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Herstel

Coronatijd, geen congressen, wel af en toe een
webinar, en toch veel kopij. Een thema dat opvalt
is ‘eenzaamheid’. Een vriendin van mij zei: ‘je kunt
je ook eenzaam voelen als je op een bepaald
moment niets voor een ander kunt betekenen.’
Dat vond ik een mooie gedachte.

Iets wat wel kan is wandelen, ook met z’n tweeën.
En dat doe ik dus. 

Dat is ook een vorm van werken aan je mentale
gezondheid, rustige beweging. En zo help je ook je
eigen herstel. Het spreekt me aan dat je herstel
als leerproces kunt zien, daar is een boek aan
gewijd. Dingen zijn te leren. Dat ontdek je. Veel
stukken in dit nummer ademen de overtuiging
dat herstel mogelijk is. Daar doen we het voor.

Veel leesplezier,

Corine Wepster
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Van de bestuurstafel

Geactualiseerde
brochure 

‘Stemmen Horen’
Waar gaan we naar toe? Hoe zouden we willen
dat de wereld er voor stemmenhoorders over
vier of vijf jaar uitziet? En wat betekent dat
voor nu, voor hoe wij er nu vorm aan geven?

Gezien onze cultuur is het niet erg realistisch, maar
ik zou maar wat graag willen dat Stichting Weer-
klank over 5 jaar overbodig is. Dat stemmenhoor-
ders in ons land dan overal goed begrepen worden
en zij op vele plekken passende hulp kunnen ont-
vangen. Dat er naar hun verhaal wordt geluisterd en
dat ze handvatten krijgen met hun stemmen om te
gaan. Stemmen is van alle tijden, helaas de proble-
men hoe daar mee om te gaan ook.

Yvonne Doornbos gaat komende maanden een online
Steunpunt op zetten, zodat stemmenhoorders op deze
manier ook vanuit hun huis met mensen die stemmen
horen, kunnen praten. Over stemmen leren praten en er
mee leren omgaan is van groot belang. Alleen door er
over te praten, kan je van je angst voor stemmen afko-
men. Dat gebeurt nog veel te weinig. Hulpverleners
hebben wat dat betreft een handelsverlegenheid. In
hun opleiding hebben ze geleerd dat mensen die
stemmen horen, het beste de stemmen kunnen nege-
ren of dat deze bestreden moeten worden met antipsy-
chotica. Voor een aantal mensen hielp dit. Helaas heeft
deze te eenzijdige benadering ook geleid tot te lange
wachtlijsten bij GGZ-instellingen, meer chroniciteit en
het als ‘onbehandelbaar’ naar huis sturen van mensen. 
Steeds meer komt het besef dat medicatie kan
ondersteunen, maar dit mensen niet leert met
emotioneel belastende ervaringen om te gaan.
Voor 2011 wist ik ook niet beter. 

Wij hopen als  bestuur, dat er komende jaren binnen
herstelacademie ’s en RIBW instellingen, meer steun-
punten in het land worden opgezet. Er meer plekken
komen waar stemmenhoorders in een veilige omge-

ving over hun stemmen kunnen praten, zonder voor gek
verklaard te worden. Wij willen die steunpunten graag
met kennis, werkmateriaal en trainingen ondersteunen. 
Als bestuur hebben wij de afgelopen 2 jaar zaken
laten liggen. Wij gingen er vanuit dat als wij maar
hard genoeg werkten, wij wel genoeg leden zouden
krijgen om voort te kunnen bestaan. Zo werkt dat
natuurlijk niet.

Zo’n 30 jaar geleden zouden wij tegen de 1000 leden
hebben gehad. Daarvan is nog iets meer dan 10%,
over gebleven. Via onze vernieuwde website bereiken
we veel meer dan 1000 mensen, maar helaas zijn niet
alle mensen die wij bereiken ook lid van Stichting
Weerklank geworden. Terwijl we toch echt ook finan-
ciële steun nodig hebben om ons werk te kunnen blij-
ven doen. Hier ligt komende tijd  dan ook werk voor
ons. Als u ons mee wil helpen leden te werven, graag.
Wij gaan de Klankspiegel op meer plekken neer-
leggen met als doel deze meer te verspreiden.
Meer adverteren om leden te werven, uiteindelijk
hopen wij zo meer mensen te kunnen bereiken:
stemmenhoorders, naasten en hulpverleners.
In 2011 kwam ik als hulpverlener en stemmenhoorder
zelf in aanraking met Stichting Weerklank. Sindsdien is
er voor mij een wereld over stemmen horen open
gegaan. Hoe ik tot 2011 mensen die stemmen hoor-
den behandelde en nu, ik wist niet beter. In die tijd las
ik de brochure ‘Stemmen horen’.  Deze is daarna door
Weerklank een aantal keer herschreven, geactuali-
seerd. Zo nu ook. Ron Verbrugge heeft de illustraties
voor ons verzorgd. Als bestuur zijn wij verheugd u
deze nieuwe brochure te mogen aanbieden. Heeft u
hem uit, geef hem a.u.b. door of laat anderen weten
dat deze op de website van Stichting Weerklank gra-
tis te downloaden is.

Veel leesplezier met dit blad.

Peter Oud, voorzitter
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F-ACT Nederland biedt Webinar
‘Best practices, psychische 

achteruitgang en eenzaamheid’
Nico de Louw

Na de opening door de bestuursleden Nynke Fries-
wijk en John Jongejan, trapt op vrijdag 29 januari
2021 Cisca Goedhart af. Zij is bij MIND teammana-
ger Kennis, Innovatie en Onderzoek. Ze begint met
een schets van MIND, platform en koepel die cliën-
ten – en naastenorganisaties op het vlak van de
geestelijke gezondheidszorg op landelijk niveau
bundelt om aldus de gezamenlijke belangen te
behartigen. MIND functioneert als gesprekspartner
van overheid, verzekeraars en beroepsgroepen. Ze
heeft een veelzijdige site en richt die met name op
het geven van informatie, het bevorderen van lot-
genotencontact en het onderling van elkaar leren,
haar lobby en dus de belangenbehartiging . 

Cisca zoomt vervolgens in op de uitgebreide  digi-
tale en face to face activiteiten om mensen met
psychische klachten en naasten met elkaar in
contact te brengen, juist in deze Corona-tijd.  De
lezer wordt aangeraden om de site www.wijzijn-
Mind.nl te bezoeken waar onder meer het nu vol-
gende is te vinden.

MIND  baseert haar bevindingen inzake Corona op
5 peilingen, verspreid over 2020,  uitgevoerd bij het
door MIND georganiseerde panel van zo’n 4000!!
cliënten en naasten. Voorts zijn verdiepende inter-
views gehouden bij o.a. cliëntenraden en zelfregie-
centra. Als uitkomsten noemt ze dat mensen in
december veel meer last blijken te hebben van
somberheid, stress en angst dan in het begin van
de pandemie en de maatregelen dienaangaande.
Men mist directe contacten in het algemeen en
met de hulpverlening. Naasten voelen zich meer
belast.  

In aansluiting op deze bevindingen biedt de MIND-
site Corona-gerichte informatie voor mensen met
zorgen en problemen in deze , een Corona-flyer,
tips hoe fit te blijven en ga zo maar door. MIND
heeft overdag ook haar Korrelatie-spreekuur open
voor anonieme, professionele, psychische  en psy-
chosociale hulp, waar mensen hun ervaren proble-
men kunnen delen via 0900-1450. En er is een
Connectapp ontwikkeld die gelijkgestemden en
ervaringsdeskundigen helpt met elkaar in contact
te komen op een 1 op 1 basis waarbij privacy
geborgd is. 

Om ook naasten steun te bieden in deze tijden is er
ook veel aan te treffen op de MIND-site, alsmede
tips voor mantelzorgers en gemeenten. Men raad-
plege www.naasteninkracht.nl dat naast informatie
en tips, ook ervaringsverhalen en chat-videoses-
sies in petto heeft. En alsof dat niet genoeg is, is er
een MIND-Atlas ontwikkeld die landelijke en regio-
nale sociale kaarten biedt waar mensen zelfregie-
netwerken en andere eigen regie organisaties kun-
nen vinden in hun eigen omgeving. Specifiek
gericht op de jeugd is MIND Young Studio waar
jongeren een gratis online training kunnen krijgen
om coronagevolgen als angst en eenzaamheid te
beheersen waarbij ook ervaringsverhalen behulp-
zaam zijn.  

Dan is een relevant onderdeel van het MIND-aan-
bod de Kieswijzer GGZ. Dit is een website voor vol-
wassenen van 18 jaar en ouder die op zoek zijn
naar een zorgaanbieder voor hun psychische
klachten. Op Kiezen in de ggz is handige informatie
te vinden over aandoeningen en ggz-instellingen,
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praktijken en behandelaren, wachttijden, vergoe-
dingen en afstand tot de behandelaar. De website
is te vinden op www.kiezenindeggz.nl.

Cisca sluit af met het wijzen op  www.ggzappwij-
zer.nl    waar een aanzienlijke hoeveelheid apps zijn
te vinden die getest zijn door professionals en
ervaringsdeskundigen en die gericht zijn op het
vergroten van mentale veerkracht.

GGZ Noord Holland Noord zet stevig in op digi-
tale herstelondersteuning
Dan het woord aan Maaike van der Werff, senior
ervaringsdeskundige bij GGZ Noord Holland Noord.
Zij deelt  haar ervaringen  met de ontwikkeling van
de Herstelsupportgroep. Dit is een groep waarbij
deelnemers kennismaken met het Wellness Reco-
very Action Plan ( WRAP) . Kernbegrippen van de
WRAP zijn: hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid,
steun, eigen ontwikkeling en opkomen voor jezelf.
Het is een  herstelmethode uit Amerika waar erva-
ringsdeskundigen in getraind worden in het Trim-
bos Instituut en waarna ze gecertificeerd en wel
met de WRAP aan de slag gaan. Dat gebeurde al
jaren vóór Corona, maar ten tijde van een pande-
mie is de WRAP een wel heel bruikbaar middel om
de veerkracht van mensen te helpen herstellen.
Hier dook echter één probleem op, vertelt Maaike:
de WRAP mag niet online worden gegeven. Daar-
om is er tijdens de eerste lockdown een vorm
gezocht èn gevonden waarbij deelnemers elkaar
wèl  on line  kunnen treffen met een aan WRAP -
begrippen ontleende speciale vorm van herstelon-
dersteunende zorg (HOZ).
Er is allereerst een handreiking geformuleerd, die is
vervolgens becommentarieerd door diverse colle-
gae waarop aanvullingen op de handreiking kon-
den worden ingewonnen wat vervolgens werd
omgezet in een format ‘Opzet Herstel Support-
groep’. Dit format fungeerde vervolgens als lei-
draad voor 8 online bijeenkomsten van een uur
waarbij dan per bijeenkomst één kernbegrip uit de
WRAP en HOZ methodieken het thema van de bij-
eenkomst vormde. Het thema werd de deelnemers
tevoren bekend gemaakt, zodat zij zich op dat spe-
cifieke onderwerp konden voorbereiden. 
Twee ervaringsdeskundigen per bijeenkomst

beschikbaar om het gesprek te faciliteren waarbij
wel geput werd uit de WRAP aanpak. Er zijn in 2
regio’s in het Noord Hollandse ervaringen mee
opgedaan.
Veel deelnemers hebben zich verheugd uitgelaten
over deze vorm van vervanging van het gebruike-
lijke live contact. En men toonde zich ook enthou-
siast om echt werk te maken van de WRAP.

Digitale Herstelwerkplaats
Naast de Herstelsupportgroep is er als een tweede
reactie op de Covid ook nog een digitale herstel-
werkplaats ingericht om de onderlinge verbonden-
heid te ondersteunen en te versterken bij afwezig-
heid van live contact.
De digitale herstelwerkplaats heeft een ander aan-
bod dan de Herstelsupportgroep, hier zijn kernele-
menten: het lotgenotencontact, zingeving, uitwis-
selen van herstelverhalen en er wordt voorlichting
gegeven over het werk als ervaringsdeskundige en
er is voor de medewerkers van Noord Holland
Noord ook yogales beschikbaar
Ambitie is nu om de ervaringen inzake het hier
geschetste digitale zorglandschap te bundelen en
beschikbaar te maken voor de eigen organisatie
maar zeer zeker ook tussen organisaties in de
regio, zodat de gang naar herstel langs digitale
weg voortgezet kan worden, desgewenst ook in tij-
den nà Corona.
Maaike sluit af met de trotse constatering dat de
organisatie deze uitbreiding en versterking van het
digitale HOZ-aanbod relatief snel heeft kunnen
inrichten door van begin af aan stevig in te zetten op
het realiseren van de benodigde randvoorwaarden.

Samenwerking FACT Mentrum en kerk leidt tot
Luistergroepen in Amsterdam Noord
Fréderique Wessel ervaringswerker bij het FACT-
team van Mentrum in Amsterdam Noord en Jean-
nette de Waard, diaconaal opbouwwerker, verzor-
gen hun presentatie namens de Stichting Hart voor
Noord (www.hartvoornoord.nl). Zij  nemen de deel-
nemers aan dit boeiende webinar mee hun praktijk
in. Ze maken ons deelgenoot van een nieuwe, door
de WHO erkende peer support methode uit Brazilië
die hier in Amsterdam live wordt toegepast en in
dit webinar nader wordt toegelicht!!  
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Onder het bezielende motto ‘Helen is delen’ organi-
seren Fréderique en Jeannette zogenaamde Luis-
tergroepen en dat kan live dankzij  de relatief grote
ruimte die ‘de kerk ‘ te bieden heeft.
Corona heeft wel invloed op het aantal deelnemers
en de onderlinge afstand. Er komen nu  circa 10
deelnemers, in wisselende en cultureel zeer diverse
samenstelling één maal per week bijeen gedurende
1-1,5 uur. Mensen komen soms uit allerlei projecten
aanwaaien of via mond-tot-mond reclame.  Je
moet je wèl tevoren als deelnemer opgeven, maar
iedereen is welkom. Deze vorm van ontmoeting
wordt door mensen vaak als een uitje ervaren. 
‘Van  tevoren worden geen  onderwerpen vastge-
steld. De sessie zelf is opgebouwd rond verschillen-
de stappen. Zie daartoe: www.luistergroepen.org.
Basale voorwaarde is dat de aanwezigen het
samenzijn ervaren als een veilige plek voor het
delen van hun verhalen.

De praktijk
De deelnemers zitten in een kring rond een kleed
met wat voorwerpen (bijv. bloemen, fruit).  
Een ieder wordt welkom geheten en de groepsaf-
spraken worden vooraf met elkaar doorgenomen,
zoals: “Vertel je verhaal vanuit de ik-vorm”, “geen
oordeel/geen advies”,”hou het kort” en ook wordt
afgesproken dat men gedichten, liedjes, grapjes -
mits gepast -  kan delen gedurende de rondes.  
De groep start met de ronde waarin de deelne-
mers het leven vieren: mensen wordt gevraagd of

iemand iets leuks/feestelijks te delen heeft. 

In de volgende ronde komen de serieuzere zaken
aan bod: mensen wordt gevraagd of ze iets op het
hart hebben waar ze mee zitten. Uit de ingebrachte
onderwerpen, die de deelnemers kort hebben
omschreven, wordt vervolgens democratisch een
onderwerp gekozen waar men langer 
bij wil stilstaan. Aan de inbrenger van dit onder-
werp worden door de groep verdiepende (geen
sturende, maar open) vragen gesteld die de
inbrenger de gelegenheid geeft om te delen wat
zijn zorgen met hem doen. 
Als de zorg verduidelijkt is en er geen vragen meer
zijn wordt de inbrenger bedankt voor het delen van
zijn zorg. Vervolgens krijgen de andere deelnemers
de ruimte om - geïnspireerd door het vorige voor-
beeld - soortgelijke ervaringen te delen (als ze dat
willen) en te vertellen hoe zij daar toen mee
omgegaan zijn.
Na het delen volgt een groepsdynamiek (bijv. in
een kring staan en denkbeeldig elkaars hand pak-
ken) waarbij de groepsbegeleiders de deelnemers
vragen om na te denken over wat zij mee willen
nemen uit de ronde. Het staat de deelnemers vrij
om dit ook hardop te benoemen en misschien ook
iemand te bedanken voor zijn/haar inspirerende
woorden.  

De bijeenkomst eindigt altijd met een ‘nababbel’.
Deze ‘koffiehuisfunctie’ is een integraal onderdeel
van het format. 

Als zondagse naam van de Luistergroep wordt wel
gehanteerd: ‘ Integratieve Buurt Therapie’, maar dit
wordt met een lichte gêne uitgesproken.  

Inmiddels zijn er 12 vrijwilligers opgeleid  die er een
stevige training van bijna een volle week op heb-
ben zitten. De verwachting is dat na Corona het
aantal deelnemers per sessie fiks kan worden uit-
gebreid en het aantal sessies zal toenemen. Met
deze   hoopvolle verwachting, sluiten  Frédérique
en Jeanette hun presentatie af.  
Dat doen vervolgens ook de voorzitters aan het
einde van dit informatieve en inhoudsrijke uur.      . 

Jeannette de Waard
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Werken aan je mentale gezondheid
Gereedschap voor moeilijke tijden

Nico de Louw

Pit & Co, het samenwerkingsverband van
ervaringswerkers bij GGZ-instelling Arkin, 
heeft een zelfhulpmiddel ontwikkeld om ons
door deze moeilijke dagen te helpen. 
De HOPE StayHome Toolkit is online te bestellen
of gratis te downloaden. 

Hoe is dit mooie initiatief tot stand gekomen?
Natasja Verbeek vertelt: “Vorig jaar zaten we 
vanwege corona allemaal van de ene op de ande-
re dag thuis te werken. Ik vond dat zelf heel over-
weldigend, dus ik dacht aan onze cliënten en mail-
de mijn collega’s van Pit & Co: wat kunnen we voor
ze doen?” Amna: “Ik reageerde op die mail, want ik
moest meteen denken aan de HOPE Toolkit die we

in onze herstelondersteunende gespreksgroepen
gebruiken. Konden we die niet aanpassen voor
thuisgebruik? Toen zijn we aan de slag gegaan, we
hebben de teksten geschreven en ik heb tot diep in
de nacht zitten priegelen met plaatjes en blokjes...
In drie dagen was de Toolkit klaar.” Natasja lacht:
“Dat waren wel drie hele lange dagen!” 

Logistieke operatie
Zo snel mogelijk werd de Toolkit online gezet, maar
dat was niet voldoende om hem voor alle cliënten
toegankelijk te maken. Amna: “Niet al onze cliënten
zijn online, sommigen hebben de middelen niet om
hem te downloaden, geen goede computer of een
te klein abonnement. Maar er zijn er ook die het

Natasja

Amna
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niet willen. Dus we moesten hem ook op
papier verspreiden.” Er kwam een logis-
tieke operatie op gang. Natasja: “We
gingen hem printen en verpakken, alles
moest ook nog hygiënisch gebeuren
natuurlijk. Op de fiets rondbrengen.
Daarna iedereen nabellen: “We hebben
iets in je brievenbus gedaan!”.” De reac-
ties? “Die waren superpositief”, zegt
Amna met een brede glimlach. “Alleen
al dat er aan ze gedacht werd. Dat ze
niet vergeten waren. Dat vonden de
mensen zo fijn.”

Groot bereik
Doordat de Toolkit voor iedereen gratis
beschikbaar is, zowel in het Nederlands
als in het Engels, bereikt hij veel meer
mensen dan alleen de cliënten van
Arkin. Natasja had een hartverwarmen-
de ontmoeting met een jongen uit
Drenthe: “Hij meldde zich bij onze weke-
lijkse online herstelwerkplaats, de Koffie-
kamer. Zijn dagbesteding en therapie
lagen stil, en omdat hij door een licha-
melijke beperking extra kwetsbaar is,
kon hij nergens heen. Hij kwam de deur
niet meer uit. Hij had veel aan de Toolkit
gehad zei hij, die had volgens hem een
opname helpen voorkomen.”

Meer stemmen
Ook stemmenhoorders kunnen in de
huidige omstandigheden in de proble-
men komen, zegt Amna, die hier zelf
ervaring mee heeft. “In onze herstel-
groep was een deelnemer voor wie alle
contact wegviel: geen dagbesteding,
geen huisbezoek van het FACT-team. Hij
voelde zich geïsoleerd en eenzaam en
had last van de verveling. Door die
omstandigheden ging hij meer stem-
men horen. Hij is met de Toolkit bezig
gegaan, en het grootste gedeelte kon
hij zelf invullen. Alleen het benoemen
van zijn eigen kwaliteiten vond hij lastig,
daar hebben we hem mee geholpen. Hij
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vond vooral het onderdeel positief den-
ken heel fijn, daardoor namen de stem-
men af. Wat verder helpt is om extra
aandacht te besteden aan de regel-
maat van eten, slapen en ontspanning.
Het maken van een dagplan geeft je
overzicht. In de fase waarin je overwel-
digd wordt door je stemmen heb je
contact nodig, dan zou je kunnen
afspreken om iemand te bellen. Dat zet
je dan in je dagplan. De Toolkit biedt
houvast en helderheid, je weet wat je
kan doen. Voor mij is dat bijvoorbeeld
een douche nemen en dan even gaan
slapen. Verder kan ik medicatie nemen,
iemand bellen of afleiding zoeken.”

Het invullen van de Toolkit doe je dus
als je je goed voelt om je te wapenen
tegen achteruitgang. Je kunt hem onli-
ne invullen, op je computer of op een
mobiele telefoon, of printen en dan op
papier invullen. Expert-tip van de
makers: “Als je eraan begint, lijkt het
best veel. Loop er eerst eens rustig
doorheen en kies een onderdeel wat
voor jou belangrijk is. Je hoeft echt niet
meteen alles in te vullen.” De Toolkit is
overduidelijk met veel liefde en erva-
ringskennis gemaakt. 
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STEMMENPOLI ALKMAAR, 
PER 1-10-2020 GESTART

Peter Oud

Indien u stemmen hoort en u met de stemmen
wilt leren omgaan: op de stemmenpoli wordt
een specifieke benadering m.b.t. omgaan met
stemmen aangeboden. 

Achtergrond:
Veelal krijgen stemmenhoorders een stigmatise-
rende diagnose schizofrenie, die mensen uit hun
kracht haalt. Het wegmaken van de stemmen met
medicatie is de meest gangbare praktijk. Soms
werkt dat, lang niet altijd. Antipsychotica kunnen
nuttig zijn om de heftige emoties te dempen. Maar
niemand leert van medicatie met stemmen of met
hun emoties om te gaan. Stemmenhoorders voe-
len in het algemeen veel voor betekenisgeving en
voor een herstelgerichte behandeling.
Wat de stemmenpoli onderscheidt van de regulie-
re GGZ behandelingen, is dat wij de Maastrichtse
benadering hanteren. In het International Hearing
Voices Network wordt deze aanpak omarmd. Een
netwerk waar de emancipatie van stemmenhoor-
ders voorop staat. Wij werken samen met diverse
‘Steunpunten Stemmen Horen’ in het land. 

Stemmenpoli Alkmaar:
De stemmenpoli heeft een consultatieve functie:
regionaal en bovenregionaal. Indien de stemmen-
hoorder elders in behandeling is, proberen we zo
veel mogelijk samen te werken naast de lopende
behandeling.

Er zijn een aantal opties qua interventie:
1.    Het Maastrichts stemmeninterview wordt afge-

nomen. Vervolgens wordt een rapport opge-
steld en een construct (een persoonlijke
diagnose) geformuleerd. Dit geeft uiteindelijk
richting voor een persoonlijk en traumasensitief

herstelplan. Een plan dat je zelf met behulp van
anderen (betrokkenen, zelfhulpgroep, ervarings-
deskundigen, lotgenoten) kunt gaan uitvoeren.
Wij kunnen je helpen bij het omgaan met de
stemmen. 

2.   Leren omgaan met stemmen: de stemmen-
hoorder wordt geholpen om coping-strategieën
te ontwikkelen. Hierbij wordt huiswerk gegeven. 

3.   Consultatie aan hulpverleners: via beeldbellen
consultatie/supervisie aan hulpverleners, met
de cliënt erbij.

4.   Kortdurende psychotherapie: het in gesprek
gaan met de stemmen door een gespreksbe-
geleider geeft soms verrassende openingen.
Het doel is daarbij de relatie tussen de stem-
men en de stemmenhoorder te verbeteren.

5.   Netwerkgesprekken: wij kunnen peer-supported
Open Dialogue aanbieden. Dergelijke gesprek-
ken worden gevoerd met de mensen die de
persoon in kwestie als diens netwerk
beschouwt. Iedereen kan aan het woord komen,
de gespreksbegeleiders reflecteren op wat ze in
het netwerkgesprek ervaren. Er worden geza-
menlijke keuzes besproken. De dialoog onder-
ling is het doel en werkzame element.

Wat niet:
We zijn niet beschikbaar voor crisishulpverlening;
we zullen wel ons best doen in crisis tegemoet te
komen en samen te werken met instanties die cri-
sishulp verlenen.

Hulpverleners:
Peter Oud, coördinerend behandelaar, sociaal-
psychiatrisch verpleegkundige, Dirk Corstens, psy-
chiater en regiebehandelaar.

11
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Rapper S10 
zingt haar leed van zich af

Dirk Bol

     “Ja, ik ben paranoïde
     Bang voor de stemmen in mijn hoofd
     Maar ik ben wel aan het schemen
     Ook nogal bang voor de dood
     M’n dromen die hou ik lucide
     M’n wereld die voelt weer zo groot
     Yes, ik ben paranoide
     Geen medicijn die verdooft”.

Zestien jaar was Stien den Hollander toen ze deze
woorden op haar eerste EP Anti-Psychotica zong, in
hiphop stijl, opgenomen op haar laptop, met haar
iPhone-oortjes als microfoon. Ze rapte over de vre-
selijke tijd die ze achter de rug had, een noodkreet
zegt ze zelf achteraf. Eerder ging ze maar halve
dagen naar school, omdat het psychisch zo zwaar
was. Ze was erg gevoelig, voelde steeds veel prik-
kels en druk.  Ernstige schaamte voor alles leidde
uiteindelijk tot een psychose, waardoor ze opgeno-
men werd. Maar liefst vier keer. In de kliniek ging
het aanvankelijk ook niet goed, en kwam ze zelfs
een aantal uren in een isoleercel  terecht, een
traumatische ervaring voor haar. Ze hoorde stem-
men in haar hoofd, wilde zichzelf beschadigen en
had gedachten over zelfdoding. In de kliniek werd
haar ook een slechte toekomst voorspeld, haar
leven zou niet meer normaal zijn.

Over haar ervaring in de isoleercel zong ze in het
nummer ‘Positief’: “Ik weet de woorden nog precies
die jullie zeiden tegen mij toen ik eruit kwam. Nu
gaat het zeker beter met je. Nee man, je hebt me
opgesloten in de ruimte voor 17 uur lang. Wie denk

je wel niet dat je bent”.  En “ik ben bang dat ze me
weer in een isoleercel doen, omdat ik niet normaal
doe. Nog steeds niet positief, je vrijheid wordt je
afgepakt, bang dat het nog eens gebeurt”. 
En in het nummer ‘Psychoses’:  ‘Psychoses,
diagnoses, overdoses, ik heb jouw advies niet
meer nodig, ik ben on my way, ik zal je niet belas-
ten met mijn pijn, stop me in een isoleercel, word
ik nog meer ziek’.

Inmiddels gaat het een stuk beter met haar, ze
is nu 20, en heeft al meerdere platen gemaakt,
zoals Lithium,naar het medicijn dat ze slikt voor
haar bipolaire stoornis, de LP Snowsniper, en
recent Vlinders.  Ze staat nu onder contract bij
rap label Noah’s Ark.  Na het verschijnen van
haar debuutalbum Snowsniper werd ze in de
Volkskrant  ‘de meest oorspronkelijke stem in de
hedendaagse Nederlandse hiphop’ genoemd. Ze
heeft nu net een prijs gekregen, in Januari, een
beurs van E10.000, waarmee ze kan studeren
aan de Herman Bood Academie. De jury  sprak
van een indrukwekkend groeiproces in zo’n korte
tijd. Eerder kreeg ze ook al een Edison in de
categorie alternatief, voor Snowsniper. Ze zou
een genre overstijgende sound produceren, met
hiphop alleen als basis. Haar mooie zuivere
stem doet het goed, ingebed in veel echo en
stevige beat.

Vanaf haar  veertiende jaar hoorde ze stemmen,
een oude man en een vrouw, erg streng allebei,
en net een soort detective en een spion. Die
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stemmen hoort ze nog steeds, die beïnvloeden
haar wel, maar ze heeft geaccepteerd dat die
niet meer weg gaan. Inspiratie haalt ze zeker niet
uit die stemmen, ze heeft er geen waardering
voor, probeert ze te negeren omdat de stemmen
proberen haar negatieve oordelen van anderen
aan te praten.

     “Best wel gek hoe stemmen in mijn hoofd
binnen slopen,

     Pilen, pillen, pillen, en ze bleven hopen,
     Pillen, bleven hopen”
      (uit anti-psychotica)

Ze voelt zich inmiddels goed, kan nu best reflecteren
over wat er eerst mis ging. Terugkijkend denkt ze dat
ze in eerste instantie alleen maar overspannen van
het leven was, van de pubertijd. Ze krijgt veel 
fanmail, jongeren die haar vertellen dat ze het ook
moeilijk hebben. Die probeert ze voorzichtig wat te
ondersteunen, maar heel bescheiden. Ze wil geen
leider of therapeut zijn. Ze erkent de sterke invloed
van muziek op ons gemoed, maar wil zeker niet
mensen de put in praten. Gelukkig putten mensen
ook troost uit haar muziek, en sommige therapeuten
schreven haar zelfs dat ze nu beter begrijpen hoe
het is om opgenomen te zijn. 

Door open over haar problemen te praten wil ze wel
nog steeds bestaande taboes rondom mentale
ziekte doorbreken, zaken bespreekbaar maken, 
ook al voelt ze zich dan inmiddels best normaal. 
Zo zei ze op de tv in het programma van Pauw
(dec.19) dat ze weliswaar niemand schuld wilde
aanpraten, maar dat er wel veel mis is in de
psychiatrie. Volgens haar worden er nog veel 
fouten gemaakt, en zijn er lange wachtlijsten.

     “Best wel lang zat ik vast met mezelf
     Maar ik hield het authentiek
     Naar de muren staren van een isoleercel, 

de situatie was kritiek
     Op zoek naar vrijheid, ja, ik wil het snel
     Geloof me, ik ben niet ziek
     Geloof me, ik ben niet ziek
     Maar hou het graag uniek”.

De plaat Lithium was nog best zwaar, met hier en
daar een lichtpuntje. Door de rap klinkt alles wel
wat stoerder, met ritmische hiphop.  Het album
Snowsniper was weer iets luchtiger, waarbij ze
steeds schakelt tussen rap en zang. Wel geïnspi-
reerd op wat ze heeft meegemaakt, maar niet
steeds roepen hoe slecht het ging. Ze wil liever
laten zien dat bijna niks het einde van de wereld
betekent, en dat inderdaad na regen weer zonne-
schijn komt. En dat je uiteindelijk op jezelf bent
aangewezen om er weer bovenop te komen.
Zoals ze in het nummer What is Real zingt: “Alles
lijkt oneindig in je hoofd, maar ik weet dat je ooit
geluk vind”.

In haar laatste plaat Vlinders (over groei en het
leven in een cocon) biedt ze wederom  naast een
kijkje in haar hoofd ook lichtpuntjes. Een zoektocht
naar veiligheid, beetje verdwaald in haar eigen
leven. Naast persoonlijke probeert ze nu ook iets
meer universele zaken aan te kaarten … angst,
spanning, hoop, liefde.. Vluchten voor het donker,
maar ook andere mensen vleugels willen geven.
Ze is best huiverig voor het snelle succes en  wil
ook nog zoveel andere dingen doen, zoals kleding
ontwerpen, en filosofie studeren. Ze voelt zich pas
op 10% van haar kunnen. Bovenal wil ze zichzelf zijn,
dingen doen waar ze helemaal achter staat.

Voor dit verhaal is dankbaar gebruik gemaakt 
van op internet beschikbare interviews, zoals in
Vice (31-10-17), NRC (19-8-18), Trouw (12-11-19), NRC
(25-11-19), Parool (30-11-19), Volkskrant (2-12-19), 
Gossip en Sterren (16-1-20), Indichem, VPRO-gids 
en Indie style.
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Het herstelverhaal van Yasmina

‘Bij Weerklank voelde ik me begrepen’

Dit is (een stukje van) het verhaal van Yasmina -
niet haar echte naam - een Rotterdamse vrouw
van 45 jaar met een zoon van 22. Zij is van ver
gekomen maar nu goed op weg met haar 
herstel. Graag helpt zij met haar ervaringen
anderen die nu onder hun stemmen lijden. 

“In het gezin waarin ik geboren ben was weinig
ruimte voor mij en voor emoties. Mijn ouders
komen uit het Rifgebergte, net zoals de meeste
Marokkaanse gastarbeiders. Mijn vader was de
baas in huis, hij legde niets uit maar alles op, er
waren veel regels. Mijn moeder heeft zelf weinig
warmte en genegenheid gekregen en die had ze
mij dus ook niet te geven. Zo kwam ik in twee
werelden te leven: thuis en school. Daar werden
soms tegengestelde dingen van me verwacht, die
ik niet kon verenigen. Ik raakte intern in conflict.”
Dat gaf nogal wat spanning die voor Yasmina niet
zonder gevolgen bleef. “Ik hoor al stemmen sinds ik
16 jaar oud ben, ze hebben mijn leven totaal ont-
wricht. Ik wist niet wat ik ermee aan moest, kon ze
niet verklaren en werd er heel angstig van. Die
ellendige tijd heeft lang geduurd, ik werd uiteinde-
lijk ook afgekeurd voor mijn werk. Dat was na de
geboorte van mijn zoon.” 

Contactpersoon
Gelukkig heeft Yasmina op dit dieptepunt de weg
naar de Stichting Weerklank weten te vinden: “Toen
ik helemaal was vastgelopen ben ik gaan googlen
en heb ik advies gevraagd bij PsychoseNet. Ik
kreeg antwoord van Dirk Corstens, hij verwees me
naar de Stichting Weerklank. Met de contactper-
soon kon ik heel fijn praten. Zij had zelf ook erva-
ring, ik voelde me begrepen. Ze is zelfs bij me thuis
geweest. Ook het tijdschrift vond ik heerlijk om te
lezen. Met ervaringsverhalen, en tips voor interes-
sante boeken. Later ben ik gaan deelnemen aan

een lotgenotengroep, en ik ben de cursus Omgaan
met Stemmenhoren gaan volgen. Daar heb ik zo
veel van geleerd. Het heeft mijn leven echt beter
gemaakt. Ik loop nu stage voor  een MBO-oplei-
ding tot ervaringsdeskundige en begeleid ook zelf
groepen, zodat ik andere mensen kan helpen met
wat ik zelf heb meegemaakt.”

Filmtips
Desgevraagd deelt Yasmina met ons een paar tips
waar mensen die stemmen horen iets aan kunnen
hebben: “Een film die ik zag toen ik nog niet veel
wist van stemmen horen of zulke ervaringen: A
Beautiful Mind. Je ziet daar die acteur, die is echt
zo goed. Hij is eerst professor en dan krijgt hij
medicatie. Je ziet aan zijn mimiek en alles dat zijn
hele brein is uitgeschakeld. Dat vond ik zo herken-
baar. En de film Crazywise, toen was ik al wat ver-
der in mijn herstel. Daarin zie je dat stemmen in
verschillende culturen andere betekenis kunnen
hebben, en hoe de wetenschap ze verklaart. Deze
film lokte goede gesprekken uit in onze groep.”

Medicatie
Als mensen stemmen horen, wordt in de GGZ al
snel medicatie voorgeschreven. Yasmina heeft
daar een heldere mening over: “Als je zoiets mee-
maakt als ik, met die enge stemmen, dan kan
medicatie een tijdelijke oplossing zijn. Maar je leert
er niet van om met je emoties om te gaan. Je
moet op zoek gaan naar de oorzaak, dat is vaak
een trauma. Daarvoor zijn lotgenotengroepen
essentieel, daar kun je met 

anderen praten, en ook erover lezen is belangrijk.
Dat is de volgende stap in je herstel, om aan jezelf
te kunnen werken. Deze groepen bestaan al lang
en ze zijn bijna overal, dus ik vraag me af waarom
behandelaren hun patiënten er niet op wijzen. Bij
Parnassia heeft men ook eigen groepen, in hun
Herstelakademie, maar niemand had het daar ooit
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over. Ik moest er zelf naar vragen. Ze hadden dat
toch even kunnen vertellen? Of zeg ik nu iets
geks?!” Nee, Yasmina zegt helaas niets geks, maar
legt de vinger op de zere plek. Stemmenhoorders-
groepen zijn een laagdrempelige en goedkope
manier om mensen die last hebben van hun 
stemmen de kans te geven om eraan te werken.
Ze kunnen zeer positieve effecten hebben en de
kwaliteit van leven verhogen. Werk aan de winkel
voor Weerklank om hier meer bekendheid aan 
te geven.

Schrijven
Yasmina heeft nog een manier gevonden om met
haar emoties om te gaan: ze schrijft. “Dingen die ik te
moeilijk vind om uit te spreken, waar ik niemand mee
wil belasten, die schrijf ik op. Ik ben er dan uren mee
bezig, het gaat maar door. Een pijnlijk proces, maar zo
kom ik uiteindelijk tot de kern. Ik probeer het zo helder
en puur mogelijk op te schrijven. Soms zet ik het
resultaat op mijn blog.” Hieronder een blog van Yas-
mina dat we van haar mochten publiceren. Het zijn
krachtige zinnen van een krachtige vrouw, die hard
bezig is om eigenhandig haar leven op te bouwen. 

Blog: Geef me de ruimte..
Geef me de ruimte om te vertellen nu ik toch bezig
ben geef me de tijd..Geef me de ruimte onbegrensd
en verwacht niet dat wat ik vertel dat ik het zelf ook
begrijp dat hoeft toch niet? Want dan is ons gesprek
als goed als klaar dan ben ik direct uitgepraat… ik wil
je vertellen van m’n strijd die ik elke dag heb
gevoerd. Een onmogelijke strijd. Die ik aan ging ook
al wist ik dat ik die geheid zou verliezen en ik moet
zeggen ik weet dat ik een heel slechte verliezer ben ik
kan niet tegen mijn verlies… volg je het nog… ik ben
een slechte verliezer dat gaat gepaard met veel pijn
de strijd was, is heftig elke dag weer elke minuut van
de dag.. dat is iets dat normaal is bij iemand die een
zieke geest heeft een strijd elke seconde van de dag.
Met de wetenschap dat je het geheid verliest toch
die strijd te voeren in gesprek te gaan met demonen.
in gesprek met depressie die jou niet begrijpt want
wat is er nog om voor te leven..

De depressie begreep me niet.

De demonen begreep ik niet.

Zo kan ik een heel boek schrijven van een moment
opname van wat er gebeurt in m’n hoofd een
moment opname.. daarnaast heb ik verantwoorde-
lijkheden en word ik overvraagd door m’n omge-
ving. Daarbij moet ik vaak 3 gesprekken voeren, 2 in
m’n hoofd en een met de ander en ik moet nog
zeggen de ander voelt zich daarbij opgelucht en
voelt zich nog begrepen ook…en wonder boven
wonder: zie een glimlach op het gezicht van de
ander door de aandacht die ik heb gegeven..
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Dat ik overvraagd werd is zo
vaak gebleken, hoe vaak ben
ik afgelopen jaar opgenomen
geweest?? Ontelbaar… niet bij
kunnen houden bij elke opna-
me pakte ik huilend m’n tas in
omdat ik me weer gefaald
voelde dat ik het weer niet zelf
kon en dat ik afhankelijk was
van een opname… ik voelde
me gefaald omdat ik het zelf
niet kon…Vaak waren er veel
dingen gebeurt dingen die ik
niet kon verwerken mensen die
me hadden gekwetst. Mensen
die over m’n grenzen waren
gegaan.
Toegeven dat ik het niet meer
kon was het moeilijkste…

Van het blog van Yasmina,
28 maart 2019
brandmaarlos.com
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…Moira…

…..´Ga weg, ga toch weg. Ga weg alsjeblieft!´. 
Stemmen, de stemmen in jouw hoofd.  
In vlagen word je er horendol van. 
´Laat me maar, alsjeblieft, ga jij ook maar
weg´. ´

De zoveelste avond deze week dat ik de kamer uit
loop, naar beneden.

Boven hoor ik je op en neer lopen. Af en toe nog
een zin die ik niet helemaal kan verstaan. 

En op en neer lopen. Naar het toilet een keer of vier.  
Dan lijkt het rustiger te worden, ik hoor je niet
meer praten, niet meer lopen. 

Zachtjes kijk ik om de hoek. ´Kom maar hoor´, een
glimlach. Het ergste is voorbij, ik zie het aan je
ogen. Je kijkt weer zachter, liefdevol. 

Deze keer duurde het 1,5 uur.

Bijna elke avond gaat het zo. Na inname van de
medicatie raak je de controle kwijt. De controle
die je door de dag heen redelijk hebt. Maar door
die verdomde medicatie, die verdomde antipsy-
chotica ga je elke avond door een hel. 

Waarom neem je het dan, zal een ander vragen?
Omdat het moet.

We hebben al zo vaak gesproken met de psychi-
ater dat deze medicatie voor jou meer nare 
bijwerkingen heeft dan positieve werkingen. Maar
toch denken zij dat dit het beste is. 

Want ja, die stemmen, die moeten toch te
bedwingen zijn? …..

De afgelopen acht maanden ben je niet thuis geweest.

De meeste tijd heb je doorgebracht in een 
isoleercel. Eenzaam, koud, kil, zonder contact met
mij. Zonder contact met andere dierbaren en
zonder je muziek. 

Maar vast en zeker met de stemmen…..

Je bent nu beplakt met het label ‘tbs´er’ naast de
labels ‘autist’ en ‘schizofreen’. 

Wat kan het leven wrede wendingen nemen. 

Al jaren wordt jij niet begrepen. Al jaren krijg je de
verkeerde ´behandeling´.

Van veelbelovend musicus, die de wereld aan z´n
voeten had tot hoopje ellende in een penitentiair
psychiatrisch centrum.

Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Ik heb wer-
kelijk geen zinnig antwoord op deze vraag.
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Als jou dit kan overkomen, kan het iedereen over-
komen…..

Nu zie ik je om de week één uur.
Mijn bezoekjes leg ik vast:

De casemanager belde in de ochtend dat de
afdeling had doorgegeven dat je niet had gerea-
geerd op de vraag of je bezoek wilde. 

Op de gok ben ik gegaan. Met succes.

Je was al in de bezoek kamer toen ik aankwam,
twee personeelsleden stonden in de andere ruim-
te tot ik er was. 

Een grote glimlach toen je me zag en 'n kus door
het glas.

Je was rustig, bedeesd en praatte zacht. Veel
lieve woordjes, 'zachte' opmerkingen. 

Maar verder geen echt gesprek mogelijk. Losse
woorden, korte zinnen. Wel herkenbaar voor mij,
wat je zei was te plaatsen. Als ik het niet begreep
en vroeg wat je bedoelde, gaf je antwoord.

Je maakte rustige bewegingen met je handen,
het voelen van energie of het in beweging zijn,
wiegend, rustgevend. Hierbij sloot je soms je 
ogen en leek te ontspannen.

Af en toe een korte 'harde' blik, maar bij 'n 
glimlach van mij 'verzachtte' je al gauw.
Momenten van diepe verbinding, dan kijk je 
me intens aan alsof je me volledig doorgrondt.
Alsof je elke laag van m´n zijn ervaart. 

Op die momenten was er diep contact, niet in
woorden maar in voelen. 

Er zijn een paar momenten voorbij gekomen 
dat je aangaf zo graag naar huis te willen! 

Op mijn antwoord dat ik echt m'n best doe maar
niks weet van concrete afspraken, reageer je
gelaten.

Over het algemeen was het een redelijk prettig
bezoek met diep contact in rust.

Je leek je hoofd weer wat beter op orde te heb-
ben. En refereerde aan positieve herinneringen.
Beter dan twee weken geleden

Bij het afscheid was je rustig en lief, bleef zowat
aan de ruit geplakt tot ik echt weg liep. 
Geen geschreeuw of gebonk toen ik de gang in liep.

Het is zo vreselijk tragisch en het valt allemaal 
in het niet bij wie je was. Ik betrap mezelf er op
dat ik met de kleinste oplevinkjes blij kan zijn.

Je wordt keihard gestraft door het al jaren 
falende 'zorg' systeem. En het gebrek aan begrip
en inzicht van professionals. 

Vanuit je autisme en de trauma´s kan je het 
niet meer overzien en is je gedrag drastisch 
veranderd. Ieder ander zal een ´gek´ zien, maar 
ik zie jou. Mijn liefste lief.

De afgelopen jaren heb ik vaak gedacht, het 
kan niet erger.
Maar het blijkt steeds nóg een tandje erger te
kunnen! 

Wanneer is de bodem bereikt?  Wanneer kunnen
we ons afzetten en een lijn opwaarts inzetten? 
De afgelopen tijd hebben we ons omringd met
een steeds groeiend netwerk van echt fijne 
mensen, professionals en naasten.  

Die zetten zich nu in om voor jou de situatie
houdbaar te houden en hopelijk beter. En met 
jou vele anderen in soortgelijke situaties.
Er is nog te veel onbegrip, het niet begrijpen 
van het anders zijn. Wij zetten ons in voor een
verandering.

De oplossing voor jou zit ´m niet in pillen maar 
in écht contact en begrip.

Lieve schat, houd moed en houd vol, dat doen 
wij ook X
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Sasja Slotenmakers Anthologie 
Een kortdurende therapie gevolgd door deelname aan het kinderonderzoek.

Beschreven door Marius Romme

Sasja woonde in het dorp waar wij ook wonen en
wist dat we ons bezig hielden met stemmen horen.
Zij kwam vanwege haar stemmen horen en deed
na een korte therapie mee aan het kinderonder-
zoek, dat was begin juli. Ze had haar eindexamen
gedaan in Maastricht en zou in september commu-
nicatie wetenschappen gaan studeren in Nijmegen.
Door deel te nemen aan het onderzoek kon ze con-
tact houden en tevens ons een dienst bewijzen.
Sasja woont samen met haar ouders; haar oudere
zus woont al op kamers in Nijmegen.  

Toen ze bij ons kwam, was dat meer als dorpsge-
noot dan als patiënt. Er ontstaat wel een therapeu-
tische relatie, omdat ze geholpen wil worden met
haar stemmen ervaring, die haar bang maakt. Ze
is dan 18 jaar. 
Ze vertelt vrij gemakkelijk en open over haar stem-
men en over haar leven, zodat we bij de eerste
ontmoeting direct een afspraak maken voor een
interview over de stemmen ervaring.
Ze komt ook expliciet voor die ervaring.

Sasja hoort sinds 3 maanden stemmen die ande-
ren niet horen. Eerst was het er een, sinds een week
is er een bij. De stemmen komen via haar oren, dus
van buiten, en het lijkt alsof er iemand dicht bij
haar staat. De stemmen zijn van een ander, omdat
het mannenstemmen zijn. . De mannen zijn allebei
ongeveer 35 jaar schat ze. De tweede stem is er
pas sinds een week. De eerste stem is sinds drie
maanden dezelfde gebleven.  De stemmen praten
over haar en tegen haar en met elkaar. De stem-
men praten in een bepaalde cadans. Hoewel ze de
stemmen niet kan verstaan beschrijft Sasja ze als
heel bedreigend. 'Ik krijg de indruk dat ik iets moet
doen. Het is alsof ze iets van me willen en me aan-
sporen iets te doen'. Hoewel de stemmen fluisteren

is de toon vrij hoog, zo ongeveer als de stem van
Sandra, die haar interviewt. De frequentie van de
stemmen wisselt, dan komen ze twee weken achter
elkaar, dan weer drie weken niet.

In het begin wilde ze niet geloven dat het een stem
was. Hoewel Sasja eerst geen gebeurtenis kan
noemen naar aanleiding waarvan de stem zou zijn
gekomen, komt ze tijdens het interview tot de 
ontdekking dat de eerste stem is gekomen ten
tijde van het dodelijk brommer ongeluk van Peter
Pieters een jongen met wie ze in de klas heeft
gezeten. Ze vertelt dat zijn ouders buiten voor de
kerk stonden, voor het condoleren en zij dacht: 
'ik kijk maar naar boven naar de boom, dan hoef ik
niet te huilen (dan heb ik alles onder controle). Nu
herinnert ze zich ook wat de stem zei toen ze hem
voor het eerst hoorde: 'kijk naar de boom'. 

De stem roept angst op. De eerste stem komt
meestal 's morgens vroeg om een uur of vijf. Ze
wordt door de stem gewekt en dan slaat de angst
toe. De stem ervaart Sasja voornamelijk als nega-
tief niet alleen door de toon, maar ook doordat het
lijkt of ze iets commanderen. Sasja kan niet ver-
staan wat de stemmen zeggen. Ze raakt wel door
de stemmen in de war, omdat het onbekend en
ongrijpbaar is. Ze vraagt zich tijdens het interview
af of de grote angst (ze ligt als een plank in bed)
niet verhindert dat ze niet kan verstaan wat de
stemmen zeggen. Wanneer Sasja stemmen hoort
weet ze waar ze is en hoe laat het is.

Sasja denkt dat de stemmen te maken hebben
met een bepaalde gevoeligheid. De laatste tijd
heeft ze voorspellende dromen. Ze droomde bijv.
dat ze met een zeven voor Frans zou slagen, terwijl
dat zeer onwaarschijnlijk was gezien de vijf die ze
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al had. Ze slaagde tot haar verbazing met een
zeven.. Sinds kort heeft ze het idee dat ze van te
voren weet wat iemand gaat zeggen. Er is geen
echte relatie. De stemmen zijn een soort bandje
wat blijft draaien. Er is geen response op vragen
van Sasja. Ze ervaart de stemmen als controle
verlies. Sasja heeft een uitgebreid sociaal netwerk.
Alleen met twee vriendinnen, een jongen op het
werk en haar zus praat Sasja over de stemmen.
Met haar ouders niet, die raakten al over hun toe-
ren toen ze een cursus Reiki ging doen en associ-
eerden het met een 'sekte'. Bij vragen over haar
kinderjaren vertelt ze dat het niet echt prettig was
en niet slecht, te afhankelijk. De hele familie woont
in dezelfde straat en iedereen weet alles over
iedereen. Het voelt aan als niet vrij zijn. Sasja voelt
zich soms niet gewenst en heeft ook de indruk dat
ze nooit iets goed doet.

Wanneer Marius en ik het interview met Sasja
bespreken, komt naar voren dat de stemmen in
plaats van bepaalde emoties komen. Sasja kan
wel bang zijn, maar durft bijv. geen verdriet te voe-
len. Om bij die emotie te komen beveelt Marius
haar aan om een afscheidsbrief aan die overleden
jongen te schrijven. Een week later heeft Sasja die
brief geschreven en er ruim de tijd voor uitgetrok-
ken. Ze zat op zolder en op haar vraag aan de
stem om eens iets verstaanbaars te zeggen hoor-
de ze hem duidelijk. Na een halve zin kwam haar
vader op zolder iets halen en maakte zoveel
kabaal dat ze de stem niet meer kon horen.  

Wanneer we over de afscheidsbrief praten en 
over de emoties redeneert Sasja “Wie ben ik dat ik
verdriet over die jongen kan hebben”. En vertelt dat
ze nog een andere redenatie kan hebben gehad:
“het had ook erger kunnen zijn. bv. mijn zus had
dat ongeluk kunnen hebben”. Het is opvallend dat
Sasja in plaats van een gevoel, redeneringen heeft
en dat herkent ze ook. (Ook seksualiteit redeneert
Sasja op die manier weg. ) Ze is heel behendig in
het vermijden van eigen emoties. Wanneer we
praten over emoties en de dood van de dorpsge-
noot vertelt ze dat ze miste dat ze hem beter had
leren kennen. Relaterend hieraan vertelt ze dat als
ze in de stad langs al die mensen loopt, ze het ook

jammer vindt dat ze deze mensen niet beter leert
kennen. Ze loopt langs hen heen en ze blijven
onbekend. Marius maakt de parallel naar de rela-
ties binnen haar familie, die zijn ook oppervlakkig.
Marius beveelt aan niet teveel met de stemmen
bezig te zijn omdat die in plaats van het gevoel
komen en vraagt haar een dagboek bij te houden
over situaties waarin gevoel een rol speelt.

Sasja vertelt dat ze een dagboek bijhoudt. Het valt
haar op dat ze zich ergert aan oppervlakkigheden
zoals bijv. bij haar moeder het huis schoonmaken,
omdat andere mensen op bezoek komen, terwijl
het haar opvalt dat ze als ze alleen is hetzelfde
doet. Andere emoties dan ergernis komen er niet
naar voren. Maar er komt ook nog wat anders naar
voren uit de drie voorbeelden die Sasja geeft: 

1) ze werkt in een restaurant en doet de afwas. Er zet
dan iemand een grote stapel niet voorgespoelde
borden bij haar neer en ze durft niets te zeggen,
omdat ze bang is dat de ander haar niet aardig
zal vinden.  

2) Sasja gaat naar de kapper, die haar te kort
knipt en Sasja durft er niets van te zeggen, uit
angst dat hij haar niet aardig vindt.  

3) Wanneer Sasja tot twee uur 's nachts heeft
gewerkt, moet ze toch de volgende morgen om 9
uur opstaan omdat, omdat haar moeder zegt: 
“wij hebben ook de hele dag gewerkt.”   Apart is
dat Sasja. zich zelf de schuld geeft. Bij de kapper
was ze waarschijnlijk niet duidelijk genoeg geweest.
Ze staat op omdat ze denkt dat haar ouders 
denken dat ze lui is etc. Sasja maakt niet het
onderscheid tussen wat anderen niet correct doen
en wat ze zelf doet, maar betrekt zich zelf erin door
de schuld te nemen. Het 'wij' van de moeder maakt
dat het net lijkt of ze allemaal hetzelfde zijn.

     De vraag of haar moeder een eigen identiteit
heeft, beantwoordt Sasja na enig nadenken nega-
tief. Haar vader heeft ze helemaal geen idee van
hoe hij denkt.  Uit de voorbeelden komt naar voren
dat Sasja geen eigen mening heeft ontwikkeld. 
Ze heeft niet geleerd om onderscheid te maken
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tussen de mening van haar ouders en zichzelf. Ze
heeft het idee dat haar ouders niet naar haar luis-
teren, maar moet ook concluderen dat ze ook heel
weinig van bijv. haar vader afweet. Hij is Duitser,
maar ze wist tot voor kort niet waar hij in Duitsland
geboren was.
De volgende afspraak opent Sasja met de mede-
deling dat ze ons boek Stemmen horen heeft gele-
zen. In sommige van de ervaringsverhalen zag ze
herkenning, en concludeert dat deze mensen, net
als zij, in een fase van hun leven zaten waarin er
veranderingen waren. Zich in een ontwikkelingsfase
bevonden. Dat klopt want zij gaat vanuit een dorp
met een heel hecht familie controle systeem naar
een redelijk ver af gelegen stad waar ze wel vrij is
maar voor alles er alleen voor staat, alhoewel haar
zus daar ook studeert. Voor mensen die met emo-
ties problemen hebben zijn zulke overgangen wat
extra bedreigend.

De vraag blijft nog, wanneer is Sasja haar emotie
verloren. Wat is er gebeurd in haar leven dat heel
veel indruk heeft gemaakt en tot een soort afstand
nemen van emotie heeft geleid. 

We gaan daarom maar terug in de tijd om naar
heftig emotionele gebeurtenissen te zoeken. Na
enig nadenken en een beetje terughoudendheid
vertelt ze, dat ze als tienjarige gezien heeft dat
haar vader haar moeder tijdens een ruzie in de
badkamer naar de keel vloog en dat ze toen dacht
dat hij haar zou vermoorden. Dat is verder een
onbesproken gebeurtenis gebleven. Dat dit nog als
gevolg zou hebben, dat zij emoties afhoudt, kan ze
eigenlijk niet geloven. We besluiten daarom dat we
bij het heden blijven, bij de manier waarop ze
emoties wegwerkt, zij zal proberen meer bij emo-
ties stil te staan. 

In het volgende contact spreken we vooral over
Sasja's ingewikkelde wegredeneer manier wanneer
er emoties aan te pas komen. Sasja blijft redene-
ren: 'wie ben ik dat ik dat ....' Zoals met het overlij-
den van de jongen. Sasja is zich er steeds meer
bewust van en herkent tijdens het gesprek ook
wanneer ze weer ingewikkeld gaat redeneren. In
overleg wordt bekeken of Sasja niet gewoon een

emotie kan hebben en er niets mee doen. Alleen
constateren dat hij er is. Sasja vertelt dat de jon-
gen die in het restaurant in de keuken werkt haar
aardig vindt, haar steunt in haar boosheid op de
kritiek die ze krijgt en vervolgens haar vertelt dat hij
in Bosnië is geweest en een van zijn kameraden
zelfmoord heeft gepleegd. Ze vindt dat heel moei-
lijk. Aan de hand van dit voorbeeld zeggen we:
waarom zeg je niet tegen de jongen: 'dat is heel
wat, wat je zegt' en verder niets. Je staat bij de
emotie stil, geeft je zelf tijd en je hoeft er op dat
moment niets mee. Dit gesprek vindt plaats vlak
voordat Sasja in Nijmegen gaat studeren.

Bij het tweede interview in het kader van het kinde-
ronderzoek een jaar later vertelt Sasja, dat ze sinds
vorig jaar op kamers woont, omdat ze is gaan stu-
deren. In hetzelfde huis woont haar zusje. Sasja
komt ieder weekend naar huis.   Ze hoort nog
steeds twee stemmen, dat is op zich vergeleken bij
vorig jaar niet veranderd. Volgens haar horen
andere mensen die stemmen niet omdat ze er niet
op reageren als Sasja ze hoort. Ze hoort de stem
via de oren. Aan het geluid hoort ze dat ze het niet
zelf is.  Sasja hoort de stemmen zowel overdag als
's avonds. Ze kan niet met de stemmen praten. 

Het zijn twee mannenstemmen, die eentonig en
neutraal klinken. Sasja denkt dat ze ongeveer der-
tig jaar oud zijn. Het zijn niet de stemmen van
bekenden. Ze hoort ze wisselend, van drie keer per
dag tot een keer in de week.  Dit jaar zijn de stem-
men een stuk minder geworden en een tijdje ver-
dwenen. Rond januari-februari begonnen ze weer,
maar waarom weet Sasja niet. 

Sasja denkt inmiddels ook dat de stemmen met
haar zelf te maken hebben; haar omgaan met
emoties. In het afgelopen jaar is haar oom, die
tegenover haar ouders woont, verongelukt. Ze is
geen stemmen gaan horen.  Vorig jaar maakten
de stemmen Sasja verdrietig; dit jaar niet, vorige
jaar bang, dit jaar niet. Ze maken soms nog steeds
dat Sasja zich moeilijker kan concentreren. 

De relatie is in het afgelopen jaar veranderd. Ze is
niet meer echt bang van de stemmen, maar heeft
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er meer controle over. Als Sasja net doet alsof ze er
niet zijn, houden ze op. Aan iets anders denken
helpt ook. Iets gaan doen helpt; naar iemand toe-
gaan helpt; afleiding zoeken helpt.  

Bij het derde interview twee jaar later hoort Sasja nog
af en toe een stem. Vorig jaar waren het er twee, nu
nog maar een. Ze denkt niet dat anderen de stem
kunnen horen; hij komt door haar oren en ze denkt
vanwege het geluid dat het een ander is. Ze hoort een
mannelijke stem van ongeveer 30 jaar. Hij is negatief.
Ze hoort hem wisselend; ongeveer nog 1 maal in de
twee maanden. Hij lijkt niet op een bekende.

Als Sasja twijfelt komt de stem en als ze zich onze-
ker voelt. Vorig jaar kwam de stem bij veel meer
emoties. Sasja is opener voor emoties geworden.
Durft makkelijker te reageren en vindt dat ze wel
goed in haar vel zit.  Keuzes maken vindt ze echter
nog steeds moeilijk en dat begint al met broodbeleg. 

Ze heeft geen verklaring voor de stem, maar denkt
wel dat hij met haar zelf te maken heeft; met haar
handelen en dus met haar gevoel. De relatie is
veranderd in zoverre dat hij nog onbelangrijker
geworden is. Sasja is veranderd, heeft haar draai in
het leven gevonden en gekkerwijs nadat ze haar
emoties vorig jaar meer erkende, heeft ze er nu
een redenatie voor die de relatie met emoties weer
weg stopt. Ze noemt het handelen en als ik zeg dat
handelen op grond van emoties gaat, dan moet ze
lachen en geeft dat toe. Ze vertelt wel dat haar
omgeving haar veranderd vindt, spontaner en
minder afstandelijk.  Haar ouders zijn niet veran-
derd. Die vinden de stemmen eigenlijk nog steeds
eng en praten er niet over. Sasja zegt “Ik denk dat
ze anders bang zijn dat de hele familie. erover zal
gaan praten”.

Bij het vierde interview vertelt ze sinds ongeveer
een jaar geen stemmen meer te horen. Ze zegt dat
het komt omdat ze zichzelf meer accepteert. 

De stemmen maakten haar bang door controle
verlies. Ze wilde de situatie beheersen. Dat is nu
niet mee zo. Ze is minder bang ook van mensen en
is verbaasd over haar populariteit.  Ze heeft nu ook

geen concentratie problemen meer.  Sasja: "de
consequenties van het feit dat je stemmen hoort
ga je pas veel later beseffen. Je moet mee veran-
deren of je het wilt of niet. Ik kan eigenlijk niet
tegen veranderen, ik ben nu wat meer filosofisch
geworden.” 

Het laatste interview is al weer 2 jaar geleden en
nu in 2006 is ze al weer geruime tijd afgestudeerd,
heeft een baan in Maastricht en woont samen met
een heel creatieve zelfstandig denkende man. Het
gaat haar goed met of zonder stemmen, we heb-
ben er niet meer over gesproken. 

Opmerkingen
Uit het verhaal van Sasja komt erg duidelijk naar
voren dat stemmen horen geen ramp is, als er
geen angst voor hoeft te worden opgebouwd;
wanneer het geaccepteerd wordt; uit de sfeer van
gekte gehaald wordt, door het begrijpelijk te
maken van uit problemen in de ontwikkeling, die
met veranderingen gepaard gaan, die voor sensi-
tieve mensen, uit een milieu waar weinig aandacht
aan omgaan met emoties wordt besteed, extra
bedreigend kunnen zijn. 

“Early detection” is belangrijk als de benadering op
normaliseren, begrijpen, ondersteunen en ontwik-
keling wordt gelegd. Ook bij Sasja was de stem-
men ervaring een functionele monitor, een soort
barometer, die bij haar leven en ontwikkeling
paste. Zij is overigens buitengewoon muzikaal, ze
leeft meer met haar gehoor. We zien dit bijna bij
alle stemmenhoorders.
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Stemmen horen hoort bij mens-zijn
Gesprek met Mario Domen

Geert Zomer

Mario Domen was een van de initiatiefnemers
van Soteria (Grieks voor ‘redding’) Nederland,
een organisatie met als missie: een humanere
begeleiding van mensen met psychosegevoe-
ligheid. Soteria werd ontwikkeld door Loren
Mosher. Die begon in 1971, in een villa nabij 
San Francisco, een woongemeenschap voor
mensen in een psychotische crisis. Er werd
gewerkt vanuit het idee dat herstel mogelijk is.
Door in verbinding met anderen te zijn, in 
een rustgevende en huiselijke omgeving te
wonen en door zo min mogelijk medicijnen 
te gebruiken. Zijn project heeft o.a. navolging
gekregen in Bern (Zwitserland), Zweden, 
Finland en Duitsland.

Het volgende is de weerslag van een gesprek
met Mario Domen over zijn leven en wat hij
daarin zoal heeft geleerd. “Ik ben op een zondag
in 1952 in een heel katholiek gezin geboren. 
Het was een moeilijke bevalling met ademha-
lingsproblemen, de weeën waren kunstmatig
opgewekt. Ik heb lang het gevoel gehad op de
verkeerde plaats en tijd geboren te zijn. 
Dit thema heeft mij veel beziggehouden. Ik door-
liep de lagere school, moest toen van mijn
ouders naar het gymnasium maar koos halver-
wege voor de hbs-b, omdat ik Grieks en Latijns
niet zag zitten en meer geïnteresseerd was in
exacte vakken. Als dienstweigeraar moest ik 
na het behalen van mijn diploma achttien
maanden vervangende dienstplicht vervullen. 
Zo kwam ik voor het eerst in aanraking met
mensen met psychische problemen. Op een 
flat in Rotterdam woonden zes jongeren met
gedragsproblematiek en wat medewerkers. Ik
voelde mij meer verwant met de jongeren.” 

Overspannen
Een carrière als uitgever volgde. “Na acht jaar
kwam ik in een idealistisch vrijwilligersproject
terecht. Dit project zou de wereld veranderen. Nou,
de wereld veranderde niet, maar de medewerkers
wel! Mijn toenmalige vrouw en ik verkochten ons
huis en gingen op wereldreis. Anderhalf jaar later
kwamen we weer terug om voor een zieke vriendin
te zorgen. We waren inmiddels allebei in de dertig.
We volgden een cursus Antroposofie en gingen
werken in de antroposofische zwakzinnigenzorg, in
een leefgemeenschap voor verstandelijk beperkte
kinderen. Ik was daar na tien jaar eindverantwoor-
delijke over negen woonhuizen, maar raakte over-
spannen. Na een periode van aan mijzelf werken
wilde ik alle uithoeken van de zorg zien en ben voor
een uitzendbureau aan de slag gegaan. Daarnaast
had ik tijd over voor projecten. Een daarvan was het
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met een aantal mensen opzetten van een ecologi-
sche woonstraat, inclusief een zorghuis voor men-
sen met een licht verstandelijke tot meervoudige
beperking. Toen iedereen er zijn plek had gevonden
ontstond - op aanraden van Wilma Boevink - het
idee om Soteria Nederland op te richten, een stich-
ting die streefde naar een woongemeenschap voor
mensen in een psychotische crisis. Ik nam contact
op met Detlef Petry, een onorthodoxe psychiater die
ons in Duitsland heeft geïntroduceerd. Daar maak-
ten de meeste Soteria-afdelingen deel uit van
reguliere instellingen. Behalve in München, daar was
een zelfstandig Soteria-huis. Net als in Bern, waar
de psychiater Luc Ciompi het in 1984 heeft opgezet.
Ciompi is inmiddels 91 en nog steeds actief.”

Mensen horen stemmen
In de Soteria-beweging wordt ervan uitgegaan dat
lichaam, ziel en geest één geheel zijn. Hersenen zijn
in deze visie geen besturingsmodule maar een
verzamelorgaan. Emoties liggen opgeslagen in het
lichaam; er is een lichaamsbewustzijn waarvan de
hersenen deel uitmaken. Medicatie is dan ook niet
de eerste behandelkeuze, liever worden methodes
als Open Dialogue en familieopstellingen ingezet.
Tegen het horen van stemmen wordt op een eigen

wijze aangekeken: “Stemmen horen is van alle tij-
den. Als Jeanne d’Arc geen stem van de aartsen-
gel Michaël had gehoord, was Frankrijk nooit ont-
staan. Veel mensen horen stemmen die behulp-
zaam zijn en beschouwen ze als een soort gids. Het
wordt pas een probleem als iemand er zelf onder
lijdt of als het door de omgeving niet geaccep-
teerd wordt. Dit hangt vaak samen. Een vrouw
hoorde ’s nachts stemmen waar ze erg angstig
van werd. ‘Weet je wat’, zei haar psychiater, ‘ik kom
wel voor je slaapkamerdeur zitten om te zorgen
dat ze niet binnen komen.’ Zo kon de vrouw veilig
slapen. Detlef Petry zei: ‘Als je niet aansluit bij de
situatie waar de cliënt in zit, dan ben je de weg al
kwijt.’ Stemmen horen hoort bij het mens zijn. Ook
nare stemmen. Wij zijn nu eenmaal geen engelen.

Op zoek naar verbinding
In het Soteria-huis in München kwam er, toen ik nog
maar vijf minuten binnen was, een jongeman op mij
af met de vraag of hij mijn hand mocht lezen. Hij
wist precies te vertellen dat ik twee zonen had en
hoe oud ze waren. Ik dacht: die heeft heel wat in zijn
mars. ‘Waarom zit je hier?’ vroeg ik. ‘Ik ga een boek
schrijven’, zei de jongen. ‘Het moet een boek worden
dat je van voor naar achter, van achter naar voren,
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van links naar rechts en van onder naar boven kunt
lezen.’ Ik dacht: het contact met de werkelijkheid
mag wel wat meer zijn. Later sprak ik zijn psychiater,
een leuke vrouw. Ze zei: ‘Ja, hij wil inderdaad zo’n
boek schrijven. Hij ziet ontzettend veel, maar hij doet
dat – dat handen lezen en zo – bij de medebewo-
ners ook. Die slaan op tilt omdat zij niet met die
informatie kunnen omgaan. En dan trekt hij zich
weer helemaal in zichzelf terug.’ Bij hun volgende
gesprek mocht ik aanwezig zijn. De psychiater vroeg
aan de jongeman waarom hij dacht dat zij hem had

uitgenodigd. ‘Jij wil mij aan de pillen hebben,’ ant-
woordde hij meteen. ‘Weet je nog waarom je hier
wilde komen?’, vroeg de psychiater. ‘Je wilde een
veilige omgeving waarin je aan je boek kunt werken.
Maar je medebewoners worden heel onrustig van je,
door dat handen lezen.’ ‘Zie je wel dat je mij aan de
pillen wilt hebben!’ Na veel over en weer praten
bereikten ze de overeenstemming dat wanneer hij
voelde dat hij uit contact raakte, hij één pilletje zou
nemen. Daarna zou hij weer in gesprek met haar
gaan om samen te kijken wat dat met hem had
gedaan. In dat gesprek besloten ze dat hij steeds
een pilletje zou nemen als hij nogmaals uit contact
raakte. Zo werd hij zich langzamerhand meer
bewust van de interactie tussen hem en de mede-
bewoners en ontstond verbinding. Het grondbegin-
sel van een hulpverlener moet zijn: ik kijk niet naar
het gedrag van de mens, maar naar de mens zelf.
Menswaardigheid en gelijkwaardigheid staan voor-
op. We bekleden alleen verschillende rollen.”

Soteria Nederland is momenteel helaas niet actief,
maar Mario Domen nog volop: “Een paar jaar gele-
den ben ik met pensioen gegaan, maar als ik een
leuk mens ontmoet met een leuke vraag dan is er
van alles mogelijk!’

Geert Zomer heeft een praktijk voor analytische teken-
therapie. Daarnaast is hij secretaris van de Stichting
Weerklank en vaste medewerker van de Klankspiegel.

 

Ieder mens is uniek. Toen ik dat als kind leerde, 
kon ik het bijna niet begrijpen. Maar het is waar,
ieder mens is anders. Daarin alleen al schuilt een
diepe eenzaamheid. Een ander kan de dingen
nooit helemaal zien, zoals jij ze ziet. Maar, wij heb-
ben wel inlevingsvermogen. Via betrokkenheid
kunnen wij ons in grote lijnen inleven in de ander. 
Eenzaamheid is het missen van een nabije ander.
Er is een leegte. De wereld staat op afstand. 
Zelf sta je aan de zijlijn. Je kan het gevoel hebben
altijd al eenzaam te zijn geweest. Een gevoel van
eenzaamheid kan ook ontstaan na bijvoorbeeld
een groot verlies. Je vraagt je af: waarom moet 
ik alles alleen doen? Was er maar iemand die ik
kan benaderen.

Er kan sprake zijn van een leegte. Maar een mens
kan ook juist vol zijn van de gerichtheid op de
ander. Dan verlies je het contact met jezelf. Je
voelt je eigen behoeften niet meer. Dat levert stress
op. Het gevoel afgezonderd te zijn, geen contact
meer met de wereld te hebben. Uitzichtloosheid en
van daar uit ook eenzaamheid. 

Een depressie kan een gevoel van eenzaamheid
geven. Maar eenzaamheid kan ook een oorzaak
zijn van depressie. Als er geen respect is voor de
persoon die iemand is, kan dit ook tot eenzaam-
heid leiden. Heb je het gevoel niet begrepen te
worden, dan kan dit ook leiden tot eenzaamheid.
En ook het idee dat je geen inspiratie kunt vinden,
dat je door niets gestimuleerd wordt. Een mens
heeft geestelijke voeding nodig en warmte en
genegenheid. En iemand wees mij erop dat je je
zelfs eenzaam kunt gaan voelen als je niets voor
een ander kunt doen, dat is wel een heel mooie
overweging.

         
         

     
     

      
      

      
        

       
      

        
       
         
        
       
    

    
    

       
        

      
          

      
        

        
          

         
        

          
          
        

      
        

    
 

      
  

Een patiënt zei tegen zijn psychiater:
“Als ik het moeilijk heb, vind je het prima als

ik tot God bidt, maar als ik zeg dat ik 
antwoord krijg wil je dat ik pilletjes slik.”
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Eenzaamheid
Corine Wepster

          
         
        
      
         

    
          

       
         
          
        

     
         

         
 

         
         

        
        

       
       

     

      
      

         
        

        
       

         
       
      

        
        
         

Je omgeving speelt een rol in al of niet eenzaam
zijn, de sfeer en het gedrag van anderen. En ook
machtsverschillen, arrogantie en gepest worden, 
al die dingen kunnen eenzaamheid oproepen.
Tegenslag kan je veerkracht wegnemen en tot
eenzaamheid leiden. Als iemand over je grenzen
heen gaat, kan dat angst veroorzaken, angst
voor de ander en dus eenzaamheid. Dit kan tot
teleurstelling in de ander leiden, een gevoel niet
begrepen te worden, een gebrek aan respect
ook. Je bent dan soms geneigd de schuld bij
jezelf te leggen, wat een heel isolerend effect
heeft. Je wilt voldoen in de ogen van de ander.
Maar er is geen vertrouwen meer. Je wordt niet
meer gevoed en dan ontstaat een vicieuze cirkel,
geen voeding veroorzaakt eenzaamheid, een-
zaamheid veroorzaakt isolement, isolement leidt
tot gebrek aan voeding. 

Eenzaamheid is een statische situatie. Wil je iets
aan je eenzaamheid doen, dan zal je zelf stappen
moeten ondernemen, stappen naar de ander. Dat
vraagt lef. Als je ontspannen bent kun je dat lef wel
opbrengen. Dan ontstaat een ervaring van iets
samen doen. Ik liep op een begraafplaats op zoek
naar het graf van mijn vader. Ik had aanwijzingen
bij me maar kon het niet vinden. Ik dacht, het heeft
weinig zin iemand te vragen waar het graf is, dat
weten die mensen niet uit hun hoofd. Opeens dook
een man op van achter een heg: ‘Kunt u het vinden?’
‘Nee.’ Hij tikte het graf in op zijn mobiel, kon het
toen nog niet vinden, belde iemand die hem raad
gaf en samen bereikten we het graf.
Het is lastig dat mensen verschillend zijn. Maar wij
hebben inlevingsvermogen. Wij hebben behoefte
aan elkaar.

Eenzaamheid is een stil verdriet, eenzaamheid 
verroert zich niet.

EENZAAMHEID

Slechts dat ze wenselijk is staat vast

en onvermijdelijk: even eindeloos

als wij. Zullen wij ooit niet

eenzaam zijn, dan is het hierna.

Ze neemt afmetingen aan die zorgen baren;

de eenzaamheid is baldadig, alert

en lijdt aan geldingsdrang. Ze is een

kunstenmaakster, wij haar marmer,

doek, papier. Wij lijden haar pijn.

Maar zonder zijn wij weinig waard.

Een voorwaarde voor welbehagen is ze,

de dromerige glans van droefenis

waarin we ons zo gretig hullen.

Mark Boog, De encyclopedie van de grote woorden, Amsterdam 2005



28

Artikel

Er wordt nogal wat wetenschappelijk onderzoek
gedaan naar  het horen van stemmen, officieel audi-
tieve verbale hallucinaties genoemd, te onderschei-
den van de non-verbale auditieve hallucinaties,
andere geluiden en gehoorstoornissen dus. Helaas
zijn deze onderzoeken voor de leek niet gemakkelijk
toegankelijk, verstopt in wetenschappelijke tijdschrif-
ten voor de insiders, met soms veel jargon en inge-
wikkelde analyses. Vandaar dat ik hier eens wat
recente onderzoeksresultaten op een rijtje wil zetten,
vijf publicaties.  Opvallend is dat bij elk onderzoek
nogal wat mensen en instituten betrokken zijn, veel
samenwerking dus. Naam van de publicatie en
auteurs zijn aan het eind van dit verhaal samenge-
bracht.     
In het eerste artikel zijn 25 onderzoeken naar het
voorkomen van auditieve hallucinaties (AH) in de
bevolking doorgelicht, betrekking hebbend op 84711
participanten.  Gemiddeld komen AH voor bij 9,6%
van de bevolking, zeg maar bij één op de tien. Dat is
niet gering. Maar er was nogal wat variatie per studie,
van 2 tot 32%.  En er was een duidelijk verschil per
leeftijdsgroep, los van de variatie ook binnen elke
groep. Bij kinderen en adolescenten komen AH in ruim
12% voor, bij volwassenen bijna 6% en bij ouderen 4,5%.
Naarmate men ouder wordt, treedt dus een halvering
op in de ervaring van AH. Als mogelijke oorzaak wordt
dit toegeschreven aan het bij kinderen meer voorko-
men van niet-problematische stemmen, die dan later
weer vergeten worden. Bij ouderen gaat het dus meer
om problematische stemmen.    
In het tweede artikel wordt ingegaan op de vraag in
hoeverre AH een teken van een psychotische stoornis
zijn. Dit wordt gesuggereerd door ze binnen de DSM-5
classificatie onder te brengen bij ‘Andere specifieke
schizofrenie spectrum en andere psychotische stoor-
nis’.  Alleen het voorkomen van aanhoudende AH is
hiervoor een voldoende criterium, bij afwezigheid van

andere psychotische symptomen. Maar, wordt in dit
artikel gesteld, aanhoudende AH zijn nog geen teken
van een psychotische stoornis. Mensen die hiermee
hulp zoeken hebben vaak geen andere psychotische
stoornissen, zitten goed in de realiteit en zullen nooit
een schizofrenie spectrum stoornis krijgen.  De AH
kunnen het gevolg van veel andere zaken zijn, bor-
derline, trauma, slaapstoringen en gehoorverlies. Ze
hoeven zelfs niet ziekmakend te zijn. Dus pas op met
op basis van DSM-5 mensen met AH zo maar anti-
psychotica voor te schrijven.  
Op grond hiervan bepleiten de auteurs dat er ten-
minste nog een symptoom nodig is om AH onder de
gangbare DSM-5 classificatie te laten vallen, zoals
wanen, spraakstoring, of katatonisch (spannings-
waanzin)  gedrag. Is dat niet het geval dan kunnen
mensen met AH beter op andere manieren worden
geholpen dan met anti-psychotica, zoals ermee leren
omgaan (coping) of trauma-gerelateerde therapie.
Langs deze weg kan ook het nog steeds bestaande
stigma rond psychotische stoornis worden vermeden.
Dus bepleiten ze hier een goed onderscheid tussen
AH als psychotische stoornis en AH die dat niet zijn.  
AH blijken eigenlijk bij veel psychotische stoornissen te
kunnen voorkomen, zoals borderline, DIS (dissociatie-
ve identiteitsstoornis), autisme, unipolaire depressie,
bipolaire stoornis, angststoornis en PTSS (post trau-
matische stress stoornis). En zelfs bij zenuwstoringen,
Parkinson, migraine, temporale kwabtumoren, en als
gevolg van alcohol of drugs.   Hierbij kunnen AH ook
zeer hardnekkig en verstorend zijn en het gewone
leven in de war brengen. Maar dus niet per se psy-
chotisch en niet altijd het gevolg van abnormale
dopamine functies. De dopamine hypothese van
schizofrenie  verklaart dus niet alle typen van  AH. Los
hiervan kunnen sociaal isolement en trauma ook tot
AH leiden en hoeven AH geen risicofactor voor latere
psychose te zijn. En hoewel anti-psychotica dus heel

Onderzoek naar 
Auditieve Hallucinaties

Dirk Bol
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goed kunnen zijn in sommige gevallen, moet hier bij
AH niet altijd naar gegrepen worden. 
Psychotische symptomen dienen goed van een
psychotische stoornis te worden onderscheiden,
omdat de eerste niet per se ook de tweede zijn.
Meerdere symptomen dienen gelijktijdig aanwezig 
te zijn voor een specifieke classificatie, zoals voor
schizofrenie. Dus is de classificatie ‘andere specifieke
schizofrenie spectrum en andere psychotische 
stoornis ‘ niet nuttig voor AH.
In het derde artikel wordt getest of mensen die AH
hebben gehad meer foute waarnemingen van taal
hebben, vals alarm, dan zij die nooit hallucineerden.
Ruim 5000 gewone Nederlanders deden hier aan
mee. Zij die recent AH rapporteerden vertoonden
meer vals alarm dan  de rest, dus een afgenomen
gevoeligheid voor woord/taal onderscheid, meer op
verwachting gebaseerde vergissingen. Hoe recenter
de AH des te meer fouten. En hierbij ging het om 
verbale AH, want bij niet-verbale AH of visuele 
hallucinaties kwamen deze fouten niet vaker voor.     
Het vierde artikel   vergelijkt de verbale AH bij psycho-
tische mensen met die bij niet-psychotische mensen.
Omdat bij de eerste groep de taalgebieden in de
rechterhersenhelft meer geactiveerd schijnen te 
worden, en minder bij de tweede groep, worden
stemmen in  het eerste geval geacht emotioneler en
negatiever te zijn dan bij ‘gewone ‘ stemmenhoorders.
Om dit te toetsen werden 17 mensen met een psy-
chotische stoornis vergeleken met 19 zonder, waarbij
een ieder zijn gehoorde stemmen meteen hardop
moest herhalen. 
Het resultaat was bevestigend. De stemmen van
mensen met een psychotische stoornis bleken zich
korter te uiten, met minder complex woordgebruik en
meer uitschelden en hardnekkiger en meer herha-
lend, dan die bij de niet-psychotische deelnemers.
Dat duidt op meer betrokkenheid van de rechterher-
senhelft bij psychotische mensen. 
Het  vijfde artikel gaat in op het bij ouderen meer
voorkomen van AH dan bij jongeren, iets wat door het
stigma rond stemmen niet altijd erkend wordt. 
Competentie en  opleiding van verantwoordelijke
medische staf lijkt onvoldoende om hier adequaat
mee om te gaan. Suggesties worden gedaan om
beter zicht te krijgen op de bestaande AH bij deze
doelgroep, verschillende informatiebronnen aan te

boren (bij de cliënt, informanten en arts), en behan-
deling en management beter af te stemmen op de
behoeften, meningen en context van de ouderen. Een
meer persoonlijke aanpak van ouderen met halluci-
naties, en hun omgeving, moet nog ontwikkeld wor-
den. Meer onderzoek is nodig naar overeenkomsten
en verschillen in hallucinaties bij verschillende leeftijd-
scategorieën met verschillende psychische proble-
men, om tijdig gespecialiseerdere zorg in te kunnen
schakelen. 
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Wat is Normaal?
Dirk Bol

Het is ontzettend eenzaam om psychische pro-
blemen te hebben. Dat zegt Brenda Froyen
ergens in haar recente boek Ben ik dan nu weer
Normaal?  Ze vertelt erin over haar strijd tegen
de misstanden in de (Belgische) psychiatrie. 

Ooit (in 2012) was ze psychotisch, na de geboorte
van haar derde kindje, en werd ze een tijd opgeno-
men. Dat was een ellendige tijd met gedwongen
opnames, isoleercellen, en vervreemding van haar
omgeving en haar kinderen die dat niet begrepen.
Daar schreef ze eerder over in het boek  Kortsluiting
in mijn Hoofd , en later stichtte ze het Belgische
PsychoseNet.  Nu na acht jaar is ze moe van de
strijd tegen stigma’s en missstanden in de psychi-
atrie en neemt daar via dit nieuwe boek afscheid
van. Ze wil weer mens zijn, geen (ex-) patiënt. 
Ooit kreeg ze te horen dat ze waarschijnlijk niet
echt meer zou genezen en altijd medicijnen moest

gebruiken. Maar nu slikt ze niets meer en heeft een
goede baan (in het onderwijs). Ze noemt zichzelf
dan ook genezen, van het woord hersteld houdt ze
niet. 

Er is veel waar ze niet van houdt, soms iets te, zoals
van quasi-aardige hulpverleners die bij het praten
hun hoofd scheef houden; of van moeders omdat
moederschap niet altijd het beste in een mens
naar boven brengt; of van het woord ervarings-
deskundige. Daarom werd ze nogal eens boze
Brenda genoemd en riep ze weerstanden op bij de
gevestigde orde. Maar ze kaart wel veel onrecht
aan in de Belgische psychiatrie, te vergelijken met
Nederland, en neemt het op voor slecht behandelde
zieken, vooral ook kinderen. Deels door te citeren
uit eerdere optredens in de media, iets teveel,
deels door nieuwe verhalen. Het wil er bij haar
maar niet in dat patiënten nog steeds zo weinig
inspraak lijken te hebben. Sterk vind ik haar
opmerking dat de psychiatrie nogal weinig zelfkri-
tisch is, omdat klachten van patiënten al gauw 
als onderdeel van hun ziekte worden gezien 
(en daarmee afgedaan). En dat één (goede)
hulpverlener het verschil kan maken. 

Ze schrijft vlot en zo zijn de 49 kleine hoofdstukken
goed leesbaar, al herhaalt ze zichzelf nogal eens,
iets wat de misstanden trouwens ook doen. Wat is
normaal, vraagt ze zich steeds af. En altijd maar
weer die labels, etiketten, afkomstig uit de DSM
(Diagnostic and Statistical Manual for Mental
Disorders). De vijfde editie daarvan heeft er 
inmiddels meer dan 300, en er komen steeds 
nieuwe bij. Zoals nu weer misofonie, niet tegen
(harde) geluiden kunnen. Maar ze ziet wel hoe
mensen, ouders en kinderen, soms baat hebben 
bij een etiket. Dat is maar duidelijk. Hoewel? 
Ze haalt recent Nederlands onderzoek aan, bij een
Gelderse instelling, waarbij eerdere (chronische)
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diagnoses na jaren in de helft van de gevallen niet
meer kloppen.  Ze houdt erg van taal, het belang
van een zorgvuldige keuze van woorden en hun
betekenis. Dat handboek (DSM) ziet ze als de
onderste kaart van het kaartenhuis (wat de 
psychiatrie is). Trekken we die weg, dan wankelt
alles. GGZ-instellingen verwijt ze dat die nooit eens
excuses maken, ook niet na duidelijke fouten. 
In haar ogen zijn dat ware woordkunstenaars, 
creatieve taalgebruikers die zich overal uitlullen.
Hulpverleners stigmatiseren helaas ook, en het
stigma is soms zwaarder dan de aandoening. 
Ze relativeert het gebruik van medicijnen,zeker op
lange termijn en zet vraagtekens bij het gangbare
biomedische denken.  

Of haar strijd geholpen heeft, weet ze niet. 
En omdat normaliteit voor haar een construct is,
afhankelijk van tijd en plaats, wil ze uiteindelijk ook
de boektitelvraag niet beantwoorden. Liever naar
Whitney Houston luisteren, want die was jaren haar
reddingsboei, vooral The Greatest Love: No matter
what they take from me, they can’t take away my
dignity’.

Het boek ‘Ben ik dan nu weer Normaal’ is uitgege-
ven bij Borgerhoff & Lamberigts, in Belgie, ISBN
9789463933001, en kost E 23; ook te bestellen via
Bol.com.
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Herstel als leerproces
Corine Wepster

Herstel zien als iets dat te leren valt is mij een
welkome gedachte. Ik ben dol op leren. Het maakt
van herstel ook een heel actieve bezigheid. Maar
ook een bezigheid die op taal berust. Want een
herstelproces is een proces van bewustwording,
dat erom vraagt woorden te vinden voor gevoe-
lens en gedachten. Dit betekent dat hulpverleners
zich sterk bewust moeten zijn van hun taalgebruik,
om ruimte te laten voor de cliënt om zijn ervarin-
gen in eigen taal te kunnen verwoorden. Mensen
vertellen dat ze door zo’n ontwikkelingsproces
mee te maken, zijn gegroeid, of te wel verder zijn
gekomen dan voordat ze ziek werden. Het boek is
vrij theoretisch maar beslist boeiend. Aan het
einde zijn acht ervaringsverhalen opgenomen, die
de praktijk laten zien.

De auteur, Jaap van der Stel (andragoloog) is
bekend met de herstelbeweging en noemt die ook
een paar keer. Twee aspecten van dit leerproces
die hij fundamenteel noemt, zijn zelfregulatie en
doelgerichtheid, die in het leerproces zullen worden
versterkt. Zelfregulatie bestaat uit psychische func-
ties die mensen gedurende hun leven opbouwen.
Dit zijn de executieve functies, waarmee wij invloed
kunnen uitoefenen op onze gevoelens en gedach-
ten. Doelgerichtheid kan bijvoorbeeld worden 
versterkt door als cliënt nauwkeurig op te schrijven
wat de doelen zijn en hoe hij of zij die kan bereiken.
De mate waarin zelfregulatie en doelgerichtheid
worden bereikt, voorspelt de kans op herstel.

Een leuke opmerking die ik u niet wil onthouden is
de zin op p. 91: we leren om te kunnen blijven leren.
Dit boek is geschreven voor hulpverleners, vandaar
ook misschien wat theoretisch. Hulpverleners weten
veel over hun eigen opstelling en handelen, dit
boek geeft hun een inkijk in de wereld van de
cliënt. Het leerproces wordt uitvoerig ontleed.
Onderdeel van het leerproces dat de cliënt door-
maakt, is het versterken van veerkracht, het benut-
ten van potenties, eigen initiatief en contact zoeken
met lotgenoten. In het boek gaat het over het
geheugen, motivatie, ervaring, kennis en vaardig-
heden.

Omdat het leerproces zo uitvoerig wordt beschre-
ven is dit boek zeker ook de moeite waard voor
cliënten.

Jaap van der Stel, 
Herstel als leerproces, 
Amsterdam 2020
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Steunpunten en/of

gespreksgroepen

voor mensen die 

stemmen horen

Nijmegen
Steunpunt Stemmen Horen 
Nijmegen Team Herstel, RIBW
Nijmegen & Rivierenland
Contactpersoon Robin Timmers
Hulzenseweg 10 V3
6534 AN Nijmegen
Tel: 06 22768271
steunpuntstemmenhoren@gmail.com
GROEP: maandagmiddag om de week

Den Haag
Steunpunt Stemmen Horen
Haaglanden, onderdeel van
Stichting Anton Constandse  
Contactpersoon Yvonne Doornbos
Jacob Pronkstraat 6
2584 BS Den Haag
Tel.: 06 24882683
y.doornbos@stichtingantoncon -
standse.nl 
GROEP: vrijdagmiddag om de week

Leiden
Steunpunt Stemmen Horen 
Leiden e.o. Buurtontmoetings-
plek Leiden Zuid-West
Contactpersonen Sonja en 
Hans van der Flier
Willem Klooslaan 15
2321 BH Leiden
zelfregiecentrumleiden@gmail.com
GROEP: dinsdagmiddag om de week

Utrecht
Steunpunt Stemmen Horen
Utrecht
Enik Recovery College
Contactpersoon Maya Smits 
Tel: 06-12978506
steunpuntstemmenhoren@lister.nl
www.enikrecoverycollege.nl

Enschede
Steunpunt Stemmen HorenEn-
schede Twente 
Mediant
Contactpersoon: Rachel Hunneman
Broekheurnering 1050
7546 TA Enschede
Tel: 053 4755399
info@herstelintwente.nl

Zeeland
HerstelTalent
Contactpersoon: 
Irene van de Giessen
Verlengde Dishoekseweg 2
4371 NK Koudekerke
Tel.: 06 22889296
E-mail: info@hersteltalent.nl

Gespreksgroepen

Amsterdam
Wanneer: eerste maandag-
middag van de maand
Tijdelijk bij TACA
Contactpersoon: Roelof van Thiel
de Borgerstraat 102
1053 PW Amsterdam
Tel: 06 55321673
stemmenhorengroep@gmail.com

Rotterdam
Wanneer: dinsdagmiddag om
de week
Herstelacademie IJsselmonde
het Huis van de Wijk Grote Hagen
Contactpersoon: Zahia 
Grote Hagen 92
3078 RC Rotterdam
Tel: 06 34143948

Eindhoven
Wanneer: eerste en derde 
woensdagmiddag van de maand
GGZe - Groeirijk
Contactpersoon Mariska Timmer
ingang via Restaurant Trefhove
Dr. Poletlaan 30
5626 ND Eindhoven
Tel: 040 261 39 58
groeirijk@ggze.nl

Heerlen
Wanneer: woensdagochtend
om de week
Bureau Herstel van Mondriaan
Parkstad
Meezenbroekerweg 1
6412 VK Heerlen
www.mondriaan.eu/nl/patienten/
begeleidingen/3548/volwassenen/
groep-stemmen-horen

Maastricht
Wanneer: maandagmiddag 
om de week
Bureau Herstel van Mondriaan 
Malbergsingel 64
6218 AV Maastricht
www.mondriaan.eu/nl/patienten/
begeleidingen/3548/volwassenen/
groep-stemmen-horen
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Contactpersonen

Noord-Holland
Peter Oud, sociaal psychia-
trisch verpleegkundige
Tel: 06 10202771
peter.oud.tc@ziggo.nl

Friesland, Groningen
en Drenthe
Geen

Flevoland, Overijssel
Geert Zomer,
ervaringsdeskundige
Tel.: 06 16561586
info@zomer-praktijk.nl

Zuid-Holland
Yvonne Doornbos, 
ervaringsdeskundige
Tel: 06 24882683
yvonnedoornbos@gmail.com

Utrecht
Maya Smits 
Tel: 06 12978506
steunpuntstemmenhoren@
lister.nl

Gelderland
Robin Timmers, 
ervaringsdeskundige
Regio Nijmegen
r.timmers@ribw-nr.nl

Regio Achterhoek
Marianne Kranenkamp
ervaringsdeskundige
Regio Achterhoek
Tel.: 06 10855971
m.kranenkamp@chello.nl

Zeeland
HerstelTalent
Tel: 06 22889296
info@hersteltalent.nl

Noord-Brabant
Tilly Gerritsma, familie en
bondgenoten
megerritsma@hotmail.com

Limburg
Resi Malecki, 
ervaringsdeskundige
Tel.: 046 8507588
resimalecki@live.nl

Behandeling o.a. bij:

Stemmenpoli Alkmaar, 
Praktijk Dirk Corstens
Contactpersoon:
Peter Oud, sociaal psychia-
trisch verpleegkundige
Tel: 06 10202771
peter.oud.tc@ziggo.nl
WWW: https://www.peteroud-
trainingencoaching.com/
treatments

Stemmenpoli Utrecht,
UMCU
contactpersoon Lucy Visser, 
Verpleegkundig Specialist
Postbus 85500 
3508 GA Utrecht
Tel: 088 7555555

Stemmenpoli 
Groningen, UMCG
contactpersoon 
Ingrid Tewelde–Kampert, 
GZ psycholoog
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen
Tel: 050 361 61 61




