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MEER OVER KORTSLUITING IN MIJN HOOFD 
In “Kortsluiting in mijn hoofd” brengt Brenda een monoloog over haar 
behandeling in de psychiatrie van nu. Stefaan brengt een monoloog 
over de behandelingen in de psychiatrie van vroeger. Of is het een 
dialoog, tussen patiënt en hulpverlener?  Twee verhalen, 1 voorstelling, 
verbonden door muziek

OVER DE AUTEURS
BRENDA FROYEN studeerde Germaanse 
Talen en is docent Nederlands aan 
de lerarenopleiding. Ze is actief in de 
patiëntenvereniging UilenSpiegel, geeft 
lezingen over haar ervaringen, gidst in het 
Museum Dr. Guislain te Gent, en is auteur 
van de boeken ‘Kortsluiting in mijn hoofd’ en 
‘Uitgedokterd’.
“Ik heb er altijd van gedroomd om schrijfster 
te worden. Maar ik wist nooit waarover ik 
kon schrijven. En toen kreeg ik, in 2012, een 
kanjer van een psychose, werd ik driemaal 
opgenomen, en overwon ik een depressie. 
Plots wist ik waarover te schrijven. ‘Kortsluiting 
in mijn hoofd’ verscheen in september 2014 als 
een vorm van verwerking van wat ik had meegemaakt, als mijn recht van 
antwoord, als een aanklacht tegen de psychiatrie. Ik trok de wereld in 
met mijn boodschap.

STEFAAN BAETEN studeerde fi losofi e, godgeleerdheid, seksuologie en 
rechten aan de KU Leuven. Hij doctoreerde aan de Rijksuniversiteit van 
Groningen met een proefschrift over de culturele geschiedenis van de 
meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Hij is algemeen directeur van het 
psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus te Sint-Niklaas. 

Deze voorstelling kadert in de jaarcampagne Te Gek!? Psychose Ontwikkeld 
Te Gek!? maakt, samen met de VVGG, psychische problemen in Vlaanderen 
bespreekbaar • www.tegek.be • www.geestelijkgezondvlaanderen.be 
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Niet minder dan drie 
percent mensen krijgen 

in hun leven te maken 
met psychose. Toch 

blijkt de kennis erover 
gering en bestaan er nog 

tal van vooroordelen. 
Te Gek!? wil met zijn 

jaarcampagne “Te Gek!? 
Psychose Ontwikkeld” 

in Vlaanderen de kennis 
omtrent psychose 

vergroten en het taboe en 
stigma errond aanpakken.  

In het kader van deze 
jaarcampagne gaat de 

voorstelling “Kortsluiting 
in mijn hoofd” van Brenda 
Froyen en Stefaan Baeten 

op tournee. 
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