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Inleiding (1) 

• Een aanzienlijk deel van patiënten die 
beoordeeld worden door de crisisdienst zijn 
patiënten met psychotische en/of manische 
symptomen 

• Deze patiënten zijn vaak verward, er kan sprake 
zijn van wanen en hallucinaties, en van gevaar. 
Contact en communicatie met de patiënt kan 
moeizaam verlopen 

• Crisis heeft grote impact  

• Beschikbaarheid van adequate hulp is van 
belang 
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Inleiding (2) 

• Crisisdienst doet vaak de eerste interventies 

• Patiënten en naastbetrokkenen vertellen in de 
praktijk regelmatig dat zij hulp bij crisis als niet 
helpend en soms zelfs als traumatiserend 
hebben ervaren 

• Er is niet veel wetenschappelijk onderzoek 
bekend over de eerste interventies bij 
ambulante patiënten met acuut psychotische 
en/of manische symptomen 

• Interventies lijken vooral practice based te zijn 

• Het exploreren van de ervaringen van patiënten 
en naastbetrokkenen is belangrijk als eerste 
stap in nader onderzoek 
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Methode  

• Kwalitatief onderzoek 

• Participanten werden gezocht via vier behandelteams voor 
mensen met psychotische en bipolaire stoornissen. Ook via 
twee patiëntenverenigingen werden participanten gezocht 

• Individueel, open interview 

• Alle participanten tekenden vooraf een Informed Consent 

• Toestemming voor het onderzoek werd verleend door de 
Commissie Wetenschappelijk Onderzoek van de GGz 
instelling 

• Data-analyse: coderen -> categorieën  
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Resultaten (1) 

• Participanten waren tien patiënten en 
tien naastbetrokkenen (april 2013-nov 
2014). Informatie over 16 crises 

• Twee patiënten met schizofrenie, twee 
met psych stoornis NAO, acht met 

   bip I stoornis, vier schizoaff stoornis 

• Bij 12 crises volgde een opname, 
waarvan negen met een maatregel 

• Naastbetrokkenen: 4 partners, 4 
ouders, 1 zoon, 1 broer 
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Resultaten (2) 

Zes thema’s, eerste vier vanuit data van patiënten én 
naastbetrokkenen, de vijfde vanuit data patiënten, de zesde 
vanuit data naastbetrokkenen 

 

1. ERVARINGEN MET DE CRISIS 

2. ERVARINGEN MET HET PROCES VAN 
CRISISHULPVERLENING 

3. ERVARINGEN MET DE PROFESSIONALS VAN DE 
CRISISDIENST 

4. CONTACT TUSSEN CRISISDIENST EN EIGEN 
BEHANDELEND TEAM 

5. STIGMA 

6. IMPACT VAN DE CRISIS OP NAASTBETROKKENEN 
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Resultaten (3) 

1. ERVARINGEN MET DE CRISIS 

 

Patiënten voelden zich ‘gevangen’ in eigen verwarring, wat 
hun contact met anderen bemoeilijkte 

Ambivalentie tav hulp inroepen 

Patiënten herinneren zich niet meer alles 

Inzet van de politie ivm gevaar werd als zeer ingrijpend 
ervaren door patiënten én naastbetrokkenen 

Gevoelens van wanhoop, onmacht, schaamte.  

Patiënten benoemden ook hun achterdocht 
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Resultaten (4) 

2. ERVARINGEN MET HET PROCES VAN         
 CRISISHULPVERLENING 

Patiënten die vroegtijdig hulp vroegen voelden zich niet altijd 
serieus genomen door de crisisdienst 

Procedures zijn niet altijd helder. Ook wist men achteraf vaak 
niet met wie men nu gesproken had 

“Het duurde lang voordat de crisisdienst arriveerde” 

In een politiecel moeten wachten is ongewenst  

Naastbetrokkenen: voldoende informatie gehad. Follow up 
telefoontje werd zeer gewaardeerd 
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Resultaten (5) 

3. ERVARINGEN MET DE PROFESSIONALS VAN DE 
 CRISISDIENST 

Een aantal patiënten voelde zich niet gehoord, anderen 
voelden zich juist begrepen en gerustgesteld 

Naastbetrokkenen voelden zich wel gehoord, hen werd 
informatie gevraagd over de toestand van de patiënt 

Attitude van de professional: kalmte, empathie, begrip, steun 

Naastbetrokkenen benadrukten belang van afstemming  op 
aard en ernst van crisis.  

Ook aandacht voor naastbetrokkenen is belangrijk 
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Resultaten (6) 

4. CONTACT TUSSEN CRISISDIENST EN EIGEN 
 BEHANDELEND TEAM 

Veertien patiënten (van de 16 crises) waren in behandeling bij 
de GGz 

Ook tijdens crisis contact met de eigen behandelaar/eigen 
team is van belang 

Een persoonlijk crisisplan is helpend. Een aantal 
naastbetrokkenen wist daardoor hoe te handelen 

Meerdere patiënten wisten niet goed wat er in hun crisisplan 
stond, en of het gebruikt was tijdens crisis 
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Resultaten (7) 

5. STIGMA 

Patiënten vertelden hoe erg zij het vonden om in afwachting 
van de crisisdienst in een politiecel te moeten wachten.  

Men voelde zich behandeld als een crimineel.  

Verblijf in een cel: vreselijk 

Zij voelden zich gestigmatiseerd.  

“ik voelde me als misdadiger behandeld, in plaats van zorg te 
krijgen als patiënt” 
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Resultaten (8) 

6. IMPACT VAN DE CRISIS OP NAASTBETROKKENEN 

Naastbetrokkenen: vaak lang de verantwoordelijkheid voor de 
toestand van de patiënt nemen 

Onmacht. “ik kan het niet langer aan” 

Tweestrijd tussen het vertrouwen van de patiënt niet willen 
schaden maar op hetzelfde moment inzien dat er 
professionele hulp nodig was 
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Vragen? Discussie? 

 

Dank voor jullie aandacht 

 

 
t.daggenvoorde@dimence.nl 
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