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Disclosure belangen spreker 

Peter Oud 



Intro 

• Welkom allemaal. 

• Mijn onderzoek m.b.t. het fenomeen ‘stemmen 

horen’ 6 jaar geleden, verraste mij. 

• Project binnen Dijk en Duin gestart, sinds 2012 

• Gestart het uit te rollen binnen de Parnassia 

Groep en daar buiten 

 



Project in 2012: Stemmen in je 

hoofd 

• De projectgroep en stuurgroep. 

• Collegae informeren 

• Organiseren van scholing 

• Symposium 19 oktober 2012, terrein van D&D 

• Stemmenhoordersgroepen gestart binnen D&D 

• Door in een GGZ organisatie gezamenlijk dit 

nieuwe avontuur aan te gaan, makkelijker 

geïntegreerd kan worden in de behandeling. 

 



Stand van zaken 

• De directie van Dijk en Duin ondersteund dit 

project.  

• De Parnassia Groep ook sinds dit jaar. 

• De Parnassia Academie met de training 

‘Stemmen horen begrijpelijk maken’. 

• De HvA, SPV opleiding, scholingsprogramma 

sinds 2015 opgenomen in hun aanbod. 

• Landelijk intervisie dagen t.a.v. scholing 

• Onderzoek in Engeland, interview,constructen,  

    E. Longden / D. Corstens 
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Verder 

• Wereldwijd stemmenhoordersgroepen 

• Onderzoek effectiviteit 

stemmenhoordersgroepen, door B. Schaefer 

• Herstelbeweging middels PsychoseNet, Nieuwe 

GGZ, duidelijker aanwezig 

• Diagnose Schizofrenie, is niet-valide, meer 

geaccepteerd. 

• Er is een Generieke Module Stemmen Horen 

opkomst. 
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Doelstelling van deze presentatie 

• Kennismaken met een alternatieve manier? 

• Wat klopt er nog van onze visie over de 

psychose, schizofrenie?  

• De vraag is of wij in de GGZ een nieuwe 

methodiek willen onderzoeken?  

• Wat betekent dit voor mij als hulpverlener hoe 

wil ik omgaan met stemmenhoorders? Wat kan 

ik anders voor hen doen? 

 



Mijn onderzoek in 2011 

• “Stemmen in je hoofd” van Gail Hornstein 

• Onderzoek van Romme en Escher in 1987  

• Website van “Stichting Weerklank” en Hearing Voices. 

• Literatuur, artikelen, werkwijze Groningen, Utrecht en 
Maastricht. 

• Mailwisseling, Dirk Corstens, psychiater in Maastricht 
m.b.t. andere zienswijze. 

• Mijn experimenten met Maastrichtse interview met 
psychotische en achterdochtige cliënten.  

• Bezoek stemmenhoorders groep in Amsterdam. 

• Info opgevraagd bij diverse GGZ instellingen, maar ook 
intern. Er bleek nauwelijks bekendheid met deze methode. 

• Open dag 17 sept van de St. Weerklank 

http://img.mijnboekhandelaar.com/covers/zb/9789/3425/9789021803425.jpg


In de huisartsenpraktijk, POH-GGZ 

• Turkse vrouw, 41 jr, getr, zoontje van 9jr, spreekt 
gebrekkig Nederlands, werkt 6 uur in de week als 
schoonmaakster  

• Aangemeld POH-GGZ met depressieve-/ angstklachten 

• Eerste gesprekken verlopen in Nederlands. Na gesprek 
mbv tolkentelefoon blijkt ze sinds 1 jaar stemmen te horen 

• Doorverwezen naar Psychro, start met antipsychotica. 

• Tijdens interview: wordt duidelijk  

    dat er sprake is van een  

    bijzondere ervaringen, contact met 

    haar overleden vader na  

    traumatische ervaring. 



• In overleg met Psychro wordt antipsychotica en 
antidepressiva verminderd, afgebouwd. 

• Betrokkene geleerd op een andere manier met haar 
stemmen om te gaan, anders naar te kijken. 

• Stemmen, beelden verdwenen 

• Mevrouw kon haar  

    leven weer oppakken,  

    zonder medicatie 

In de huisartsenpraktijk, POH-GGZ 



Een psychose? 

• Wij zien het als een raadselachtige aandoening. 

• Is het schizofrenie wel een hersenziekte? 

• Weten wij nog steeds niet waardoor die ziekte 
veroorzaakt wordt? 

• Is hier sprake van een boven natuurlijke 
aandoening? Is het cultureel gebonden? Of is 
het alleen maar een verstoring van allerlei 
neuro-chemische processen?  

 

 



Maar ook… 

• Hoe onderscheidt je of iemand helderziend is of dat 
hij patiënt is? 

• Is stemmen horen een continue verschijnsel? Kan je 
er vanaf komen? En wil iedereen dat? 

• Welke elementen van de hulpverlening worden door 
cliënten als positief ervaren? 

 



Onderzoek Romme en Escher 

• In 1987 oproep bij Sonja Barend, n.a.v. onvrede over 
resultaat van medicatie. 

• Mensen die in dagelijks leven goed functioneerden en 
bovendien geen behoefte hadden van de stemmen af te 
komen. Dit was aanvankelijk voor de onderzoekers een 
schokkende ervaring. 

• N.a.v de 3 onderzoeksvragen: 
– Stemmen horen bleek geen teken van psychiatrische ziekte te 

zijn. Het bleek ook niet bij een specifieke psychiatrische ziekte te 
horen. En de kenmerken van de stemmen, gaven ook geen 
aanwijzing voor aanwezigheid van een bepaalde ziekte. 



Conclusie uit het onderzoek: 

• Het probleem is dat er in de psychiatrie anders wordt 
gekeken naar psychotische verschijnselen dan naar 
neurotische verschijnselen. Bij neurotische  klachten 
werden trauma’s wel serieus genomen en was dit  
uitgangspunt van diagnostiek en behandeling. 

• Ook bij psychotische verschijnselen bleek er nu een 
relatie te zijn met de voorgeschiedenis  en het horen van 
stemmen. 

• Deze benadering bleek behandelperspectief te bieden. 

• Diagnose schizofrenie is niet-valide. 

• De huidige manier van diagnosticeren kan nadelig zijn 
voor cliënten. Chronische circuit, stigmatiserend.  



Stemmen horen, voorkomen 

 
• Plusminus 8 % van de bevolking heeft wel eens 

een stem gehoord, het is een menselijke 
variatie. 

• Bij kinderen, volwassenen en ouderen.  

• De meeste mensen kunnen er goed mee 
overweg. 

• 2-3% v.d. bevolking heeft er ernstig last van of 
worden er bang van. 

• Stemmen horen betekent niet dat je ziek bent. 

   Wel dat je er ziek van kunt worden. 



Niet-zieke stemmenhoorders: 

 

• Horen vaker positieve stemmen,  

• Voelen zich niet machteloos 

• Kunnen er beter mee overweg 

• Ervaren de stemmen vaker als verrijking 

• Blijven kritisch tegenover de stemmen 

• Gehoorzamen niet automatisch, blijven eigen 

mening houden, maken eigen keuze 



Stemmen als ziekteverschijnsel: 

• Stemmen overheersen 

• Voelt zich niet vrij zijn leven te leiden 

• Maakt zich ondergeschikt aan stemmen 

• Toename angst, machteloosheid,  

    verwarring, concentratieverlies,  

    achterdocht, frustraties en teleurstelling 

• Slaapproblemen, vermoeidheid  

• Zetten soms aan tot zelfbeschadiging 

• Kunnen niet goed meer functioneren in maatschappij 



Stemmen horen is een variatie. 

• Net als linkshandige, homofilie dit is.  

• Het is geen ziekte, je kan er wel ziek van worden.  

• Wij hulpverleners kunnen dit erkennen, er open 

over zijn, het niet als gek zien.  

• Vroeger keek men ook neer op linkshandige of op 

homoseksualiteit.  

• Indien je deze variatie accepteert, is er geen 

probleem. 



Herstel is gericht op: 

• Acceptatie van stemmen. 

• Bevredigende weg te vinden. 

• Verdwijnen van stemmen is daarbij niet perse 
noodzakelijk. 

• Wel het leren omgaan met de stemmen. 

• Uitwegen vinden en compensaties vinden voor 
levensproblemen die tot machteloosheid hebben 
geleid en als bedreiging werden ervaren. 

• De machteloosheid en de schaamte maakt dat 
mensen er eerder ziek van worden. 

• Om leren gaan met emoties, grenzen stellen. 



Andere culturen: 

 

• Hoort bij alle culturen, religies. 

• Elders positief gewaardeerd. 

• Bij domineren van stemmen hanteert men  

    rituelen deze te beperken. 

• Binnen Boeddhisme wordt het horen van stemmen 
beschreven als spirituele ontwikkeling. 

• In islamitische landen worden hallucinaties vaak 
toegeschreven aan een djinn (magisch wezen, geest).  

• Katholieke kerk geaccepteerd, met nodige achterdocht, 
zeker niet aangemoedigd. 



Onze cultuur, reguliere 

geneeswijze 

• Beschouwing het als uiting van ziekte, terwijl er ook 
stemmenhoorders die niet ziek zijn. 

• Neiging niet uitgebreid te luisteren naar de beleving 
van de stemmenhoorders. 

• De hinder van stemmen wordt vaak niet uitgebreid 
besproken. 

• Hierdoor voelen stemmenhoorders zich niet 
gehoord, gesteund. Vaak wordt de diagnose 
schizofrenie gesteld. Is er een stigma geboren. 

• Komt ook voor bij bipolaire- en dissociatieve 
stoornissen, maar komt ook bij borderline 
persoonlijkheidsstoornissen voor. 



Verband tussen genen en het 

horen van stemmen 

• Geen uitsluitend bewijs  

• Genetica kan een rol spelen 

• Aanwijzing, psychose voorkomt in bep. fam. 

• Schizofrenie bestaat niet, is een label 

• Trauma staat sinds 2010 volledig op de kaart 

 



Herstel 

• ‘De kern van herstel is dat je je eigen weg zoekt, 

ervaart wat er bij je past aan visie, ideeën, 

perspectief op wat er gaande is. Als dat er nu 

van gemaakt is dat het een spirituele beweging 

is, ligt dat aan mensen die vasthouden aan hun 

gedachtengoed. … niet aan een van origine van 

het zeer hoopvol gedachtengoed (schrijft W. 

Boevink).’ 
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Ruimte voor diverse denkkaders 

• Mystieke ervaringen en religie 

• Metafysische verklaring 

• Reïncarnatie 

• Parapsychologie 

• Transpersoonlijke psychologie 

• Sociale psychiatrie 

• Psychologie 

• Klinische en biologische psychiatrie 

 

 



Verklaringen die stemmenhoorders gebruiken 

• Afkomstig van overledenen    (52%) 

• Entiteiten      (52%) 

• Afkomstig van levende personen   (46%) 

• Goede gids of begeleider    (44%) 

• Afkomstig van familie    (38%) 

• Afkomstig van een geest uit het verleden  (31%) 

• Vorm van telepathie     (31%) 

• Indringende emoties van anderen   (29%) 

• Goden, geesten of engelen    (29%) 

• Een bijzondere gave     (29%) 

• Een symptoom van een ziekte   (25%) 

• Pijn van anderen     (11%) 

• Afkomstig van het onderbewuste   (21%) 

• Boze geest of duivel     (9%) 

• Goede God      (4%) 



Oorzaken stemmen horen: 

• 70% horen voor het eerst stemmen na een 

traumatische gebeurtenis, herinneringen aan 

traumatische gebeurtenissen weer doen 

opleven, confrontaties met bedreigende emoties 

• 30 % niet 

• Bacteriële of virus infectie, hormonale oorzaak 

• Toxische stoffen (bv lood) kan kans verhogen 

• Cannabis, LSD en hallucinatoire stoffen 



Zijn stemmen te beïnvloeden 

• Is per persoon verschillend 

• Veelal heeft het met gebrek aan emotionele 
ontwikkeling te maken of de angst grenzen aan te 
geven, kan deze ontwikkeling beperken 

• Hoe dit te beïnvloeden is een persoonlijke 
zoektocht 

• Stemmen horen heeft altijd relatie met die 

persoon, diegene zal met stemmen moeten leren 

omgaan 

• Praten helpt, met mensen die je vertrouwd  

   Je probleem delen, schaamte voorbij 

 



Romme & Escher 

• Methode ontwikkeld om via interview de 

stemmenhoorder en de therapeut meer inzicht in 

de ervaring te geven. 

• Het is de bedoeling via dit inzicht een relatie te 

leren leggen tussen de stemmen en de 

persoonlijke levensgeschiedenis van de 

stemmenhoorder. 

 



Deelbehandeling 

1. Uitleg over stemmen horen. 

2. Afhankelijk v.d. angst, medicatie ter ondersteuning 

3. Het interview, opstellen van rapport en construct 

4. Verslag, persoonlijke relatie bespreken met stemmen 

5. Behandelplan opstellen  

6. Evalueren medicatie 

7. Aanleren van strategieën om te gaan met stemmen. 

8. Systeem betrekken bij behandeling (de naasten als 
bondgenoot maken) 

9. Richten op rehabilitatie. 

 



Interview met stemmenhoorders 

• Aard van de ervaring, beleving. 

• Karakteristieken van de stemmen 

• Triggers 

• Geschiedenis van het stemmen horen 

• Inhoud van de stemmen 

• Invloed van de stemmen 

• Interpretatie van de stemmen 

• Relatie met de stemmen 

• Coping, cognitieve- gedrags- en fysiologische 
strategieën 

• Vragen betreffende ervaringen tijdens de kindertijd 

• Hulpverleningsgeschiedenis 



Opstellen rapport, construct 

 

• Opstellen rapport  

 

• Opstellen van construct 

1. Wie worden door de stemmen gerepresenteerd? 

2. Welke problemen representeren de stemmen? 
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Korte-termijntechnieken 

• Bedien stemmen met een hoffelijke benadering. 
• Bedank hen als zij een helpende opmerking plaatsen 
• De stemmen antwoord geven 
• Een bepaalde tijdsduur en een vaste tijd reserveren voor 

de stemmen 
• De stemmen voor een bepaalde tijd wegsturen 
• Opschrijven wat de stemmen zeggen en beslissen 
• Controleren of het juist is wat de stemmen zeggen 
• Grenzen stellen aan de stemmen 
• Opdracht uitstellen 
• Opdrachten vervangen 
• Anticiperen op de stemmen 
• Iemand zoeken om over de stemmen te kunnen praten. 



Uit de praktijk: 
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Robin, ervaringsverhaal 
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Stemmenhoorders groepen 

 

 

• Draaiboek 

• Herstelgerichte benadering 

• Open groep, 1 x in de 2 wkn 

• Door hulpverlening en ervaringsdeskundige, 

faciliterende rol 

• Landelijk onderzoek effectiviteit 



Onderzoek 
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Tips voor de hulpverlener 

• Stemmen zijn echt, ook al hoort alleen de 
stemmenhoorder ze. Ga er dus serieus mee om. 

• Stemmenhoren is een ervaring, geen ziekte. 

• Accepteer de cliënt zoals hij is, accepteer iemands 
beperking, maar zie en stimuleer iemands sterke kanten.  

• Leer stemmenhoorders vertrouwen, de kracht van die 
ander, mensen zijn sterker dan je denkt. 

• Begrijp wie en wat de stemmen voor die cliënt 
betekenen, wat hun rol is, hun reden dat zij bestaan. 

• Ga samen op zoek naar de relatie tussen stemmen en 
het leven van de stemmenhoorder. Wees nieuwsgierig. 



Vervolg 

• Veroordeel en verwerp niet, wees verdraagzaam en stel 
grenzen. 

• Wees nooit banger en machtelozer dan de hulpvrager, 
ken de stemmen geen macht toe. 

• Wijs emoties niet af, leer er eventueel zelf mee omgaan. 

• Doorbreek het taboe en de vooroordelen over 
stemmenhoorders 

• Praten over stemmen leidt niet tot het ontstaan van 
psychoses of meer stemmen. Wel kunnen de stemmen 
tijdelijk wat extra reageren. 

 



Internet adressen 

• www.stichtingweerklank.nl 

• www.Leven met stemmen.nl 

• www.PsychoseNet.nl 

• www.hearing-voices.com 

 

http://www.stichtingweerklank.nl/
http://www.hearing-voices.com/
http://www.hearing-voices.com/
http://www.hearing-voices.com/


Discussie, vragen, 

afstemming? 

 

En anders….. 
 

poud@dijkenduin.nl 
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Bedankt voor uw aandacht. 
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