
 

Psychiatrisch Centrum Sint-Jan vzw organiseert 

 

KORTSLUITING IN MIJN HOOFD 
Voorstelling van Brenda Froyen  

en Stefaan Baeten 

 

In de sportzaal campus P.C. Sint-Jan Eeklo 

Op donderdag 20 april 2017 

Om 19.30uur 
 

Toegang gratis. Inschrijven doe je vooraf in het onthaal van Wijkcentrum De 

Kring, Zuidmoerstraat 136/8.  

 

Weet je de locatie niet zijn? Wandel mee met Lien van De Kring. Vertrek om 19u 

in De Kring of afspraak om 19u15 aan de ingang van Campus Sint-Jan, 

Oostveldstraat 1.  

Kortsluiting in mijn hoofd 

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 nieuwe jaarcampagne in 

Vlaanderen de kennis omtrent psychose vergroten en 

het taboe en stigma errond aanpakken. In het kader 

van onze jaarcampagne ‘Psychose Ontwikkeld” gaat 

de voorstelling “Kortsluiting in mijn hoofd” van 

Brenda Froyen en Stefaan Baeten op tournee. 

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. 
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