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Aanbeveling

“Wat had ik graag dit boek gehad toen ik een psychose had. Het is geschreven 
in heldere, toegankelijke taal en geeft heel veel informatie. Ik vind het positief 
dat de auteur niet zo ‘zelfingenomen’ is, dat hij ook ruimte laat voor twijfel en 
onzekerheid. Nee, niet alles is geweten over psychose en dat mag je ook eerlijk 
toegeven. 

Het boek is hoopvol en biedt ook perspectieven. De metafoor met de fiets is heel 
erg mooi en sprekend. 

Een erg bruikbaar praktisch boek. Een hulp voor velen.”

Brenda Froyen
Schrijfster van Kortsluiting in mijn hoofd, over het beest dat psychose heet 
(2014).           

Froyen beschrijft de zoektocht naar hulp na de bevalling van haar derde zoontje 
als ze een postpartum-psychose krijgt. Zij is leerkracht Engels en Nederlands 
en daarnaast is zij woordvoerder van de patiëntenvereniging UilenSpiegel 1, 
geeft lezingen over haar ervaringen en gidst in het Museum Dr. Guislain in Gent, 
België.

Bekijk ook haar lezing over haar boek op YouTube 2 (30 minuten).
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Hoofdstuk 5. 
Hoe vaak komt psychose voor en 
waarom is het een probleem? 

Dit hoofdstuk bespreekt hoe vaak psychose voorkomt en de verschillen 
tussen mannen en vrouwen. Ook komen de gevolgen aan bod van wel en niet 
behandelde psychose voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Ik start 
met een schatting van de jaarlijkse maatschappelijke kosten van psychose in 
Nederland.

5.1. ERNSt VAN HEt PROBLEEm

Opmerking auteur
Op de Trimbos site1 staan veel cijfers over psychische stoornissen in Nederland. 
De psychosegebonden GGZ-kosten waren 1,1 miljard euro in 2010. Dat zijn 
niet álle maatschappelijke kosten zoals verloren werkdagen van betrokkenen 
of hun naasten. De totale kosten kunnen dus rond de twee miljard euro per 
jaar uitkomen. Reken ook de gezondheidszorgstelselwijziging mee en daardoor 
‘meer verwarde mensen op straat’, wat weer onder andere tot politiekosten 
leidt. Politiebemoeienis met verwarde mensen nam tussen 2011 en 2015 toe 
met 47%. Dat komt ook door de snelle afbouw van GGZ-bedden en de nieuwe 
ambulante zorgstructuren die nog in opbouw zijn. Conform beleid is de GGZ- 
beddenafbouw tussen 2008 – 2017 34%.

5.1.1 Komt psychose veel voor? 

Ik begin even algemeen. Bijna 43% van de bevolking krijgt ooit een psychische 
stoornis in zijn of haar leven! Trimbos 2 zegt hierover: “Algemeen geldt dat van 
de mensen die lijden onder een psychische aandoening, ongeveer één op de 
drie hiervoor hulp krijgt (acht procent van de bevolking). Gewoonlijk zijn de 
problemen bekend bij de huisarts.” 
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“Volgens … onderzoek ... lijdt in de loop van elk jaar 24% van de bevolking aan 
een psychiatrische aandoening. Over het hele leven van een Nederlander is het 
risico om ooit een psychische aandoening te hebben bijna één op twee (40%). De 
Nederlandse bevolking is hierin niet afwijkend van andere Westerse landen.” 3

Ik noemde al dat 4,3% van de bevolking een psychose krijgt en tien procent 
daarop ooit de kans loopt. Uit onderzoek (onder andere door de WHO) is 
bekend dat de diagnose schizofrenie ruwweg bij één procent van de bevolking 
voorkomt (wereldwijd). De bipolaire stoornis komt bij ongeveer twee procent 
van de bevolking voor.

In onderzoeken wordt het begrip ultrahoog risico gebruikt. Van Os stelt op de 
website van Ypsilon: “In Nederland heeft vier procent van de bevolking een 
ultrahoog risico (UHR) op psychose.” 4 Maar bedenk dat niet elk mens met UHR 
ook echt een psychose krijgt.

Opmerking auteur
Omschrijving UHR (UltraHoog Risico) in Handboek psychose: bij personen met 
een eerstegraads familielid met psychose, en/of die zelf geregeld perioden 
met ‘ongewone’ gedachteninhoud, ongewone zintuiglijke ervaringen, of 
ongewone spraak gehad hebben. Uit onderzoek blijkt dat het zinnig is om dan 
al te behandelen met behulp van cognitieve gedragstherapie (‘denkfouten’ 
vlot aanpakken die een risico kunnen vormen op waanvorming), uitleg over 
psychosesymptomen en adviezen over een verstandige leefwijze. Preventief 
behandelen dus.

Het Leerboek psychiatrie meldt: “De incidentie (het aantal nieuwe gevallen per 
jaar) van schizofrenie is 0,2%. De kans dat iemand in de loop van zijn leven 
schizofrenie ontwikkelt, is één procent. Schizofrenie komt meer voor bij mannen 
dan bij vrouwen… In ontwikkelingslanden lijkt het verloop van de aandoening 
milder dan in de Westerse wereld. De incidentie is hoger in stedelijke gebieden 
van geïndustrialiseerde landen.” 

Ik herhaal dit Ypsilon-citaat: “Regelmatig worden schizofrenie en psychose 
op één hoop gegooid. Dat is niet terecht. Een psychose kan ook eenmalig 
voorkomen, of optreden bij andere ziektebeelden zoals manisch-depressieve 
stoornis of ernstige depressies. Psychoses komen ongeveer acht keer zo vaak 
voor als schizofrenie. Psychoses zijn niet echt zeldzaam... Mensen die eenmaal 
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een psychose hebben meegemaakt, hebben een grote kans om dit vaker te 
krijgen. Vooral als zij geen antipsychotische medicijnen gebruiken.” 4 

Opmerking auteur
Ter vergelijking: “… Nederlandse bevolking van volwassenen tot 65 jaar heeft 
18,7 procent ooit ... een depressieve stoornis ... gehad.” 5 

5.1.2 Is er veel verschil tussen mannen en vrouwen bij psychose?   

Jim van Os zei op de site schizofreniebestaatniet.nl (in 2015) 6 : “…. onderzoek 
laat zien dat, bekeken over het hele spectrum ... psychose evenveel voorkomt 
bij mannen als bij vrouwen. Maar in de GGZ zie je in de praktijk meer mannen 
met een psychotische stoornis. ... Ten eerste is het verloop van psychotische 
aandoeningen bij vrouwen (gemiddeld – er zijn uitzonderingen) milder. 
Hierdoor komen meer mannen in aanraking met de GGZ en blijven ze ook langer 
in behandeling bij de GGZ. Ze hebben ook vaker diagnosen als schizofrenie (in 
feite een benaming voor psychose die ernstiger is en langer aanblijft).” 

“De tweede reden is dat bij vrouwen de psychose zich (gemiddeld – er zijn 
uitzonderingen) later manifesteert, soms zo laat dat behandeling plaatsvindt 
in een ander leeftijdscircuit (ouderen) waardoor het weer lijkt alsof jonge 
mannen vaker een psychotische stoornis hebben dan jonge vrouwen. Waarom 
psychotische stoornissen bij vrouwen een later begin en/of een milder verloop 
hebben, is onbekend.”

5.1.3 Als psychose zoveel voorkomt dan zijn er in de GGZ zeker veel   
 mensen in behandeling, of niet?

Het GGZ Nederland-rapport 7 stelt dat het totaal aantal behandelde mensen in 
de GGZ afnam tussen 2009 en 2012 maar het relatieve aandeel van mensen met 
psychose nam toe, zo blijkt. De afname heeft te maken met aanpassing in het 
zorgverzekeringspakket.
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5.1.4	 Zijn	mensen	nu	vaker	psychotisch	dan	vroeger?	

Dat is een lastige vraag. Het Handboek psychose (2012) stelt: ”Al met al lijkt de 
incidentie [het aantal nieuwe gevallen per jaar] in Nederland vergeleken met 
die in 1978 - 1979 verdubbeld, wat overigens niet in lijn is met bevindingen in 
Engeland, Wales en Denemarken, waar in de tweede helft van de twintigste 
eeuw een daling … was te zien.” Iets verderop: “Mogelijk is dat de detectie 
[de opsporing] van eerste psychoses in de jaren zeventig van de vorige eeuw 
onvolkomen was door de minder optimale toegankelijkheid van de GGZ in die 
tijd. Ook hier kan het toegenomen drugsgebruik meespelen.”

5.1.5 Helpt behandeling tegen psychose wel?     

Ja, er zijn drie pijlers: medicatie, (cognitieve) gedragstherapie en psychosociale 
interventies (onder andere steun aan naasten)! Dat dient ter vermindering van 
symptomen, het verbeteren van het sociaal functioneren en de kwaliteit van 
leven. Het Leerboek psychiatrie stelt terecht: “Ook de naasten moeten worden 
betrokken en hebben steun en voorlichting nodig. … Het kost meestal geruime 
tijd voordat een goede samenwerkingsrelatie is opgebouwd. Om deze reden 
is blijvende zorg door dezelfde behandelaar ideaal.” Als ‘partner van’ kun je 
hier een belangrijk aandeel in hebben. Samenwerking tussen alle betrokkenen 
levert het meeste op. Zorg dat je erbij bent!

5.1.6 Is het erg als een psychose niet behandeld wordt? 

Ja, het is onverstandig gezien de gevolgen. Psychose komt voor op alle leeftijden. 
Door verstandige aanpassing in leefstijl kan de herhaalkans worden verkleind. 
Iedereen die ooit een psychose had - en daarvan volledig herstelde – heeft een 
kans op terugval, ook al is die misschien klein (bij volledig herstel). Als ‘partner 
van’ ben je een belangrijke partij. Je aangedane partner, jijzelf en de eventuele 
kinderen hebben immers iets te winnen.

Bij onvolledig herstel is de recidivekans groter en na elke psychose is er weer 
een herhaalkans. Een patroon van chronische maar golvende ernst is mogelijk. 
Dat bedoelt men in de praktijk vaak met schizofrenie (als er weinig affectieve 
symptomen zijn; als er wel veel affectieve symptomen zijn, kom je uit bij de 
bipolaire stoornis of schizo-affectieve stoornis). 
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Psychose vergroot de kans op lichamelijke ziekten en beïnvloedt het verloop 
ervan ongunstig, met name hart- en vaatziekten. Psychose en andere mentale of 
lichamelijke ziekten kunnen gelijktijdig bestaan, of op verschillende tijdstippen, 
maar bij dezelfde persoon. Om al die redenen heeft behandeling van psychose 
zin en het helpt. Zie hiervoor ook de Hoofdstukken 6, 7 en 8.

Op de website Wetenschapsagenda.nl 8 staat: “Mensen met psychotische 
aandoeningen gaan ongeveer tien tot twintig jaar eerder dood. Naast suïcide 
overlijden mensen met psychotische aandoeningen op jongere leeftijd aan 
hart- en vaatziekten en … diabetes. Genetische kwetsbaarheid, bijwerkingen 
van medicijnen en ongezonde levensstijl ... een mindere kwaliteit van leven en 
zijn ze minder gelukkig... Welke medicamenteuze, psychotherapeutische en 
sociale interventies een gunstige invloed hebben op de levensverwachting en de 
kwaliteit van leven is onduidelijk.” Maar dat wil niet zeggen dat de hulpverleners 
níks weten of kunnen.

5.2. ImPACt VAN EEN PSyCHOSE; ERNStIGE   
 PSyCHIAtRISCHE AANDOENINGEN (EPA)

5.2.1 Kan psychose chronisch worden en hoe vaak komt dat voor?

In het debat genoemd in paragraaf 4.7 (over schizofrenie) beweerde Van Os: 
dertig procent heeft een goed, dertig procent een matig en dertig procent een 
slecht verloop. Opponent Aleman zei dat 13,5% qua studie, wonen en werk 
goed functioneerde… Globaal hebben alle andere (niet schizofrenie-)psychoses 
een betere prognose. 

Opmerking auteur
Ik houd ‘de kwartjesregel’ (paragraaf 4.9) aan, want de cijfers in diverse bronnen 
variëren. Er ís variatie en de leefwijze en psycho-sociale situatie hebben grote 
invloed, dát is de kern van de zaak. Jij hebt invloed!

Nieuw is het begrip Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA). Van deze 
aandoeningen zijn de gevolgen onderzocht. Alle psychose-aandoeningen 
samen nemen zeker 50% (en dus gauw 40% ook niet...) voor hun rekening. Een 
psychosegevoeligheid hebben, betekent dan ook niet automatisch een moeilijk 
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leven tegemoet gaan. Schizofrenie maakt 31% van de totale EPA-groep uit, de 
bipolaire stoornis tien procent en het overig psychosespectrum eveneens tien 
procent.

Wel zijn de EPA-patiënten kwetsbaar en in hun leefstijl moet men daarmee 
rekening houden. Het ‘willen’ afstemmen op het ‘kunnen’ (en het tempo van 
dingen doen) is de kunst en noodzakelijk. Psychosociale behandeling is juist 
bij EPA erg belangrijk, want die mensen hebben vaak problemen met zelfzorg, 
(zelfstandig) wonen, werk, studie en met het onderhouden van relaties. Die 
‘vervolgproblemen’ beïnvloeden zelf weer op een ongunstige manier het herstel 
van de EPA en de kwaliteit van leven. 

Daarom is een breed, fijnmazig hulpverleningsnetwerk nodig. Dat varieert van  
hulp op straat, aan huis (crisisdienst, bemoeizorg, begeleid of beschermd 
wonen), poli- of dagklinische behandeling, met gezins-hulp, tot opvoedings-
ondersteuning en intensieve individuele arbeidsrehabilitatieprojecten. Ook 
Reclassering Nederland kan bij resocialisatie betrokken raken (ingeval van 
justitiële problemen). Als ‘partner van’ kun je je laten horen. Je mag gerust 
streven naar - en meepraten over - wat het meest passend is.

Dertig procent van de EPA-patiënten zijn zorgmijders (zie verder paragraaf 10.6). 
Dat komt door sociale isolatie, gebrek aan sociale vaardigheden en gebrek aan 
ziektebesef en ziekte-inzicht. De tijdsgeest is: ‘ambulant tenzij’; maar de (crisis)
opname blijft een noodzakelijke voorziening. Sociaalgeïsoleerde patiënten 
vallen sneller buiten de boot en komen in een negatieve spiraal terecht.

5.2.2	 Waarom	is	psychose	een	flinke	belasting	voor	zowel	de	patiënt,	zijn		
 omgeving en de maatschappij? 

Een psychose komt regelmatig voor samen met andere psychische stoornissen 
of lichamelijke ziekten. In het proefschrift ‘Zorg van de huisarts voor mensen met 
ernstige psychische stoornissen’ (M. Oud, 2009, Groningen) staat: ”Patiënten 
met psychotische stoornissen hebben een kortere levensverwachting en meer 
kans op (verborgen) comorbiditeit. Zij hebben brede zorg nodig: de huisarts 
dient zowel de psychische als de somatische toestand in de gaten te houden en 
... zoeken naar een goede balans tussen toekijken en bemoeien.” 
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Opmerking auteur
Comorbiditeit is het tegelijk bestaan van diverse ziekten bij één persoon 
(bijvoorbeeld psychose, astma en suikerziekte). 

Dezelfde auteur schreef in 2010 9: ”Een psychose bezorgt ook de naasten van 
de patiënt veel stress. Bekend is dat familieleden van psychotische patiënten 
vaker dan gemiddeld de huisarts bezoeken. Huisartsen zijn zich hiervan bewust 
en rekenen de zorg voor deze familieleden dan ook tot hun kerntaken. Goede 
uitleg aan de familie over de symptomen van een psychose en hoe daarmee 
om te gaan, is een effectieve interventie in de behandeling van een psychose.” 
”Patiënten met een chronisch verlopende psychose hebben vaker... somatische 
comorbiditeit en een verhoogd sterfterisico. … factoren zoals chronische 
stress, roken, gebruik van verslavende en/of verdovende middelen, slechte 
voedingsgewoonten en weinig lichaamsbeweging dragen hier negatief aan 
bij, evenals het gebruik van antipsychotische middelen, die kunnen leiden tot 
overgewicht en diabetes mellitus. Huisartsen ... niet altijd bewust ... en besteden 
weinig aandacht aan de opsporing en behandeling van de risicofactoren. In de 
psychiatrie groeit ... het besef dat ... algemene gezondheidszorg voor patiënten 
met ernstige psychische stoornissen tekortschiet en ... de integratie tussen 
eerste- en tweedelijnsvoorzieningen beter zou kunnen.”

Al eerder was uit onderzoek bekend dat de duur van de onbehandelde psychose 
en iemands toestand na het psychoseherstel krachtige voorspellers zijn voor 
iemands toestand in de toekomst, ten goede of ten kwade. (Schizofrenie en 
verwante psychosen I: beloop, etiologie, diagnostiek en beleid (Slooff e.a., 
2007,zie 10)). Zie ook paragraaf 5.2.4.

Uit een artikel uit 2005 11 : “...Dat ... bij vroege interventieprogramma’s vooral 
winst ... als de duur van niet-behandelen kleiner dan één jaar gehouden kan 
worden.”

Opmerking auteur
Door dit soort onderzoeken zijn er zorgpaden ontstaan voor ‘vroege interventie’, 
‘bemoeizorg’ en ‘eerste psychose’ en zijn er FACT- en IHT- teams gekomen in het 
zorgprogramma psychotische stoornissen. Ook is er nu daardoor een nationaal 
protocol voor medische controles bij psychoses en medicatiegebruik (FACT staat 
voor Functie Assertive Community Treatment, IHT is Intensive Home Treatment).
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5.2.3 Komen psychoses samen voor met andere ziektes? 

Ja dus. Een laatste citaat uit het eerder genoemde Groningse proefschrift uit 
2009: ”Het profiel van de comorbiditeit toont veel overeenkomsten met dat 
van andere patiënten met psychische problemen. … De kans op overgewicht, 
diabetes mellitus, hart- en vaatziekten en longziekten is hoger. Hart- en 
vaatziekten worden bij de oudere psychosepatiënten echter minder vaak 
gediagnosticeerd, evenals obstructieve longziekten [COPD]. Hier is mogelijk 
sprake van onderdiagnostiek. Patiënten met psychotische stoornissen hebben 
een kortere levensverwachting en dit is ... slechts deels het gevolg van suïcide 
of onnatuurlijke dood. Comorbide psychiatrische stoornissen ... : depressies, 
tentamensuïcide [zelfmoordpoging], persoonlijkheidsstoornissen.”

Opmerkingen auteur
Behalve meer lichamelijke ziekten zijn er ook veel andere psychische stoornissen 
bij psychose. Bijvoorbeeld de (veel voorkomende) angststoornissen. De website 
van de hersenstichting 12 stelt: “Negentien procent van de Nederlanders heeft 
die ooit in zijn leven gehad... vaker ... bij vrouwen...” Als psychose bij drie 
procent van álle Nederlanders optreedt, dan zijn er mensen met én psychose én 
angststoornis.

Angststoornis: een vorm van overmatige angst die het dagelijks functioneren erg 
verstoort en lijden veroorzaakt. We kennen er zeven: 1. paniekstoornis, met of 
zonder (2.) agorafobie (‘pleinvrees’), 3. specifieke fobieën (zoals spinnenfobie of 
hoogtevrees), 4. dwangstoornis (bijvoorbeeld smetvrees), 5. posttraumatische 
stressstoornis (PTSS), 6. sociale fobie en 7. gegeneraliseerde angststoornis. Zie 
Wikipedia voor meer informatie.

5.2.4 Waarom worden zoveel mensen met psychose niet behandeld? 

In een artikel over psychose (en vertraging van de) behandelaanvang in 
Nederland staat dat het bij 182 eerste psychosepatiënten gemiddeld 53,6 
weken duurde voor ze in behandeling kwamen! Deze mensen kwamen van 
het platteland, verstedelijkt platteland en vanuit grotere steden. Ongunstige 
factoren waren: eerste generatie migrant zijn, uit de grotere stad komen en al in 
GGZ-behandeling zijn voor iets anders dan psychose!! (Association of treatment 
delay, migration and urbanicity in psychosis (Boonstra e.a (2011) 13 . Misschien 
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zijn er nog meer factoren die invloed hebben, maar voornoemde zijn in ieder 
geval aangetoond.

Opmerking auteur
Paragraaf 5.2.2 meldde dat het in eerste jaar belangrijk is om dán al te starten 
met behandeling. Er zijn allerlei moeilijk te beslechten hindernissen, die ook met 
sociale en culturele factoren te maken hebben. 

5.2.5 Worden mensen met een bipolaire stoornis ook vaak niet of laat  
 behandeld? Hoe kan dat?

Het Handboek Bipolaire stoornissen stelt dat behandeling het verloop van 
die ziekte op korte en lange termijn gunstig beïnvloedt. Op korte termijn is 
medicatie belangrijk voor vermindering van symptomen, wat niet hetzelfde 
is als (met name psychosociaal) herstel. Al eerder merkte ik op dat dit soort 
jarenlange onderzoeken moeilijk betrouwbaar is uit te voeren, maar toch zijn 
er enkele heldere conclusies te trekken. Gemiddeld duurt het tien jaar voor de 
diagnose definitief wordt gesteld. Dat komt ook omdat er geen snelle testen 
bestaan met een onomstotelijke uitslag. Het duurt een tijd voor de stoornis zijn 
typische patroon krijgt. 

Opmerking auteur
Al die tijd kan de stoornis nadelige biologische en psychosociale effecten 
uitoefenen op de lijder, diens naasten en de toekomst negatief beïnvloeden. Lang 
wachten met hulp vragen voor jezelf (steun, voorlichting, tips) of je aangedane 
partner is nergens goed voor. 

Hoe kan dat? Als de stoornis ‘manisch debuteert’ leidt dat eerder tot ingrijpen 
door de omgeving omdat de sociale normoverschrijding vaak groter en 
storender is en iemand minder lang ‘onder de radar blijft’. Maar als er geen 
direct gevaar is, is gedwongen hulp en zorg onmogelijk (zie hoofdstuk 9). Een 
manisch (-psychotische) persoon voelt zich helemaal ‘top’ en die heeft echt 
geen hulp nodig en gaat ‘vrolijk’ zijn eigen – voor anderen storende – gang! 
Een (psychotisch-) depressieve persoon heeft vaak geen zin, trekt zich terug, is 
pessimistisch en zoekt geen hulp. Dat benoemen bij de betrokkene roept vaak 
forse weerstand op in het begin. 
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Opmerking auteur
Als je aangedane partner niks wil, zoek dan zelf steun en informatie en start bij 
de huisarts.

In hoofdstuk 3 noemde ik dat 90% van de bipolaire stoornislijders terugvallen 
heeft en tussen de ziekteperioden door vaker (lichtere) klachten. Het is een 
doorlopende belasting, met studie -, werk -, relationele of andere sociale 
gevolgen. Er zijn kleine accentverschillen bij bipolaire stoornis type 1 en type 2. 
Dat rechtvaardigt dus een langdurige relatie met de GGZ-hulp voor je aangedane 
partner en jezelf.

5.2.6 Nog wat vrolijks … over leven met of na de psychose? 

Psychose(verschijnselen) zijn niet zeldzaam. Het heeft grote gevolgen voor de 
eigen gezondheid, het welzijn, de naasten en de maatschappij. De laatste jaren 
is er meer aandacht voor vroege behandeling en controle op andere ziekten. 
De behandeling moet al starten in het eerste jaar dat er psychoseverschijnselen 
zijn. Niet treuzelen dus! Steun en informatie, een werk- en vertrouwensrelatie 
opbouwen is belangrijk. Psychose en psychotische klachten zijn goed 
behandelbaar, maar geduld is nodig. Aanpassingen in leefstijl ook. 

Een ‘andere’ toekomst is niet hetzelfde als ‘geen’ toekomst! (Zoals dat ook geldt 
voor bijvoorbeeld astma, reuma of suikerziekte). Een rouwproces is nodig en 
als dat succesvol verloopt, verbetert de prognose. Dat rouwproces moet je 
aangedane partner doormaken, maar jij ook evenals andere naasten (zoals 
kinderen). Zie ook paragraaf 5.2.7.

Opmerking auteur
Hoofdstuk 13 bevat korte beschrijvingen van websites, van belangenorganisaties 
(voor patiënten en familie), ook voor ‘KOPP-kinderen’ (kinderen van ouders met 
psychische problemen). Zij bieden (een combinatie van) informatie, praktisch 
advies, telefonische helpdesk, lotgenotencontact of bijeenkomsten.

5.2.7 Het grote belang van rouw

Op veel plekken in het boek staat het tússen de regels: rouw is essentieel.                  
Wie niet rouwt - omdat hij of zij psychosegevoelig blijkt - is niet of te weinig 
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bereid om de verstandige dingen te doen. Die kwetsbaarheid voor psychose 
verdwijnt niet door het te ontkennen of ertegen te vechten! Aanpassing van 
de leefstijl, zoeken en aanvaarden van deskundige hulp, rekening leren houden 
met de eigen kwetsbaarheid is zuur én wijs. Iemand hoeft dit niet alleen te 
doen, dat is het goede nieuws. Door psychose krimpt – in ieder geval tijdelijk – 
iemands (mentale) ‘kunnen’. Dit geldt voor iedereen (en hun naasten) met een 
ernstige ziekte. 

Betrokkenen zijn vaak verdrietig, geschrokken of gekrenkt. Het kan voelen als 
‘geen toekomst, alles verpest’. Het zelfbeeld krijgt een knauw. In het begin 
is het nieuw en wennen, dat is heel begrijpelijk. Het aanpassen kost pijn en 
moeite en gaat niet vanzelf. Ook de naasten maken een rouwproces door. 
Vaak lopen die rouwprocessen ongelijk, niet ‘in fase’. Als rouw goed gedaan 
wordt, dan verbetert de prognose en verstevigt het nieuwe evenwicht. Het is en 
blijft allemaal ongewenst en onverwacht. En al krijg je (g)een antwoord op de 
‘waarom ik?’-vraag, dan nog moet je met die situatie omgaan. Ik verwijs naar de 
website psychosenet 14, daar vind je veel over dit thema. Zie ook hoofdstuk 13.

5.2.8 De moraal van het verhaal? Wat is herstel?

Over herstel zegt Ypsilon 15: ”Kan iemand herstellen nadat zijn been is afgezet? 
Het ligt eraan hoe je ‘herstellen’ definieert. Wie herstel alleen ziet als het 
verdwijnen van alle symptomen, is in de hoek van de psychose snel klaar met 
tellen: niet veel mensen overkomt dat…. Anderen, ook binnen Ypsilon, zijn blij 
dat er een eind komt aan de jarenlange focus op wat er allemaal niet meer 
gaat na een psychose. Volgens een veel gebruikte definitie is herstel een leven 
kunnen leiden dat naar eigen inzicht zinvol en bevredigend is, met of ‘voorbij’ 
de aandoening. Vanuit dat gezichtspunt hebben zelfs mensen die al jaren op 
een langverblijfafdeling wonen soms nog mogelijkheden tot herstel.”

Opmerkingen auteur
Mij valt op dat een herhaling van psychische problemen bij dezelfde persoon 
vaak op dezelfde manier gebeurt. Bij herhaling kan door (h)erkenning sneller 
worden ingegrepen, zodat de dreigende crisis beheersbaar blijft. Dat kan er bij 
verschillende mensen met psychotische klachten dus anders uitzien. Maar die 
(h)erkenning is essentieel, dus aanvaarding van kwetsbaarheid (en hoe ermee 
om te gaan) .
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Hoofdstuk 6, 7 en 8 gaan over de behandelmogelijkheden. Ik gebruik daarbij 
de ‘werkwoorden-achthoek’. Het gaat om het belang van evenwicht tussen de 
werkwoorden: denken- durven- doen- kunnen- moeten- mogen- voelen- willen.
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Hoofdstuk 13. 
Nuttige websites 

In dit hoofdstuk vind je een uitgebreide lijst met websites die elk kort worden 
beschreven. Maak gebruik van datgene wat voor jou de moeite waard is.

Ik schreef in Hoofdstuk 3 al dat psychose veel voorkomt, bovendien vaak samen 
met andere mentale of lichamelijke ziekten. Hier vind je een lijst van 65 websites 
over ook andere psychische stoornissen die samen met psychose kunnen 
bestaan. Soms zijn meerdere personen in een gezin of familie ook aangedaan 
door depressie of andere psychische stoornissen. 

mijn eigen websites: 
https://steflinsen-psychiatrie-partnerhulp.nl/ 
http://www.help-mijn-partner-heeft-een-psychose.nl/ 

Het PDF-bestand met alle 86 internetlinks behorend bij dit boek kun je 
downloaden op: https://steflinsen-psychiatrie-partnerhulp/PDF

13.1. ALGEmEEN

www.youtube.com/watch?v=YEacp1aHq0U YouTube film: ‘Breaking the Stigma 
on Mental Illnesses’; duurt tien minuten. Informatief filmpje van een Canadese 
vrouw die informatie op een whiteboard geeft. 

www.samensterktegenstigma.nl/over-stigma/wat-is-stigma/nog-meer-mythes: 
Deze website zet tien vooroordelen over psychische stoornissen op een rij. 
(YouTube is een rijke informatiebron; zoek en gij zult vinden!)

www.apotheek.nl: Een mooie, heldere, begrijpelijke website voor iedereen. 
Met zoekfunctie op medicijn, aandoening of apotheek en instructiefilmpjes. 
Meer dan twintig nuttige links, onder andere:
• www.lareb.nl: Lareb (het centrale verzamelpunt voor bijwerkingen van 

geneesmiddelen) en ook



• www.rijveiligmetmedicijnen.nl: Hier kun je opzoeken of medicijnen invloed 
hebben op je rijgedrag. Deze website is van de beroepsorganisatie voor 
apothekers, de KNMP.

www.bigregister.nl: Het openbare BIG-register (van beschermde, door de 
overheid erkende zogenoemde ‘art. 3- beroepen’ in de gezondheidszorg) waarin 
de individuele professionals in de gezondheidszorg kunnen worden gevonden.

www.npcf.nl: “Patiëntenfederatie NPCF is een koepel van 32 organisaties. We 
maken ons sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben.” Per mail en telefoon 
(030 29 16 777) bereikbaar. Met een kennisbank.

13.2. GGZ

http://hulpgids.nl: “Dé gids voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). 
Informatie over onder andere ziektebeelden, medicatie, wettelijke regelingen 
en therapievormen. Een adressengids, met links naar GGZ-instellingen en 
adressen van meer dan 1300 therapeuten.” Ook met testschalen - vragenlijsten, 
blog en links naar beroepsverenigingen.

GGZ-instellingen: alle GGZ-instellingen hebben websites onder hun eigen naam 
(Bijvoorbeeld: www.ggnet.nl). Zoek dus eerst via Google op het soort instelling 
dat je zoekt en in welke plaats (bijvoorbeeld: psycholoog Nijmegen). Op de 
sites van deze instellingen staat uitgebreide informatie voor hulpverleners én 
hulpvragers, zoals een beschrijving van het hulpaanbod, vaak met voorlichting, 
cursussen voor familieleden, naasten en patiënten zelf, soms ook speciaal voor 
KOPP-kinderen (kinderen van ouders met psychische problemen).

13.3 FAmILIE- EN PAtIëNtENORGANISAtIES 

www.113online.nl: Zelfmoordpreventiehulplijn, tel. 0900-113. Met online zelf-
hulp, helpdesk, chat en ook groepsgesprekken of -chatsessies zijn mogelijk.  
Een hulp-in-mijn-buurt-pagina, geordend per provincie. De website is vijftalig.
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www.familievan.nl: Website met informatie en ondersteuning voor familieleden 
van mensen met psychische en psychiatrische problemen. Een goede portalsite 
naar andere nuttige webadressen. Ook met e-mailcoaching. 

www.korrelatie.nl: Bekend van SOS Telefonische hulpdienst/Stichting Korrelatie 
(7x24 uur). Hulpdienst: tel. 0900-0767/Korrelatie: tel. 0900-1450. Een heldere 
website over allerlei mentale klachten en ziektebeelden. Met bel-, chat- en 
mailfunctie.

www.labyrintinperspectief.nl: De organisatie Labyrint – In perspectief zet zich 
in voor familie en vrienden van mensen met psychische of psychiatrische 
problemen. Vooral voor degenen die zelf ook hulpvrager worden of dreigen te 
worden doordat ze overbelast raken. Ook om te chatten, mailen of bellen. 

13.4. mANtELZORGORGANISAtIES

www.ciz.nl: Dé website voor een zorgaanvraag bij het Centrum Indicatiestelling 
Zorg. Dat is altijd bij de regionaal grootste zorgverzekeraar (voor álle verzeker-
den uit de betreffende regio) die deze taak op zich neemt. Dat centrum indi-
ceert en toetst de aanspraak op extra zorg.

www.demantelzorger.nl en www.mezzo.nl: Landelijke organisatie voor thuis-
verzorgers (Mezzo). Behartigt belangen van mantelzorgers (mensen die lang-
durig voor een ander zorgen) en geeft informatie, voorlichting en advies. De 
mantelzorglijn is er voor vragen, problemen, een luisterend oor en advies over 
regel- en wetgeving rondom mantelzorg. Tel.: 0900- 2020496 (mantelzorglijn, 
bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 16:00 uur). 

www.mantelzorgpsychiatrie.nl: Een website “voor familieleden en naasten van 
mensen met (een vermoeden van) psychiatrische problematiek. Nodig want de 
psychische druk bij de mantelzorgers is groot en ze zijn heel bescheiden in het 
vragen om informatie en advies voor henzelf.” Er is een online welzijnsmeter die 
je eigen mantelzorgerprofiel verheldert!
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13.5. EmPOWERmENt 

www.ervaringsverhalen.nl: Met een overzicht van boeken en websites over 
levenservaring- en herstelverhalen.

www.hee-team.nl: Hier staan herstel, empowerment en ervaringsdeskundig-
heid centraal. De site bevat een effectieve werkwijze en strategieën van mensen 
met psychische kwetsbaarheden om zichzelf te (leren) helpen. Er zijn zelfhulp-
groepen, studiedagen, cursussen en themabijeenkomsten.

13.6. SPECIAAL VOOR kINDEREN

www.bijzonderebroerofzus.nl/site/brusjes/Home: Website (van GGZ-instelling 
GG Net) voor kinderen met een broer of zus met een chronische ziekte, 
beperking, psychisch probleem of verslaving. De aanhef is: “Ik moet altijd 
rekening houden met mijn broer. Alles draait thuis om de ziekte van mijn zus. Ik 
ben er ook nog!” Met blogs en forum. Het gaat niet over een zieke ouder maar 
kan toch herkenning opleveren.

www.kopp.lotgenootje.nl: Website voor kinderen (alle leeftijden) van ouders 
met psychiatrische problemen. Met aangepaste informatie voor kinderen 
jonger dan achttien jaar en voor kinderen ouder dan twaalf jaar. Informatie over 
veel ziektebeelden. Activiteiten per provincie en ook veel links. 

www.kopstoring.nl: Voor kinderen van ouders met psychische problemen. 
Met chat- mail- en belmogelijkheid, informatie over ziektebeelden, gevolgen, 
filmtips en een heuse ‘rap’.

www.survivalkid.nl: Steunpunt voor jongeren (twaalf tot vierentwintig jaar) met 
een familielid dat lijdt aan psychische problemen of een verslaving. Ook met 
chat- en mailfunctie en filmpjes.

www.drankjewel.nl: “Drankjewel is een informatieve website voor jongeren en 
volwassenen met een ouder met een alcoholprobleem… een initiatief van het 
Trimbosinstituut.nl.” Voor kinderen vanaf twaalf jaar.
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13.7. PAtIëNtEN- EN FAmILIEVERENIGINGEN PER  
 ZIEktEBEELD OF GROEP VAN mENtALE   
 kLACHtEN 

www.depressiecentrum.nl: Website van de Depressie Stichting. Landelijke 
stichting voor depressieve mensen en direct betrokkenen met informatie en 
deskundig advies en belangenbehartiging. Tel.: 0900-9039039. 

www.depressievereniging.nl: “De Depressie Vereniging is dé patiënten-
vereniging van en voor mensen met een depressie en hun naasten. De 
Depressie Vereniging is het landelijk aanspreekpunt voor het Ministerie van 
VWS, de academische (kennis)centra gespecialiseerd in depressieonderzoek, 
zorgverzekeraars, werkgevers- en werknemersorganisaties en verwante 
organisaties. Lotgenoten helpen zij door onder andere het stimuleren van 
zelfhulpgroepen en verschaffen van betrouwbare informatie over depressie en 
het bevorderen van een evenwichtige beeldvorming in de samenleving.” Links 
met documentaires en de Depressielijn tel.: 0900 – 6120909. 

www.vmdb.nl: Website van de Vereniging voor Manisch Depressieven en 
Betrokkenen, die ook bijeenkomsten organiseert. 

www.balansdigitaal.nl: Website van Balans (voor ADHD/dyslexie/PDD-NOS). 
Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en 
gedragsstoornissen, onder andere ADHD, dyslexie en PDD-NOS. Informeert, 
behartigt belangen en realiseert lotgenotencontact. Tel.: 0900-2020065 (advies- 
en informatielijn).

www.autisme.nl: Deze uitgebreide website van de Nederlandse Vereniging van 
Autisme biedt informatie en advies over autisme. Ook lotgenotencontact voor 
familieleden is mogelijk. 

www.impulsdigitaal.nl: Website van Impuls. Landelijke patiëntenvereniging voor 
volwassenen met AD(H)D en/of aanverwante stoornissen. Voor voorlichting, 
belangenbehartiging en lotgenotencontact. De activiteiten zijn ook voor 
familieleden en betrokkenen (zoals docenten, hulpverleners). 

www.sabn.nl: Website van (de landelijke stichting) Anorexia en Boulimia 
Nervosa (SABN) voor cliënten met een eetstoornis en hun verwanten. Biedt 
steun door voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging. 
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www.alzheimer-nederland.nl: Website van stichting Alzheimer Nederland. 
Landelijke stichting voor mensen met dementie en direct betrokkenen. Biedt 
voorlichting, ondersteuning en belangenbehartiging. Organiseert ook regionale 
activiteiten. 

www.stichtingborderline.nl: De website van stichting Borderline. Landelijke 
organisatie die de belangen van mensen met een borderlinestoornis behartigt. 
Biedt informatie, telefonisch advies en lotgenotencontact, ook voor familie-
leden.

www.ypsilon.org: Website van de vereniging voor familieleden van mensen met 
schizofrenie of psychose.

www.anoiksis.nl: Website van de vereniging voor mensen met schizofrenie, 
psychosen en verwante stoornissen. 

www.zelfbeschadiging.nl: Website van de Landelijke stichting voor mensen 
die zichzelf beschadigen. Biedt voorlichting, ondersteuning en advies, ook aan 
familieleden en betrokkenen. 

13.8. VERSLAVINGSZORG

Een overzicht met instellingen per provincie: www.verslavingszorg.geestelijke-
gezondheidszorg.klup.nl . Bij diverse websites vind je informatie over verslaving 
in het algemeen en specifiek over alcohol en allerlei drugs. Vaak met chatbox, 
online filmpjes of online tests en informatie over familieondersteuning. Je kunt 
ook googlen op ‘verslavingszorg’ en je woonplaats of provincie. Hierna volgt 
een selectie.

Noord Brabant
www.novadic-kentron.nl: bevat filmpjes, chatbox en een online test (www.nk.e-
behandeling.nl/screening/c75034ffdd2545d3abfe9effab36e3ee/7c2409ff09f94
55dab75a564be8740d2)

Gelderland en een deel van Overijssel en Flevoland
www.iriszorg.nl: Deze website heeft een YouTubekanaal www.youtube.com/
user/IRISZORG 
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Limburg 
www.vincere-ggz.nl: gevestigd te Sittard. Ook avondbehandeling mogelijk. Ook 
voor eetstoornissen. Verder zijn er maandelijkse familiebijeenkomsten.

www.vvgi.nl/verslavingszorg: gevestigd te Venray.

www.u-center.nl: gevestigd te Epen , Zuid-Limburg. Deze privé-instelling heeft 
Nederland als verzorgingsgebied en geeft behandeling én nazorg voor mensen 
met een depressie, verslaving, angst of trauma en mensen met psychische 
problemen ten gevolge van een burn-out.

Amsterdam, Gooi en Vechtstreek 
www.jellinek.nl: Website van de landelijk bekende instelling Jellinek, biedt ook 
online hulp.

Rotterdam/Rijnmondgebied 
www.boumanggz.nl

Den Haag 
Onder deze link vind je vijf lokale instellingen: www.detelefoongids.nl/
verslavingszorg/den-haag/3-1

Noord Nederland
www.vnn.nl 

13.9. PSyCHIAtRIE-INFORmAtIE 

www.nedkad.n l/?sect ion=pat ienten&page=depress ie-pat ienten-
belangstellenden.html: Websitepagina van het NedKAD: Nederlands 
Kenniscentrum Angst en Depressie, dat zich richt op patiënten/cliënten, hun 
naasten en behandelaars met als doel de kwaliteit van de hulpverlening aan 
mensen met angst- en stemmingsstoornissen te verbeteren.

www.nvvp.net/folders: Website van de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie 
(NVvP). Interessant voor familieleden en partners. Ook voor de betrokken 
patiënten zelf zijn er folders en er is ook een actuele nieuwspagina.
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www.psychiatrie.net: Portalwebsite van, door en voor psychiaters die veel 
informatie over psychiatrische ziekten en de behandeling daarvan geeft.

http://www.psychiatrienet.nl/categories/13: Website die informatie over 
behandeling van psychotische stoornissen geeft (laatste versie: Mei 2014). 

13.10. PSyCHOtHERAPIEVERENIGINGEN   
  (DOOR DE OVERHEID ERkEND)

De genoemde psychotherapieën staan beschreven in Hoofdstuk 7.

www.psychotherapie.nl: Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (met 
links naar andere psychotherapieverenigingen) en algemene uitleg over 
psychotherapie en actueel nieuws daarover.

www.vgct.nl: De website van de Vereniging voor gedrags- en cognitieve therapie. 

www.iptnederland.nl: De website die de interpersoonlijke 
psychotherapiewerkwijze uitlegt.

www.schematherapie.nl: De website vertelt over de schematherapie, 
achtergrond en werkwijze.

www.nvpa.nl; www.nvpp.nl; www.npg-utrecht.nl: Diverse websites 
van de verschillende psychoanalyseverenigingen en psychoanalytische 
psychotherapieën.

www.ncgp.nl: De website over de existentiële psychotherapie (Rogeriaans). 

www.groepstherapie.nl: De website van de Nederlandse Vereniging van 
Groepstherapie waarop de werkwijze wordt uitgelegd en waarop ook adressen 
van therapeuten te vinden zijn. 

www.nvrg.nl: De website van de Nederlandse vereniging voor Partner-
Relatietherapie. 
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13.11 . HuLP BIJ SCHuLDEN

Kijk welke site voor jou het meest behulpzaam is. Sites zoals het NIBUD zijn 
meer algemeen. Bij (online) gemeenteloketten kun je heel specifiek je weg 
zoeken in je eigen gemeente.

w w w. g e m e e n t e l o k e t . m i n s z w. n l / d o s s i e r s / w e r k- e n - i n k o m e n /
schuldhulpverlening/de-nieuwe-wet.html 

www.schulden.nl/Help-ik-heb-schulden 

www.nibud.nl/omgaan-met-geld/schulden/hulp-bij-schulden.html 

www.nibud.nl/omgaan-met-geld/schulden/het-wettelijke-traject.html?sword_
list[]=wsnp&no_cache=1 
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HOE Nu VERDER?

Dit waren twee gratis hoofdstukken uit het boek 
Help, mijn partner heeft een psychose. 

Wil je meer lezen?  

Op deze website kun je het boek aanschaffen:

www.steflinsen-psychiatrie-partnerhulp.nl

Je vindt hier tevens andere nuttige informatie zoals blogs, 
nuttige links en filmpjes


