
Maarten Muis  en Kim Nelissen: ‘’Herstelreizen’ Reizen met ervaringsdeskundigen.  
Reisbrochure uitgegeven in eigen beheer, 2018. Zie ook: www.Adstructie.nl (Geestelijke 
gezondheidszorg/ Vernieuwende patiëntvriendelijke ideeën/ AG/PO) Zie ook: 
www.adstructie.nl en www.herstelreizen.nl  
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
‘Één ding weet ik wel en dat is dat het gevoel van ‘echt’ leven en je eigen pad volgen 
onbeschrijfelijk is en je blik verruimd.’ (Joyce de Blaey, pag.9) 
 
‘Heb je een moeilijke periode achter de rug en krabbel je weer langzaam op? Zou je 
graag een bijzondere reis willen maken, maar durf je dat nog niet op eigen houtje? 
Herstelreizen.nl biedt jou reizen op maat. Samen met een ervaringsdeskundige maak jij 
jouw droomreis en voel je dat je weer écht leeft.’ https://www.herstelreizen.nl/ 
 
Reisbrochure over Herstelreizen een initiatief van Adstructie. Een magazine met 
verhalen over hoe reizen je naar herstel kan leiden. Met  uitleg over wat de acht reizen 
zijn en manieren om tot reizen te komen. In de brochure wordt toegelicht wat 
inspiratiemiddagen op kunnen leveren, een spaarplan, lid worden van het platform 
Herstelreizen. Het blad bevat ook verhalen over de reizen door ervaringsdeskundigen. 
 
De reizen worden gemaakt samen met Maarten Muis of een andere ervaringsdeskundige 
die de reis organiseert, begeleidt en coacht. Ze stellen zich in de brochure voor. De reizen 
gaan naar allerlei landen: van Frankrijk en Portugal tot Thailand, maar ook uitjes in 
Nederland zijn mogelijk.  
Als het niet meteen mogelijk is om mee te doen aan een reis, zijn er oplossingen om te 
sparen, vast lid te zijn van het platform, inspiratiebijeenkomsten te bezoeken, een coach 
te raadplegen. Zie ook: https://www.herstelreizen.nl/home  
 
 
Over de schrijvers: 
Maarten Muis, zelf ervaringsdeskundige en bekend binnen de cliëntenbeweging, 
ontwikkelde via Adstructie meerdere nieuwe initiatieven waarvan dit er een is.  
https://www.herstelreizen.nl/over-ons  en www.Adstructie.nl  
 
Kim Nelissen: zie: https://www.kimtikt.nl/  
 
Wat viel op:  
Een erg goed initiatief van Adstructie. Op reis gaan na een spannende periode, 
individueel of in groepsverband kan erg fijn en ontspannend zijn. Als er dan steun is, 
begeleiding bij hobbels via Herstelreizen, lijkt me dat heel goed.  En dan kun je zowel ver 
weg als in eigen land terecht en als er geen geld is, een spaarplan aangaan. Ik hoop dat 
dit initiatief lang blijft bestaan. 
 
Citaten: 
Pag.8 ( Joyce de Blaey): ‘Verschillende vragen kwamen inderdaad in me op.. kan ik dat 
wel aan? Dat is toch stress? Achteraf gezien is het het beste wat ik heb gedaan, met een 
rugzak de nieuwe prikkels aangaan. 
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Eenmaal in Nepal keek ik mijn ogen uit, het was zo lang geleden dat ik buiten Europa 
was geweest. In welk GGZ- ei had ik geleefd?’  
 
Pag.10: ‘Guiselaine Capella neemt je graag mee op wandelvakantie in eigen land. (…) In 
beweging zijn doet de gedachten stromen en zo kom je eenvoudig tot keuzes.’ 
 
Pag.22: ‘Astrid Philips is een bekende ervaringsdeskundige trainer, coach en 
belangenbehartiger. (…) Herstel vinden doe je door samen naar zingeving te zoeken en je 
te laten inspireren door mooie voorbeelden. Dat kan met Astrid in Lourdes. 


