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De jury was van mening dat er dit jaar, naast de winnaars van de Roos van Elisabeth, nog
iemand is die het verdient om in het zonnetje gezet te worden. Daarom is ook dit jaar een tien
van Elisabeth* uitgereikt. De tien van Elisabeth is uitgereikt aan:

Jeroen Zwaal
Jeroen heeft meegewerkt aan het ontwikkelen van een virtual reality film waaruit een app is
ontstaan die je laat kijken door de ogen van een verwarde man. De app is gebaseerd op de
eigen ervaringen van Jeroen. Tijdens een workshop krijgt elke deelnemer een ‘virtual reality’
bril aangemeten en na een korte instructie beleeft de deelnemer in ongeveer 12 minuten het
verloop van een psychose, alsof hij die persoon zelf is. De deelnemer wordt als het ware
meegesleurd in de psychose en de blik op de werkelijkheid vertroebelt volledig. Met deze app
kunnen deelnemers ervaren wat de scheidslijn is tussen normaal en verward. Deze ‘virtuele
psychose’ is een intense ervaring. Minstens zo belangrijk tijdens de workshop is het gesprek
daarna om van Jeroen en zijn collega’s het echte verhaal achter de verwardheid en psychose
te horen.
Jeroen voert strijd tegen het stigma over mensen met verward gedrag. Hij vraagt als
ervaringsdeskundige aandacht voor het onderwerp en geeft met de workshops een voorzet ter
bestrijding van het vooroordeel. Als de stress hoog genoeg oploopt, kan iedereen verward
raken of zelfs in een psychose terechtkomen. En daar kun je ook gewoon weer uitkomen, een
mens is niet permanent ‘verward’.
De jury vindt dit initiatief heel origineel en van belang voor de destigmatisering van de ggz
cliënt. Daarvoor krijgt hij de Tien van Elisabeth.

*De tien van Elisabeth is een munt die in 2007 is uitgebracht ter gelegenheid van de 800 ste
geboortedag van Elisabeth van Thüringen. De naam van het Elisabethfonds is aan haar
ontleend.
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