
Stemmenhoordersgroepen 
 

 

Wat is een stemmenhoordersgroep? 
 

Een stemmenhoordersgroep is een lotgenotengroep, waar mensen die stemmenhoren of gehoord hebben, 

samen komen om te praten over de stemmen. 

Het is veilige omgeving waar een ieder er met zijn of haar stemmen gewoon mag zijn zoals hij of zij is. 

Het is een open groep, waar maximaal zo’n 8 tot 10 deelnemers in zitten. 

 

 
 

Hoe werkt een stemmenhoordersgroep? 
 

Een groep heeft 2-wekelijkse bijeenkomsten.  

Hier zijn 2 facilitators, een hulpverlener en een ervaringsdeskundige aanwezig. 

Zij hebben geven geen tips en adviezen, maar proberen het gesprek onderling gaande te houden. 

Er wordt altijd even stil gestaan bij hoe het met iedereen in de groep gaat. 

Verder wordt er veelal gewerkt met thema’s die kunnen variëren van “hoe ga je om met stemmen” tot “hoe 

ga je om met onbegrip van de omgeving”. 

Het varieert per groep of deze thema’s al van te voren vastgelegd zijn of dat deze thema’s ter plekke of 2 

weken van te voren aangedragen worden. 

 

 

Wat biedt een stemmenhoordersgroep? 
 

Het belangrijkste in mijn ogen is dat je er open kunt praten over je stemmen, zonder je er te voor hoeven 

schamen of gelijk een recept te krijgen voor anti-psychotica. 

Je kunt er gewoon praten alsof de stemmen daadwerkelijke mensen zijn die in naast je aan tafel zitten. 

De mensen in de groep kunnen soms heel anders naar een situatie kijken dan jijzelf en je nieuwe inzichten 

geven. 

B.V iemand nodigde de stemmen uit om bepaalde tijden te komen. 

 Hij/zij nooit zo over na gedacht en zou dit gaan uitproberen om zo de stemmen we te krijgen op bepaalde 

momenten. 

Ook kunnen de deelnemers elkaar tips geven, hoe zij om gaan met de stemmen en alles daaromheen. 

 

Zaandam 
. 

Deze groep komt om de week op vrijdag samen van 13:15 uur tot 15:00 uur. 

Dit is een vrij vaste groep. 

Er zijn in de afgelopen 2 jaar dat ik er nu zit wel wat mensen uit de groep gegaan en anderen voor in de 

plaats gekomen. 

Maar er zijn er zeker 5 die nu nog steeds in de groep zitten, die er al zaten toen ik er in kwam. 

Onze groep bestaat uit stemmenhoorders en ex-stemmenhoorders. 

Ik heb het in de groep gevraagd wat de mensen er van vinden en een aantal mensen geeft het hoop dat er 

mensen in de groep zitten die geen stemmen meer horen, dat het bij hun ook misschien beter wordt. 

Voor de pauze doen wij altijd een wat uitgebreider rondje, hoe iedereen erbij zit.  

De vraag is hoe het met iedereen gegaan is de afgelopen 2 weken en dan ook gewoon in het dagelijks 

leven. 

Dit neemt dus vaak de volledige tijd voor de pauze in bij onze groep. 

Soms komt er uit iemands verhaal een gespreksonderwerp/thema naar voren, of hebben we nog een 

thema van de vorige keer en soms bedenken we een thema voor de pauze. 

Dit gespreksonderwerp/thema bespreken wij na de pauze. 

 

 

Purmerend 
Deze groep is op dinsdag van 14.30 t/m 16.00 uur. 

Ik werd gevraagd om co/ facilitator te worden bij de stemmen groep Purmerend. 

Dit was voor mij een nieuwe ervaring om de groep te leiden en te sturen. 



Hierdoor krijg je meer overzicht binnen de groep en rust maar ook dat iedereen aan het woord komt 

En dat we niet door elkaar praten. 

Vooral de groep die mij in mn waarde laten en mij nam zoals ik ben. 

Werd de groep heel hecht en bespreken we bijna alles met elkaar wat betreft stemmenhoren. 

We besteden vrij veel tij aan wat er de afgelopen twee weken is vergaan soms schuiven we met het thema. 

De thema’s zijn overzichtelijk opgesteld ,de stemmenhoorders kunnen zich dan voor de volgende keer 

voorbereiden. 

 

 

Mijn ervaring (Dirk) 
 

Omdat ik in het verleden meerdere keren ben ogenomen toen ik over stemmen vertelde in mn hoofd. 

Stopte ik vergoed met praten hierover. 

Toen verhuisde ik naar Zaandam en door goede begeleiding hulpverlener begon ik er langzaam over te 

praten. 

Er werd mij verteld dat er een stemmen groep bestond en of ik hier aan deel wilde nemen. 

Een openbaring lotgenoten die het zelfde hadden als ik een opluchting. 

Steeds meer ging ik vertellen en voelde me veilig binnen de groep. 

Ik zou een jaar deelnemen aan de groep die mij steunde. 

Hierna zette ik me in als  co/facilitator in Purmerend. 


