Wie wil meewerken aan een beeldverhaal over de
ontwikkeling van Ervaringsdeskundigheid in de GGZ?
‘Van onmondige patiënt naar gelijkwaardige collega’
enzame opsluiting, lobotomie,
wisselbaden, duivelsuitdrijving… Het zijn
slechts een paar middelen die van oudsher zijn
ingezet om mensen die met de psychiatrie te
maken kregen, op bijzondere en vaak
ongepaste manier te behandelen.
Zij hadden hierbij zelf geen inspraak.
Tegenwoordig worden diezelfde mensen
geroemd om de ervaringskennis die zij hebben
opgedaan in de psychiatrie en verslavingszorg.
Gaandeweg is er een beroepsgroep ontstaan,
die van de ervaringsdeskundige, die een brug
slaat tussen cliënt en behandelaar, leef- en
systeemwereld, het medisch model en het
sociaal domein.

e hoofdpersonen in het avontuurlijke
verhaal maken vanuit ontwrichtende
levenservaringen de gang door de hedendaagse
psychiatrie, met opname, diagnostisering en de
verstrekkende gevolgen daarvan voor hun leven.
Zij ontwikkelen zich tot ervaringsdeskundigen.
Om dit beeldverhaal te kunnen maken zijn
verhalen nodig. We houden een serie sessies
van ongeveer 5 tot 8 ervaringsdeskundigen om
anekdotes op te halen over de soms absurde of
schrijnende situaties die zich kunnen voordoen
tijdens een opname of tijdens je werk als
ervaringsdeskundige. De verhalen en anekdotes
worden scènes die we verwerken in het
beeldverhaal.
Als je mee wilt doen aan een groepssessie
meldt dan in je mail voor welke datum je kiest.
Maschinka Groot: maschinka.groot@yahoo.com
of Alie Weerman: a.weerman@windesheim.nl

et is ongekend wat deze ontwikkeling
inhoudt voor de individuele cliënt, de geestelijke
gezondheidszorg en de maatschappij. Dit
proces van emancipatie, van onmondige patiënt
naar collega-ervaringsdeskundige met een eigen
vakgebied, verdient aandacht. De Projectgroep
Beeldverhaal Ervaringsdeskundigheid wil dit in
beeld brengen. We willen een stripboek of
beeldverhaal maken dat recht doen aan
ervaringsverhalen van ontwrichting en
vervreemding, om uit te komen op de
hedendaagse situatie waarin deze
ervaringskennis als belangrijke bron van kennis
gezien wordt. De paradoxen en subtiliteiten van
dit professionaliseringsproces kunnen juist in
een beeldverhaal goed zichtbaar worden
gemaakt. Beeldverhalen over deze beweging
bestaan bovendien nog niet.

amens de projectgroep Beeldverhaal: Maschinka Groot, Angèle de Jong en Alie Weerman
e onlinesessies vinden plaats op13-1, 27-1, 3-2 of 10-2 van 17.00 – 18.30 uur.
Na aanmelding wordt een link verstuurd.

