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InhoudInhoud

• Grondleggers in Nederland en  Engeland
• HistorieHistorie
• Gedachtegoed van Romme/Maastrichtse 

h lschool
• Stemmen interviewSte e te e
• Script stemmengroep
• Hoe werken we









Onderzoeksgroep Engeland
• Bentall RP Professor Clinical Psychology 

LiverpoolLiverpool
• Burchwood M  Professor Clinical Psychology y gy

Birmingham
• Chadwick P Clinical psychologist• Chadwick P Clinical psychologist                 

Birmingham
• Haddock G Clinical psychologist    

Manchester
• Kingdon D psychiatrist                 

NottinghamshireNottinghamshire



UitgangspuntenUitgangspunten

• Psychose vs Neurose
• Niet iedere stemmenhoorder is ziekNiet iedere stemmenhoorder is ziek
• Stemmen verwarren
• Stemmenhoorder is ervaringsdeskundige
• Van niet zieke stemmenhoorders kun je• Van niet zieke stemmenhoorders kun je 

leren hoe er mee om te gaan
• Beliefsystems



Stemmen interviewStemmen interview
• Aard vd ervaring
• Karakter vd stemmen

• Cognitieve coping
• Gedragsstrategieen

• Triggers
• Inhoud vd stemmen

• Fysiologische 
strategien
E i i d• Invloed vd stemmen

• Interpretatie

• Ervaringen in de 
kindertijd

• Sociaal netwerk• Bewustzijn
• Relatie met stemmen

• Sociaal netwerk



Maken van een constructMaken van een construct

• Interview ontdoen van ruis en onnodige 
informatie

• Essentie samenvatten
K t t h t h l d t• Komen tot het verhaal over de stemmen

• Voorleggen aan stemmenhoorder en oo egge aa ste e oo de e
bijstellen 



Therapie vormen bij
stemmenhoren

F th i• Farmacotherapie
• Cognitieve therapie
• Voice dialogue
• Religieuse benaderingg g
• Paranormale therapie
• Magnetische stimulatieMagnetische stimulatie
• Stemmen acceptatie/omgang
• Lotgenotencontact• Lotgenotencontact
• reincarnatie



Structuur stemmengroepStructuur stemmengroep
15 bij k t• 15 bijeenkomsten

• Duur 2 uur
• 8-10 deelnemers
• Gesloten groep• Gesloten groep
• Van kursus naar ervaringen delen
• Van steun naar inzicht
• Indicatie: Stemmen horen erover willenIndicatie: Stemmen horen, erover willen 

praten, en kunnen luisteren



Doelen StemmengroepDoelen Stemmengroep
L t j t• Leren praten over je stemmen

• Overwinnen van schroom om het er over te 
h bb it t khebben en er voor uit te komen

• Het vinden van herkenning en begrip
• Het komen tot acceptatie van de stemmen door 

de stemmenhoorder
• Samen op zoek gaan naar andere manieren om 

met de stemmen om te gaan
• Informatie krijgen over stemmen horen
• Doelen die deelnemers aandragen



ItemsItems

• Video opnames over dit onderwerp in de 
media

• Spreek – en  luisteroefeningen
N li ti• Normalisatie

• Registratie formuliereneg st at e o u e e
• Leren van elkaars ervaringen



Stemmen als normale reactieStemmen als normale reactie

- Ontwikkeling kind
- rouwreactierouwreactie
- in kwetsbare situaties
- extreme situaties (zeezeilers, 

bergbeklimmers)bergbeklimmers)
- binnen religieuze situaties



vervolgvervolg

- bij lichamelijk slechte toestand
- 40% van studentengroep heeft ervaring40% van studentengroep heeft ervaring 

gehad met lichte‘akoustische’ hallucinatie
2% d b lki di ti t- ± 2% van de bevolking die geen patient 

geworden is, heeft stemmen gehoord



Stemmeninventarisatie Dag Datum Tijd

Wanneer

HOEVEEL STEMMEN Weet ik niet Weet ik wel

Ongeveer: Aantal:

HOELANG Enkele seconden Enkele minuten Tenminste een Continu
uur

WAAR VANDAAN In mijn hoofd In en buiten mijn hoofd Buiten mijn hoofdWAAR VANDAAN In mijn hoofd In en buiten mijn hoofd Buiten mijn hoofd

HOE LUID Zachter Even luid Luider Schreeuwen
(t.o.v. eigen stem)

HOEVEEL LAST 0 = geen last 1 2 3 4 5 6 7 = erg veel

HOE VAAK HEB JE DEZE DAG 
STEMMEN GEHOORD

NIET 1 KEER   
PER DAG

2-5 KEER 
PER DAG

1 KEER 
PER

CONTINU
STEMMEN GEHOORD PER DAG PER DAG PER 

UUR

KARAKTERISTIEK STEMMEN bekend onbekend

man vrouw

Geschatte leeftijd:         jaar



Ik hoorde net stemmen checklist
• Beantwoord deze vragen zo eerlijk mogelijk. Deze checklist is bedoeld om je te helpen om je 

stemmen te identificeren als deze met je communiceren, en om manieren te ontwikkelen om je 
leven zo te organiseren dat ze voorspelbaar worden en de stemmen kunt laten veranderen.

• De stemmen die ik hoorde waren:
• 1 4• 1………………………………………… 4. ………………………………..
• 2………………………………………… 5. ………………………………..
• 3………………………………………… 6. ………………………………..
• De stemmen zeiden:
•• …………………………………………………………………………..
• ......................................................................................
• Ze praatten over:
• …………………………………………………………………………..
•• ......................................................................................
• Ik voelde me:
• Voor de stemmen:……………………………………………………
• …………………………………………………………………………..
•• ......................................................................................
• Door de stemmen: ……………………………………………………
• …………………………………………………………………………..
• .......................................................................................
•• .......................................................................................
• Ik was bij (plaats):
• …………………………………………………………………………..
• Ik was met (gezelschap):
•• ………………………………………………………………………….. 



Vervolg checklist
Ik b i t• Ik was bezig met: …………………………………………………………..

• ………………………………………………………………………………….
• ..............................................................................................
• ...............................................................................................
• De plek was (rumoerig, stil, pratende mensen): 

…………………………………………………………………………………
• …………………………………………………………………………………
• .............................................................................................
• .............................................................................................
• Ik zat te denken over: …………………………………………………….
• …………………………………………………………………………………
• ..........................................................................................................................................................................................
• .............................................................................................
• Mijn verklaring voor de stemmen is: ……………………………………
•• …………………………………………………………………………………
• .............................................................................................
• .............................................................................................



Korte termijn strategieen

Controle over stemmen vergrotenControle over stemmen vergroten 
om ze minder storend te laten zijn 



• Adviseren naar stemmen te luisteren• Adviseren naar stemmen te luisteren
• Vaste tijden reserveren voor de stemmen
• Stemmen antwoorden

Stemmen wegsturen/niet naar luisteren• Stemmen wegsturen/niet naar luisteren
• Iemand zoeken om over de stemmen te pratenp
• Controleren of het juist is wat stemmen zeggen

St ij d lf b l it t• Stemmen voor zijn door zelf besluiten te nemen
• Afleiding te zoeken, zodat er een alternatief isg ,



vervolgg

O• Opdrachten van stemmen uitstellen, vervangen 
of weigereng

• Beseffen van eigen verantwoording voor wat je 
doet stemmen nemen geen verantwoordingdoet, stemmen nemen geen verantwoording

• Stem aan reeel persoon binden, wat zou je dan 
doen

• Slapen registreren medicatie walkman berustenSlapen,registreren,medicatie,walkman,berusten
• Zoeken naar zaken waarover je tevrede kunt 

zijn (zelfgevoel vergroten)



Registratie korte termijnstrategieën stemmenhoordersgroep

Dag Gelukte 
strategie

Hoe Waar Met/zonder 
hulp

D d dDonderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondago dag

Maandag

Dinsdag



Sociaal netwerkSociaal netwerk
No Naam/soort contact Weet van de stemmen Praat over stemmen en hoe vaak

1 Ja/nee Ja/nee

2 Ja/nee Ja/nee

3 Ja/nee Ja/nee3 Ja/nee Ja/nee

4 Ja/nee Ja/nee

5 Ja/nee Ja/nee

6 Ja/nee Ja/nee

7 Ja/nee Ja/nee

8 Ja/nee Ja/nee8 Ja/nee Ja/nee

9 Ja/nee Ja/nee

10 Ja/nee Ja/nee





Belangrijk voor de familieBelangrijk voor de familie

• Deelnemen aan de groep kan stemmen 
verergereng

• Stemmenhoorder moet zelf gemotiveerd 
zijnzijn

• Toon belangstelling
• Laat je informeren

D rf te l isteren• Durf te luisteren
• Doel is ermee om te leren gaang



Einde
DiscussieDiscussie


