
Theater met bagage 
Educatieve theatervoorstellingen over psychische gezondheid in combinatie met 

Een Steekje Los?. Het doel van theater is mensen losschudden, verbinden en 

activeren. Onze professioneel gemaakte voorstellingen, door acteurs met persoonlijke betrokkenheid, willen 

dit bereiken op het gebied van de-stigmatisering. Aan de hand van relevante kaarten uit het spel Een Steekje 

Los? gaan onze toeschouwers op speelse wijze in gesprek over én naar aanleiding van de voorstelling. 

Doel van deze StigmaTool 
Theater is beleving. Beleving is ervaring én roept ervaring op. Dit leidt tot inzicht, begrip en reflectie. Door de 

inzet van aansluitende kaarten uit Een Steekje Los? bevorderen wij gesprekken onder toeschouwers waardoor 

er meer openheid en begrip ontstaat. De kaarten mogen bovendien mee naar huis genomen worden, waardoor 

er ruimte ontstaat om er in de persoonlijke omgeving over door te praten, ook met mensen die de voorstelling 

niet hebben gezien. Onze theatervoorstellingen zetten wij in om beeldvorming te verbeteren en stigma’s tegen 

te gaan, tevens zijn de voorstellingen inzetbaar als voorlichting of als onderdeel van een training. 

Doelgroep van deze StigmaTool 
Cliënten, familie en naasten, medewerkers in de GGZ, 

studenten en belangstellenden.  

Werkwijze van deze StigmaTool 
Voorafgaande aan de voorstelling ontvangen de 

toeschouwers een eerste kaartje uit Een Steekje Los? 

waarmee ze alvast in gesprek kunnen raken met andere 

toeschouwers. Na afloop krijgen ze een blikvanger met 

relevante kaarten, waaruit ze de meest aansprekende 

mogen kiezen om over in gesprek te gaan. Spelenderwijs 

ontdekken de toeschouwers dan de toepassing van het spel 

en gaan in gesprek met elkaar over normaliter beladen 

onderwerpen. Door de dialoog te starten maken we ruimte 

voor begrip, essentieel bij het verminderen van stigma.  

Theater met bagage is een samenwerking tussen De 

Bagagedrager en Kracht van Beleving. Voor meer 

informatie: www.stigmatools.nl  

 

 

Theater met bagage is beschikbaar bij de volgende 

voorstellingen: 

Thema voorstelling Titel 

Angst/dwangstoornis CONTROL ALT DELETE 

Eetstoornissen Stillen 

Suïcide De NS zet bussen in 

Stigma Subjectief getekend 
(cliëntperspectief) 

Zo normaal nog niet 

Opname Kortsluiting in mijn hoofd 
(gedwongen, isoleercel) 

Zo nodig 

Psychose Kortsluiting in mijn hoofd 

Dementie Bovenkamer 
Tafel van twee 

Helderman 

Familie van mensen met een 
ernstige psychische 

aandoening 

Hou me los 

Ook maatwerk is een mogelijkheid! 

 

http://www.stigmatools.nl/

