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De Stem, het praatkaffee psychose, is een initiatief van
het Zorgcircuit Psychose Noord-West-Vlaanderen,
een samenwerking van verschillende organisaties die werken
met en voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid.
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In 2016 won de toenmalige studente aan het
conservatorium in Antwerpen met deze documentaire
de NTR-radioprijs.
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Kun je een psychose begrijpen?
Hoe voelt dat? Wat zie en hoor je?
En wanneer ben je eigenlijk psychisch ziek?
Met deze vragen voert Xandry van den Besselaar
een intiem gesprek met haar huisgenoot en vriend
Willem, die na drugsgebruik psychotisch werd.
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Opnieuw keren we terug bij de vraag hoe psychose te
begrijpen en voeren daarover met Xandry een gesprek.
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