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heeft financieel bijgedragen aan de
totstandkoming van dit boek.
Spelworkshops
Anoiksis heeft een pool van getrainde
workshopleiders om het spel ‘Kies je weg’ te
spelen in bijvoorbeeld instellingen. Voor meer
informatie of het aanvragen van een workshop,
e-mail: anoiksis@anoiksis.nl
Het boekje ‘Psychose gevoelig…?’ zal
omstreeks september uitkomen. Hierin worden
aan de hand van sleutelscènes situaties
beschreven waar mensen met
psychosegevoeligheid mee te maken kunnen
krijgen. Deze teksten zijn gelezen en
beoordeeld door een testpanel waarna een
tekstselectie is gemaakt. Het boekje is
geïllustreerd en vormgegeven door mensen uit
de Anoiksis-achterban.

Met eerlijke voorlichting beïnvloedt Anoiksis
de beeldvorming rond schizofrenie. Een van de
vehikels daarbij is de campagne voor een
nieuwe naam voor de aandoening. Daarvoor is
de afgelopen jaren contact geweest met de
American psychiatric association (APA) de
World Health Organisation (WHO) en diverse
internationale professionele platforms.
De term die Anoiksis momenteel gebruikt is
Psychosis Susceptiblity Syndrome of te wel
Psychose Gevoeligheid Syndroom.
‘Psychose’ vanwege de hallucinaties en
waanideeën, ‘gevoeligheid’ omdat iemand met
schizofrenie meestal niet voortdurend
psychotisch is, en ‘syndroom’ vanwege de
mogelijke negatieve en cognitieve symptomen
en de relatieve onbekendheid van de oorzaak
en het beloop. Voor de campagne zijn posters
en kaarten gedrukt.
In juni is er een Artikel van Bill George en
Aadt Klijn over dit onderwerp gepubliceerd bij
Cambridge University Press.
Inmiddels staat met de commotie rond de DSM
(Diagnostic Statistical Manuel) het hele
concept ‘schizofrenie’ weer ter discussie
waardoor een nieuwe naam door sommigen
niet meer opportuun wordt gevonden. De
doelstellingen van beide insteken zijn echter
hetzelfde: eerlijker beeldvorming,
nauwkeuriger diagnostiek en specifiekere
behandeling.
‘Meedoen gaat niet vanzelf’ is de titel van
een boek over kwartiermaken dat is geschreven
door Doortje Kal en Gerda Scholtens. Anoiksis

Jongerendag
Najaar 2012 is er een Anoiksis jongerendag
gehouden in Bunnik met workshops en bbq.
Op 12 oktober 2013 zal er wederom een
jongerendag zijn.
Kwaliteitscriteria
In het kader van het definiëren van
kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief
zijn er drie focusgroepen gehouden aan de
hand van de vraag wat de deelnemers in de ggz
en daar buiten als helpend hebben ervaren. De
resultaten bieden aanknopingspunten bij de
belangenbehartiging rond de komende
veranderingen in de zorg. De resultaten zijn
gepubliceerd in het Tijdschrift voor
Rehabilitatie en Herstel van juni 2013. Een
samenvatting verschijnt binnenkort op de
Anoiksiswebsite. Voor meer informatie e-mail:
anoiksis1011@yahoo.com
Verhuizing
In maart 2013 is Anoiksis verhuisd naar het
UMC Utrecht waar Anoiksis gastvrijheid mag
genieten. De verhuizing is uitgevoerd door
vrijwilligers van Anoiksis.
Keuzehulp
Van september 2011 tot oktober 2012 voerde
Anoiksis een project uit i.s.m. het Trimbos
Instituut om de Keuzehulp Schizofrenie te
implementeren. www.keuzehulpen.nl

Website
In het kader van de informatievoorziening
maakt de webmaster van Anoiksis filmpjes van
presentaties over wetenschappelijk onderzoek.
In het kader van peersupport worden leden van
Anoiksis gefilmd.
www.anoiksis.nl
Film over stemmen horen
Een bestuurslid van Anoiksis heeft op
persoonlijke titel een film gemaakt om in
gesprek te gaan over stemmen horen. Zie:
www.verlorenjaren.nl

Acceptatie van onbegrensde mogelijkheden
(inclusief de mogelijkheid tot erkennen dat mensen
kunnen worstelen met beperkingen en het leven, en de
uitdagingen die daarin besloten liggen) is het motto

dat Anoiksis heeft gekozen om haar positie te
bepalen ten aanzien van de transitie in de zorg
en de afbraak van voorzieningen. In eerste
instantie zullen Anoiksisleden in het kader van
hun mogelijkheden worden gefilmd. Later
zullen ook andere partijen worden uitgenodigd
om hun projecten te presenteren en anderen te
inspireren.
Topzorg voor iedereen?
Met het doel topzorg voor meer mensen uit de
Anoiksisachterban toegankelijk te maken gaat
Anoiksis (meer) samenwerken met de
wetenschappers die kennis en
onderzoeksresultaten actief willen overdragen.
Een goed voorbeeld is het
psychoseconsortium:
www.psychoseconsortium.nl
Algemeen
Vrijwilligers van Anoiksis organiseren jaarlijks
ca. honderd lotgenotenbijeenkomsten, brengen
vier keer per jaar een blad uit voor en door
leden, geven voorlichting en houden een
website actueel. Vrijwilligers uit de eigen
achterban werken voor Anoiksis als
vormgever, illustrator, vertaler, onderzoeker,
redacteur, boekhouder, administrateur,
systeembeheerder, webbeheerder, bestuurder,
lobbyist, workshopleider enz.
In het kader van projecten neemt Anoiksis
betaalde krachten aan uit de eigen achterban.

Het grootste deel van de subsidie, contributies
en giften worden hierdoor besteed voor en
door mensen met de diagnose schizofrenie.

1993-2013
Twintig jaar Anoiksis
In het kader van het twintigjarig bestaan van de
vereniging heeft Anoiksis hoogtepunten van de
afgelopen jaren geïnventariseerd:
Aandacht voor beeldvorming
De Skiz’o
Meer dan dat…
De nieuwe naam campagne en de huidige PSSposters en kaarten
Informatie
De website en de informatie daarop
Het veldtafelfilmpje
Anoiksis community
Het jaar van het lotgenotencontact
Anoiksis als ‘community’
Gedragen standpunten
Onderlinge herkenning
Persoonlijk acceptatieproces
Schizofrenie als iets ‘gewoons’
Het verjongen van het vrijwilligersbestand
De jongerendag
Vacatures
Er zijn bij Anoiksis verschillende openstaande
vacatures. De vereniging is in principe altijd
grotendeels patiëntgestuurd geweest. Het blijkt
echter dat deze groep te klein is om een aantal
vacatures te vervullen. Daarom zoekt Anoiksis
in een bredere kring vrijwilligers die bekend
zijn met en/of affiniteit hebben met
psychosegevoeligheid. We zoeken een
websitemedewerker voor het beheren van
content, een systeembeheerder en voor het
bestuur een secretaris en een penningmeester.
Voor meer informatie www.anoiksis.nl (rechts
op de homepage)

