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WAAN-ZINNIG#2
Samen werken aan een op herstel en emancipatie gerichte GGz

Eelco 
van Gelderen

Alie Weerman

Luminate

WOENSDAG 2 NOVEMBER 2022  
HAN, Kapittelweg 33, Nijmegen (theaterzaal A502)

Van 18:30 tot 21:15 uur, entree gratis 
HAN biedt de mogelijkheid het event online te volgen 
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WAAN-ZINNIG#2

Voor de totstandkoming van deze avond 

werkt de RIBW Nijmegen & Rivierenland 

samen met HAN University of Applied 

Sciences. www.omgaanmetstemmenhoren.nl

Robin Timmers

Philippe Delespaul

EEN AVONDVULLEND PROGRAMMA  
over herstel, emancipatie en samenwerking in de GGz

Robin Timmers  
10 jaar Steunpunt Stemmen Horen
Ervaringsdeskundige Robin Timmers vertelt over 10 jaar 
Steunpunt Stemmen Horen en presenteert de 2e, herziene 
druk, van zijn boek 'Leren Omgaan met Stemmen Horen:  
Een op herstel en emancipatie gerichte benadering'.

Prof. Phillipe Delespaul  
Ecosysteem Mentale Gezondheid (GEM)
Prof. Philippe Delespaul vertelt over het Ecosysteem  
Mentale Gezondheid (GEM). Bij deze benadering staan  
lokale en landelijke samenwerking en co-creatie centraal.

Dr. Alie Weerman  
Kwaliteitsysteem Ervaringsdeskundigheid:  
meer vrije ruimte of juist niet?
Het Kwaliteitssysteem Ervaringsdeskundigheid wil de positie 
van ervaringsdeskundigen verstevigen door eenzelfde model 

van professionalisering als de andere beroepsgroepen 
(in de GGZ) hebben doorlopen. Ervaringsdeskundigen 
verzetten zich vaak juist tegen 'het systeem'.   
Is een eigen systeem dan tegenstrijdig, of geeft het 
juist meer ruimte aan de eigen positie? 

Eelco van Gelderen  
Documentaire Breinpijn
De indrukwekkende documentaire 'Breinpijn' volgt 
Eelco van Gelderen tijdens zijn herstelproces. 
Er is vanavond veel ruimte voor uitwisseling en debat.

Bram van der Hoeven /Lucinate  
Muziek
Bram van der Hoeven is muzikant, producer en erva-
ringsdeskundige. Onder de naam Lucinate brengt hij 
21 oktober zijn nieuwe album 'Sunday Morning' uit. 
Vanavond verzorgt hij een speciale live-set. 

10 JAAR  

Steunpunt 

Stemmen  
horen




