


De voorstelling wordt gebracht door Brenda Froyen en Stefaan Baeten.  
Een monoloog van Brenda  
over haar behandeling in de psychiatrie van nu.  
Een monoloog van Stefaan  
over de behandelingen in de psychiatrie van vroeger.  
Of is het een dialoog, tussen patiënt en hulpverlener ? 
 
                Twee verhalen, 1 voorstelling, verbonden door muziek. 

Stefaan Baeten studeerde filosofie, seksuologie 
en godgeleerdheid aan de KU Leuven.  
Hij doctoreerde in Groningen over de  
geschiedenis van psychiatrie.   
Hij is algemeen directeur van het psychiatrisch 
centrum Sint-Hiëronymus te Sint-Niklaas. 

 

“Harde realiteit, pakkend  
  en toch met humor.”  
  (Els de Boom) 
             

 “Een knap concept.  De afwisseling  
   versterkt de boodschap. 
   Het komt echt binnen.”  
   (Els Draeck) 
 

 “Ontroerend en scherp,  
   als het leven zelf.”   
   (dr. Stephan De Bruyne)  

Brenda Froyen studeerde Germaanse Talen 
en is leerkracht Engels en Nederlands.  
Ze is actief in de patiëntenvereniging  
UilenSpiegel en geeft lezingen over haar  
ervaringen.  Zij is auteur van het boek 
‘Kortsluiting in mijn hoofd’. 
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