
PROGRAMMA OPEN MIND FESTIVAL

Bram Bakker - weg met de etiketjes
Moeten we niet stoppen met de labels 
waar de gemiddelde Nederlander weinig 
aan heeft? Want zorg is toch maatwerk? 
En de gemiddelde patiënt bestaat niet.
 

Het Lagerhuis debat
Interactief en iedereen kan meedoen! Debatteer mee over: 
- Verwachten wij te veel van de ggz?
- De trend is ‘thuis is altijd beter dan opname’. Is dat altijd zo?

Heleen van Royen
Heleen vertelt over haar aangrijpende 
documentaire ‘Het doet zo zeer’: over de 
ziekte van Alzheimer bij haar moeder en wat 
dit teweeg brengt. 

Pianoman Sven Manshande 
Geef jouw favoriete nummers door en Sven speelt ze voor je!

Tipi 1: Topschaatser Stefan Groothuis
Ga in gesprek met Olympisch 
kampioen Stefan Groothuis, die een 
heftige depressie mee heeft gemaakt. 
#openup

TIPI’S

Tipi 2: Karin den Oudsten 
Karin maakte een zware depressie 
en een psychose na haar bevallingen 
door. Hoe is zij omgegaan met haar 
kwetsbaarheid en wat heeft haar 
geholpen om open te zijn? Ga met Karin 
in gesprek. #openup

Tipi 3: Marit Wisse
Marit (23) dealt sinds vorig jaar met 
depressie. Hoe gaat zij en haar omgeving 
hiermee om? En zijn die anderen er ook 
voor haar? Ga in gesprek. #openup

Tipi 4: Miranda van der Vegt
Miranda’s man overleed door 
zelfdoding. Na zijn dood heeft zij 
ervaren dat schrijven helend kan zijn. 
Wat kan schrijven voor jou doen? 
Wees welkom en laat je inspireren 
om zelf woorden te geven aan jouw 
verhaal. #openup

Tipi 5: Klaas Boomsma

Van alcoholist en verslaafd aan drugs 
naar marathonloper.  Hardlopen is veel 
meer dan een sport.  Hardlopen is een 
middel om nieuwe dingen te ervaren 
en te ontdekken. #openup

Tipi 5:  Petra d’Huy
Openheid was voor Petra de 
eerste stap naar herstel van haar 
bipolaire stoornis. Haar motto: 
‘Een gesprek met een ander is 
een kennismaking met jezelf’. 
Dus: maak kennis! #openup

Open Mind Markt
Struin op je gemak over de Open Mind Markt. Kijk wat voor jou 
interessant is; er is voor ieder wat wils.

- 10:30 - 11:30

- 12:15 - 13:15

- 14:30 - 15:30

- 15:30 - 16:00

11:30 - 12:15 en 13:15 - 14:00

13:30 - 14:30

- doorlopend

Inloop vanaf 10:00



Hidde de Vries - vind de balans in je leven
Nadat hij zelf tegen een burn-out aanzat, 
ontstond bij Hidde de vraag hoe je nou het 
beste met je energie om gaat. Hij jaagde zijn 
droom na en startte zijn bedrijf: de 7 Day 
Recharge. Ga in deze workshop aan de slag 
om de balans in je leven te vinden. 
10:30 - 11:15

Theater - herstellen doe je niet alleen
Een verrassende Onewomanshow door 
Mirjam Giphart gebaseerd op haar eigen 
leven met psychische kwetsbaarheid.

Psychiater Christiaan Vinkers - hoe goed 
helpen antidepressiva eigenlijk?
Ongeveer 1 miljoen Nederlanders gebruiken 
op dit moment antidepressiva. Maar hoe 
goed helpen ze nu eigenlijk, en wat zijn de 
risico’s en de bijwerkingen?

Vera van Zelm
Vera is comedian, presenteert, acteert 
en schrijft. Vera’s Depressieve Vlogjes 
werden afgelopen jaar uitgezonden op 
LibelleTV.

Win een half jaar gratis kunstwerk van Beeldend 
Gesproken
Beeldend Gesproken, de kunstuitleen van professionele 
kunstenaars met een psychiatrische achtergrond. 

Ontwerp je eigen MIND tas 
Teken een mooie quote of illustratie op de linnen MIND 
tas als reminder aan deze geweldige dag, o.l.v. Nienke 
van letter.type.

Live pupil experiment - wat je ogen je vertellen 
Wetenschappers van het UMCG nemen je mee in de 
wereld van de spiegels van de ziel: je ogen. Wat zien 
ze en wat zegt dat over emoties en hoe je brein werkt? 
Doe mee!

Lachworkshop Maarten Vos
Lachcoach Maarten Vos stimuleert met zijn uitbundige 
lach, de lach bij anderen. Als je Maarten ziet, moet 
je lachen! ‘Train je lach. Want: Hoe meer je lacht, hoe 
beter je kunt relativeren.’

MIND Gallery
Weet jij eigenlijk wel wat MIND allemaal doet? Slenter 
langs de prachtige beelden van onze activiteiten en 
waan je in de wereld van MIND. 

MIND Photobooth
Ga alleen of met z’n allen voor een leuke, grappige of 
gekke foto en neem ‘m meteen mee als aandenken aan 
het Open MIND Festival!

MIND Bios
Zere voeten van al dat rondstruinen? Plof lekker 
neer en bekijk de film waarin een aantal bijzondere 
hoogtepunten van MIND de revue passeren.

Last Man Standing voor MIND
De editie van 2017 was een groot succes! Oefen nu 
vast een beetje op onze oefenpalen en schrijf je daarna 
meteen met korting in voor de editie van 2018! 

Korrelatie: veilig, vertrouwd en professioneel!

Kom naar onze stand, meld je aan voor een blind 
speed date en onderzoek wat Korrelatie voor je kan 
betekenen.

Loop mee met de MIND Blue Monday Run
Op 15 januari 2018 is het weer Blue Monday. Die dag 
gaat Koploper Stefan Wendel een halve marathon 
lopen om aandacht te vragen voor depressie en geld in 
te zamelen. Doe jij mee? Schrijf je nu in!

Menno Oosterhoff - Open spreekuur
Welke vraag heb jij over autisme, 
dwang of verwante aandoeningen, 
zoals Gilles de la Tourette, 
BDD (ingebeelde lelijkheid), 
verzamelzucht? Ga een kort gesprek 
(5 minuten) aan met psychiater 
Menno Oosterhoff.
10:30 - 11:00
11:45 - 12:15
13:15 - 13:45
15:00 - 15:30

12:00 - 12:45

13:00 - 13:45

14:00 - 14:20

- doorlopend

- doorlopend

- doorlopend

- doorlopend

- doorlopend

- doorlopend

- doorlopend

- 13:15 - 14:15

- doorlopend - doorlopend


