
o
nt

w
er

p
  K

ar
en

 W
ul

ga
er

t

kortsluiting 
in mijn hoofd
7 december 2018 - Museum Dr. Guislain Gent

Oude en nieuwe verhalen uit de psychiatrie
Theatervoorstelling en viering 35 jaar Similes Regio Gent



In ‘Kortsluiting in mijn hoofd’ brengt 
Brenda Froyen een monoloog over haar 
behandeling in de psychiatrie van nu.

Brenda is pas bevallen van haar derde 
zoontje als ze een postpartumpsychose 
krijgt. Deze aandoening treft één op 
duizend vrouwen. Ze heeft hallucinaties 
waarbij de grens tussen realiteit en waan 
vervaagt. Haar psychose haalt haar hele 
leven en dat van haar omgeving overhoop.

Brenda Froyen studeerde Germaanse Talen
en is leerkracht Engels en Nederlands. 
Ze is actief in de patiëntenvereniging 
UilenSpiegel en geeft lezingen over haar 
persoonlijke ervaringen.  

Met deze voorstelling wil Brenda bijdragen 
aan een brede discussie over hoe het beter 
kan in de geestelijke gezondheidszorg.

Stefaan Baeten brengt een monoloog over 
de behandelingen in de psychiatrie van 
vroeger. 

Stefaan brengt een relaas over het on-
staan van de psychiatrie tot de evolutie 
van de psychiatrie nu.

Stefaan studeerde filosofie, godgeleerdheid 
en seksuologie aan de KU Leuven. Hij docto-
reerde aan de Rijksuniversiteit van Gronin-
gen met een proefschrift over de culturele 
geschiedenis van de meervoudige persoonlijk-
heidsstoornis. Hij is algemeen directeur van 
het PC Sint-Hiëronymus te Sint-Niklaas.

Een cabareteske voorstelling van 90 
minuten die je doet lachen, doet walgen, 
doet huilen, die je naar de keel grijpt. 
Een voorstelling, die, heel misschien, een 
steen verlegt in de rivier.

Vrijdag 7 december 2018
Museum Dr. Guislain Gent  –  Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent
Deuren open vanaf 15u30  |  Voorstelling 16 - 18u  |  Receptie 18 - 19u 

Tickets: € 8  –  Reservaties via similes.regiogent@gmail.com
Betaling:  BE31 4427 6802 9155
Mededeling:  ‘Kortsluiting in mijn hoofd’

www.similesregiogent.be
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