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Wie ben ik en wie zijn jullie?

• Wie ben ik?

− Robin Timmers

− Ervaringsdeskundige

• Steunpunt Stemmen Horen (RIBW N&R)

• Gastdocent HAN

• Wie zijn jullie?



Waar gaat deze presentatie over?

• Mijn herstelverhaal

• Wat is stemmen horen en hoe kun je ermee leren

omgaan?

• De op herstel en emancipatie gerichte benadering

‘Omgaan met Stemmen Horen’

− Steunpunt Stemmen Horen

− Cursus & facilitator-training

− Boek & website



Mijn verhaal in het kort



Wat is stemmen horen?

• Een bijzondere zintuigelijke ervaring.

• Definitie:

Het horen van een stem zonder dat er een

stemgeluid in de omgeving aanwezig is.

• De stemmen worden niet ervaren als zelf aangemaakt. 

Stemmen horen overkomt je. 

• Veel stemmenhoorders ervaren de stem als niet van 

zichzelf maar als iets of iemand anders. 

• Stemmen hebben een ‘eigenheid’.



Wat is stemmen horen niet?

• Gedachte Bv: Van binnen tegen jezelf

praten.

• Herinnering Bv: Liedje wat in je hoofd

blijft zitten.

• Verbeelding Bv: Stem van hoofdpersoon

in ‘n boek.

• Droom Gedurende de slaap.



Vele vormen van stemmen horen

• Stemmen horen is bij iedere stemmenhoorder

anders → In kaart brengen

• Vorm:

− Van waar? Binnen of buiten het hoofd

− Hoe veel? 1,2,3… meer dan 100

− Hoe vaak? Elke minuut, uur, dag, week

− Hoe lang? Seconden, minuten, uren

− Wie? Bekende of onbekende stem

• Inhoud:

− Commentaar, kritiek, geruststelling, 

advies, opdrachten, verboden, 

dreigementen, zang, grapjes, etc.



Stemmen horen is van alle tijden

• Stemmen horen is van alle tijden en alle plekken.

• Cultuurafhankelijk: Is stemmen horen

− een teken van ziekte of gekte?

− iets normaals?

− een gave?



Stemmen horen symptom van 
schizofrenie?

Oude opvatting:

“Stemmen horen is een symptoom van schizofrenie”

Volgens die oude opvatting:

• Biologisch bepaald

• Levenslange ziek

• Veel levensdoelen niet haalbaar

• Alternatieve verklaringen werden gezien als waan 

en/of gebrek aan ziekte inzicht.

• Behandeling:

− Gericht op verwijderen van stemmen

− Levenslang antipsychotica

− Praten over stemmen en trauma 

werd vermeden



Wereldwijde stemmenhoorbeweging

1987 Baanbrekende werk van prof. Marius Romme & 

dr. Sandra Escher

1988 Oprichting Stichting Weerklank

1997 Oprichting Intervoice

2009 1e Wereld Congres Stemmen Horen

2013 Stemmenhoorverklaring

Ted-talk Eleanor Longden

2018 Manifest: Mensenrechten van Stemmenhoorders



Stemmen horen komt veel voor

• 13,2% heeft ervaring met stemmen horen.

• 7% hoort regelmatig stemmen

• 2% hoort stemmen en heeft een diagnose.

• 0,5% heeft de diagnose schizofrenie.

• De meeste stemmenhoorders zijn geestelijk gezond!



Stemmen horen & diagnoses

• Diagnoses: Gezamenlijk 2% vd bevolking

DIS/MPS: 88%

Schizofrenie: 40-80%

Bipolaire stoornis 11-63%

Eetstoornis 60%

PTSS: 50%

Borderline: 27-32%

Alzheimer: 12-29%

Autisme: 26%

Parkinson: 8-22%

Epilepsie/slaapkwab 3% / 14%

Slechthorendheid: 8%

• Generieke Module Stemmen Horen



Beroemde stemmenhoorders



Stemmen horen als variatie

• Stemmen horen als variatie, net als bv:

− Linkshandigheid

− Homoseksualiteit

• Homoseksualiteit nog in eeste 3 DSM’s als

stoornis, inmiddels geëmancipeerd.

• Emancipatie:

− Stemmen horen als menselijke variatie.

• Diagnose autisme:

− Neurodiversiteit



Stemmen horen als thema in kunst en 
cultuur

• Muziek: ‘The Monster’ door Eminem & Rihanna, 

‘Radar Love’ door The Golden Earring.

• Films & series: bv ‘Inside Out’, Harry Potter, 

‘Beautiful Mind’, ‘Crazywise’, ‘Stemmen van Vincent’

• Cabaret & theater: bv Alex Klaassen, ‘Ik hoor wat jij

niet hoort’

• Literatuur & poëzie: bv Dostojevski, Toon Telegen, 

Vincent Swierstra, Geert Zomer, Marjolein Pieks.



Impact van stemmen

• Directe invloed en indirecte invloed (gevolgen)

• Negatieve invloed:

− Lijden (stress en negatieve gevoelens)

− Beperking (in denken, doen en laten)

− Gevaar (voor zichzelf en/of anderen)

• Positieve invloed:

− Positieve gevoelens (bv geruststellend)

− Mogelijkheden (bv inspiratie, geheugensteun)

− Veiligheid (bv behoeden voor gevaar)



Fasen van stemmen horen en herstel

5 fasen van stemmen horen en herstel:

0) Vroege fase

1) Overweldigd door problemen met stemmen

2) Worstelen met de problemen met stemmen

3) Leren leven met de stemmen

4) Leven voorbij de problemen met stemmen

• Herstel is een proces van vallen en opstaan

• Ervaringskennis: Leren wat wel en niet helpt

• Veranderen van relaties

• Herstellen doe je zelf maar niet alleen

• Crisis als mogelijkheid tot groei



Van diagnosen naar menselijke vragen

• Ted Talk Eleanor Longden: 

De belangrijke vraag van de psychiatrie hoort niet te

zijn “Wat is er mis met jou?’, maar “Wat is er met je 

gebeurd?”

• Jim van Os: 4 vragen ipv 400 diagnosen

− Wat is er met je gebeurd?

− Wat is je kwetsbaarheid en wat is je weerbaarheid?

− Waar wil je naar toe?

− Wat heb je nodig?



Steunpunt Stemmen Horen

• Informatie & ondersteuning

− Stemmen horen, herstel en emancipatie

− Door: Ervaringsdeskundigen

− Voor: Stemmenhoorders, naasten en hulpverleners

• Veilige plek: Waar je mag zijn wie je bent en waar je 

open over stemmen en andere onderwerpen kunt

praten.

• 3 Steunpunten Stemmen Horen

− Nijmegen, Den Haag, Leiden

− Cursus ook in Utrecht (Enik)



Wat bieden we?

• Open spreekuur

• Infotheek

• Workshops

• Individuele ondersteuning

• Stemmenhoordersgroep

• ‘Omgaan met Stemmen Horen’

− Cursus, facilitatortraining, boek & website

• Overige activiteiten:

− Wereldstemmenhoordag, 2e Kamer,

Generieke Module, media etc…



Steunpunt Stemmen Horen

• Visie

− Iedereen kan herstellen

− Iedereen kan met stemmen horen leren omgaan

− Ervaringskennis opbouwen: Wat helpt wel en wat 

helpt niet?

− Emancipatie van stemmen horen is nodig

• Kijken naar hele persoon

− alle levensgebieden: zowel problemen, 

als bronnen van kracht, steun en inspiratie

• Eigen regie

− Manier van omgaan met stemmen

− Betekenisgeving

− Welke soort hulp en van wie



Bedankt!

Robin Timmers

r.timmers@ribw-nr.nl

06-22768271

www.omgaanmetstemmenhoren.nl


