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Naastenperspectief



Scene uit 2011 
Thuis bij de trap



Jeroen’s psychose (2011) vanuit mij bezien: 
Woensdag avond 

Donderdag ochtend 
Donderdag avond 
Vrijdag ochtend 
Zaterdag avond 

Zo ochtend: opname!







“In een crisis kun je het 
niet fout doen”



“Heeft iemand geen netwerk meer, vraag 
door. Als dat echt niet zo is, dan gaan we 

het daar over hebben. Niemand is 
alleen. Ergens is een partner, ouder, kind, 

buur, collega, vriend. Altijd.” 



In Algemene zin: 

Wél doen als professional 
-Wees nieuwsgierig 

-Deel verantwoordelijkheid 
-Probeer je eigen angst en onzekerheid niet te projecteren 

-Wees echt 
-Geef keus binnen jouw grenzen 

Niet doen als professional 
-Ga niet de strijd aan over wat waar of niet waar is 

-Ga niet achter iemands rug om dingen regelen 



Wel doen als professional 
- Check de belastbaarheid in het netwerk van de naasten,  

vraag wat zij in deze crisis nodig hebben; 
- Check ook of het netwerk genoeg draagkracht heeft om het leven 

na de crisis ‘normaal’ door te laten gaan; 
- Help zo nodig met het formuleren van een hulpvraag aan derden;  

- Als er meerdere professionals betrokken zijn,  
wijs één regisseur aan.  

Niet doen als professional 
- Het niet serieus nemen van de naasten; 

Het begint met een psychose van 1 persoon maar beïnvloed het 
leven van heel veel mensen in het netwerk.  



Wel doen 
- Vraag na afloop van de crisis als alles weer rustig is: 
“Zijn er dingen in je leven die ik zou moeten weten 
om je goed te kunnen helpen als dat nodig is?” 
- Zet in op preventie met bijvoorbeeld de crisiskaart;  
- Maak ruimte om met elkaar te leren van een eerdere 
crisis, creëer die ruimte met alle belanghebbenden; 
- Bouw mee aan een trauma-sensitieve samenleving. 





When you change ‘I’ into ‘We’, 
‘Illness becomes ‘Wellness’



Blijf met een open hart  
naar de ander luisteren  

om écht te kunnen horen  
wat ontdekt wil worden… 



Bedankt voor jullie aandacht. 
Aukje en Jeroen


