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De regen die 
naar boven valt 
Een radio-documentaire van 

Xandry van den Besselaar 
 

 
 
Plaats: De Valkaart 
 A. Rodenbachstraat 42 
 8020 Oostkamp 
 
 
Uur: 18.30 uur: deuren open 
 19.00 uur: start praatkaffee 
 
 
Deelname: gratis 
 vooraf inschrijven is niet nodig 

 
 

Info De Stem, Praatkaffee Psychose: 
www.praatkaffee-destem.be 

 
 
 

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. 

 
 
 

INFO: Similes West-Vlaanderen PZ Onzelievevrouw P.C. Sint-Amandus 
Diederik Thuyn Dirk Snauwaert Lisbeth Scherpereel 
09 216 88 04 050 30 18 82 050 81 97 53 
diederik.thuyn@similes.be dirk.snauwaert@pzonzelievevrouw.be Lisbeth.Scherpereel@fracarita.org 
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De regen die naar boven valt  -  
een radio-documentaire  
van Xandry van den Besselaar 
  

In 2016 won de toenmalige studente aan het 
conservatorium in Antwerpen met deze documentaire  
de NTR-radioprijs. 

 
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. 
  

Hij vertelt op een poëtische manier zijn verhaal.  
Zij luistert en laat de stiltes bestaan.  
 

Opnieuw keren we terug bij de vraag hoe psychose te 
begrijpen en voeren daarover met Xandry een gesprek. 
 

Na deze inleiding is er uiteraard weer voluit tijd voor een 
ongedwongen babbel en drankje aan de tafels. 
 
Volgende data nog in voor bereiding 
28/5/2019  in voorbereiding 
24/9/2019 
 

Met steun van 
De Gemeente Oostkamp 
Het Overlegplatform Geestelijke Gezondheid  
Provincie West-Vlaanderen Regionaal Comité Noord 
Cera 
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