
‘J
ijmoetdood!’Dit zin-
netjehoordePieter
– opzijnverzoekniet
zijnechtenaam–
plots inzijnhoofd.

Hetwaszijneigenstemdiehem
bedreigde. Terwijlde steminzijn
hoofdnognagalmde,greephij
met trillendehandennaarde tele-
foonenbeldezijnpsychiaterop.
Hijwasnet verlost vaneenvergif-
tigingswaan,het ideedat iemand
hemprobeerde tevergiftigen. En
nudookdie stemineensop.Hij
wasdoodsbang,maarvastbera-
den.Hijwildevandie stemaf.

Zo’n7procentvandemensen
hoortwel eens stemmendieer
niet zijn.Helaasbestaat ergeen
wondertherapie tegen.Hethoren
vanstemmenkomtvoorbijuit-
eenlopendeziektebeelden, van
gehoorverlies enpost-traumati-
sche stressstoornis tot schizofre-
nie. Elkeaandoeningmoetopeen
anderemanierwordenbenaderd.
Bovendien ishetaltijdmaaraf-
wachtenhoeeenpatiënt zal rea-
gerenopeenbehandeling.

Tochiserhoop.HetUMCUtrecht
Hersencentrumbiedtveel ver-
schillendebehandelingenaan in
eencombinatiediepastbijde
klachtenenwensenvandepa-
tiënt.Ookwordthiergewerktaan
eennieuwemanierompatiënten
die stemmenhoren tebehande-
len: stimulatie vanspecifiekeher-
sengebieden.Doorvanaf de sche-
delherhaaldelijk eenbepaaldher-
sengebied te stimulerenmeteen
magnetischveldof een lichteelek-
trische stroom,hopendeonder-
zoekersditgebiedminderactief
temaken.Hierdoorkunnende
stemmenoptermijnverdwijnen.
Maarhoebeslissendeonder-

zoekerswelkehersengebiedenze
stimuleren?Tijdvooreenspoed-
cursusneurobiologievan Iris
Sommer,hoogleraarpsychiatrie
enoprichter vanhet zorgpro-
grammastemmenhoren inhet

UMCUtrechtHersencentrum.
Tweehersengebiedenzijnaltijd

actief alsmensenstemmeninhun
hoofdhoren.HetgebiedvanWer-
nicke,datbelangrijk isomwoor-
den tehorenentebegrijpen, en
hetgebiedvanBroca,dat essen-
tieel is voorhetproducerenvan
taal.

Ookisde fasciculusarcuatus,
deverbinding tussendezegebie-
den, vanslechterekwaliteit inver-
gelijkingmetmensendiegeen
stemmenhoren.Hierdoorver-
looptdecommunicatie inhet
taalnetwerkvandehersenenvaak
stroef.
Naast eenhaperendtaalnet-

werk isbovendiendebalans tus-
sende linker- enrechterhersen-
helft verstoord.De linkerhersen-
helft isgespecialiseerd in taal, ter-
wijl de rechterhersenhelft eenrol
speelt inemoties encreativiteit.
Wanneerpatiëntenstemmen
horenwordentaalgebieden inde
rechterhersenhelftplots zeer
bedrijvig.Ditongebruikelijke
patroon,waarbij taalgebieden in
beidehersenhelftenactief zijn,
kanverklarenwaaromsommige
patiëntendestemmenniether-
kennenals eenproduct vande
eigenhersenen.
PromovendaSanneKoopsdoet

onderzoeknaardeeffectiviteit
vanhersenstimulatie. Eengroep
patiëntenkrijgtdehersenstimu-
latie, terwijldeanderegroep ter
controleeennepbehandeling
krijgt. Koops: ‘Debehandeling
staatnog indekinderschoenen.
De resultatenwisselennogsterk
perpersoon,maarvoormeerdere
patiënten ishet resultaathoop-
gevend.’

OokPieterschreefzich invoor
dehersenstimulatie.Nahetexpe-
rimentvoeldehij zichbeter,maar
enkeledagen laterbegonhij te
twijfelen.Hadhijnudeechtebe-
handelinggehadof zathij inde
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Tegen stemmenhoren
helpt eenopmaat
gemaaktemix aan
medicijnen en
therapieën.Nieuw in
het assortiment:
hersenstimulatie en
compassietherapie.

Stemmen
temmen

placebogroep?UiteindelijkbleekdatPieterde
nepbehandelinghadgekregen.

Wilhij alsnogdeechte stimulatieproberen?
Nee, voorlopigniet,wantPieter vondnaeen
langezoektochteindelijk eenmedicijnencom-
binatiediede stemmenwegdrukt zonderveel
bijwerkingen.Daarnaastnamhijdeel aaneen
therapie speciaal voormensendie indeput
zijngepraatdoorhunstemmen.
Pieter: ‘Mijn stemzei altijd ‘jemoetdood’.De

heledagdoor. Ikdurfde ’snachtsookniet te
gaanslapen,omdat ikdachtdat ikdoodging.
Dat is echteenbagagevan25kilodie jedehele
dagmeesleurt. Je raakt je zelfvertrouwen
kwijt.’

InhetUMCUtrechtontwikkeldemenvoor

Door Jente Ottenburghs

IllustratieMartyn F. Overweel

‘Mijn stem zei altijd
‘jemoet dood’.
De hele dagdoor.
Ik durfde ’s nachts niet
te gaan slapen,
omdat ik dacht
dat ik doodging’

Psychia)ie
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dezeklachtendezogeheten
compassietraining.Hierbij leren
patiëntendestemmentenegeren
ente focussenophunpositieve
eigenschappen. ‘Opdiemanier
kunnenzijhun levenweer inhan-
dennemen’, zegt verpleegkundig
specialist LucyVisser, diede thera-
pieuitwerkte.

Alsonderdeel vanhetpro-
grammabegeleidtVissergroeps-
sessieswaarinpatiëntenhunerva-
ringenmetelkaardelen. Tijdens
zijneerstegroepssessie slenterde
Pieternaar zijnplek, zakte inde
stoel enstaardenaarzijn schoe-

EEN GREEP UIT DE
BEHANDELOPTIES

Omgaanmet stemmen horen.

Het aanleren van diverse tech-

nieken, zoals stemmen nege-

ren, sporten of zingen, ommet

de stemmen te leren leven.

Cognitieve gedragstherapie.

De patiënt leert de samenhang

te begrijpen tussen het horen

van stemmen, gedachten er-

over en de gevoelens en ge-

dragingen die hieruit voortko-

men. Hierdoor kan de patiënt

de stemmen objectiever bekij-

ken en er betermee omgaan.

Stemmen horen begrijpelijk

maken.De patiënt leert over

de ervaring van het stemmen

horen. Bovendien legt de the-

rapeut uit wat er in de herse-

nen gebeurt als iemand stem-

men hoort. Hierdoor krijgt de

patiënt meer inzicht in de oor-

sprong van zijn stemmen.

Relateringtherapie is ontwik-

keld ommensen te helpen een

functionele relatie met hun

stemmen tot stand te bren-

gen, waarbij de patiënt ge-

leerd wordt dominant te zijn

over de stem.

In dialoogmet de stem.Vol-

gens deze theorie hebben

stemmen een betekenis. Een

therapeut of ervaringsdeskun-

dige stelt verhelderende vra-

gen, zoals ‘Wanneer of

waarom ben je in het leven van

deze persoon gekomen?’

Waarna de stem haar verhaal

kan doen.

nen.Maar toeneenvrouwover
eenstemverteldediehaarvoort-
durenddoodwenste, keekPieter
op.Aandachtig luisterdehijnaar
haarverhaal enbeseftedathijniet
deenigewasmetdit soort stem-
men. In latere sessies sprakhij
over zijneigenervaringen.

Naastdegroepssessieshebben
patiëntenook individuelege-
sprekkenmetdepsychiaters.
SamenmetVisser somdePieter
zijnpositieveeigenschappenen
passiesop.Uitdie lijst kwaméén
activiteit sterknaarvoren: sport.

Bijmensen die
stemmenhoren,
is naast een haperend
taalnetwerk de balans
tussen de linker- en
rechterhersenhelft
verstoord

‘Ikgingdaaromtweekeerperweekeenuur
hardlopenentweekeerperweekstond ik inde
sportschool vooreenuurkrachttraining. Tij-
denshet sportendacht iknietmeeraande
stemmen.En ikwerd fit.Datwasmooimeege-
nomen,wantdoordemedicatiewas ikenkele
kilo’s aangekomen.’

VoorPieterheeftde therapiegeholpen.Het is
nualmeerdaneen jaargeledendathijde stem-
mennoghoorde.Hijheeft zijnzelfvertrouwen
terug, ziet ergoeduit enpraat vlotover zijner-
varingenmet stemmenhoren.Het isdanook
geenverrassingdathijbinnenkort inhet zorg-
programmaStemmenHorenaandeslaggaat
als ervaringsdeskundigeomlotgenoten tehel-
penhunstemmente temmen.


