
Tip- en checklist over psychose

Twijfel je of je partner psychotisch is (geweest)? 
Deze lijst helpt om je vermoedens te ordenen

•	 Als je partner (enkele van de) vier onderstaande gedragskenmerken 
heeft  &

•	 Zeker éen vraag bij de belangrijke aanvullende informatie met ja 
beantwoordt wordt  &

•	 Een of meerdere van de cursieve kenmerken aanwezig zijn  &
•	 De aanvullende opmerkingen herkenbaar zijn:

     Overleg dan met de huisarts. 
Is de situatie alarmerend  dan kun je ook 112 bellen.

GEDRAG
Psychose bestaat altijd uit tenminste drie pijlers: verwardheid, wanen en  
hallucinaties:
1. Verwardheid: het verschil tussen fantasie en werkelijkheid, ‘hier en nu’, daar en 

toen’ of ‘daar en straks’ is voor iemand helemaal weg. Dat ‘stuurt’ diens doen en 
laten, maar komt verward over voor anderen.

2. Wanen: iemand heeft rotsvaste, foute, on - corrigeerbare ideeën (die het gedrag 
van betrokkene mee sturen).

3. Hallucinaties: schijnwaarnemingen. Iemand ziet, ruikt, voelt, hoort of proeft 
dingen die voor anderen echt niet bestaan. Diens belevingen zijn voor hem of 
haar ‘levensecht’.

4. Door de bovenstaande drie samen is er geen realiteitstoetsing meer.  

Belangrijke aanvullende informatie
(hoe vaker ja, hoe sterker het verdacht op psychose)
•	 Komt psychose voor bij een of meer bloedverwanten van de 

betrokkene?     
•	 Gebruikt(e) betrokkene drugs of alcohol of is er in het gebruikspatroon 

kort geleden iets veranderd?  
•	 Gebruikt(e) betrokkene medicatie of is daarin kort geleden iets 

veranderd?     

ja / nee

ja / nee

ja / nee
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•	 Is betrokkene ziek (koorts, uitgedroogd, ondervoed, wisselend suf,  
opgewonden, versuft, een recente operatie)? 

•	 Is de zelfzorg en zelfredzaamheid veranderd de laatste tijd 
 (vaak verslechterd)?   
•	 Heeft betrokkene de laatste tijd een slecht dag – en nachtritme 
 (dus weinig slapen of ’s nachts ‘spoken’)?  
•	 Is betrokkene ’s sociale omgang recent veranderd 
 (terugtrekken, of juist heel andere contacten dan vroeger)? 

Onderstaande cursieve zaken kunnen, maar moeten niet 
aanwezig zijn.
•	 Katatonie en mutisme: afwijkingen in het bewegingspatroon (de motoriek) of 

spraak. Katatonie: verstarde bewegingen en rare, ongemakkelijke houdingen 
(zoals een etalagepop). Mutisme is  zwijgzaamheid, niet praten of plots ermee 
stoppen, met vreemde pauzes.  

•	 Zelfredzaamheid is vaak, maar niet altijd, verslechterd (zelfzorg, verwaarloosd 
huishouden, onbetaalde rekeningen, verwaarlozing van kinderen/ partner/ 
werk). 

•	 Labiele, snel wisselende, maar sterke emoties (lachen/ huilen/ angst/ boosheid/ 
verdriet/vreugde, etc.) kunnen aanwezig zijn.  Als dat  (sociaal) ongepast is spreekt 
men van ‘ontremming’. De gepleegde uiting wordt door anderen afgekeurd, 
omdat sociale normen worden overschreden.

Aanvullende opmerkingen
•	 Psychotisch worden kan plots gebeuren,  maar gaat vaak met een overgangs-

periode van ‘randpsychose’. In de randpsychose zijn de pijlers verwardheid, 
wanen, hallucinaties vaak niet allemaal  constant aanwezig. Komt er  stress bij, 
dan kan iemand totaal psychotisch worden (de druppel en de emmer …).

•	 Door de drie pijlers (verwardheid, wanen, hallucinaties) is er snel (dreigende) 
sociale norm overschrijding. Hij of zij is niet meer ‘voor rede vatbaar’. Met 
(desnoods stevig) aanspreken door de sociale omgeving is iemand niet meer te 
corrigeren qua gedrag. Dat gedrag is voor anderen ongewenst, zinloos of zelfs 
gevaarlijk: ‘gek’.

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee
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TIPS 10 TIPS voor jou als naaste (partner, familie lid,  
vriend(in), buurman of –vrouw) last heeft van 
een psychose

1. Spreek de persoon duidelijk met rustige houding en stem aan. Maak duidelijk 
dat je wilt helpen.

2. Stel betrokkene gerust (bied bijvoorbeeld een glas water aan en zeg ‘“ga zitten 
en vertel eens rustig”).

3. Toon interesse en vraag verduidelijking als je de betrokkene niet begrijpt. 
4. Kap betrokkene - vriendelijk - af met vragen als je het niet meer begrijpt.
5. Vraag betrokkene of hij medicijnen gebruikt.
6. Zeg helder wat jij wel en niet wilt als betrokkene dingen doet die jij niet wilt; stel 

grenzen.
7. Ga NIET in discussie (of ruzie maken) over diens ‘onzinnige’ beweringen, maar 

zeg dat het voor jou anders is.
8. Doe geen dingen die je niet durft, je eigen veiligheid staat altijd voorop. Als je 

weggaat om hulp te halen, zeg dat.
9. Als je een  familielid, de partner of de huisarts van betrokkene kent, licht die dan 

in.  Als jij de betrokkene niet kent, bel dan de hulpdiensten (112) en zeg waar je 
je bevindt en leg de situatie uit. 

10. Op YouTube staat veel informatie over psychose. Onder Psychosenet vindt je 
veel informatieve filmpjes.

Disclaimer: Psychose komt redelijk veel voor,  vaak samen met andere mentale of lichamelijke ziekten. De klachten 
worden hier globaal beschreven. Voor exacte inschatting of iemand wel of niet psychotisch is, moet altijd naar de héle 
persoon gekeken worden en de hele medische voorgeschiedenis. De diagnose stellen vereist ervaring. Deze lijst is 
alleen een ‘eerste hulp’ middel. Het vermoeden van een psychose is altijd een goede reden om medische hulp in te 
roepen.

Aangeboden door:  www.steflinsen-psychiatrie-partnerhulp.nl             
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http://www.help-mijn-partner-heeft-een-depressie.nl

