1016 EV Amsterdam
020-6253111

Leiden

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

Den Haag

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

Nijmegen

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

Zeeland

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

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

Contactpersoon Friesland, Groningen en Drenten

Geen

Contactpersoon Flevoland, Overijssel

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

Contactpersoon Zuid Holland

Yvonne Doornbos, ervaringsdeskundige
yvonnedoornbos@gmail.com

Contactpersoon Utrecht

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

Contactpersoon Gelderland

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

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

Contactpersoon Zeeland

Herstel Talent
06-22889296/ info@hersteltalent.nl  

Contactpersoon Noord Brabant

Tilly Gerritsma, familie en bondgenoten
megerritsma@hotmail.com

Contactpersoon Limburg

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

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

Contactpersonen  Weerklank

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



 

 

        




