wat is psychose?
100 definities
van psychiaters,
psychologen én mensen
met ervaring.

Wat is psychose?

We vroegen het 50 psychologen en psychiaters,
en 50 mensen met ervaring (veel dank).
Quotes van de psychologen en psychiaters staan
bovenin, de anderen onder.
Anders dan de behandelaars bleven de meeste
mensen met ervaring toch liever anoniem.
Dat geeft aan wat het betekent om een psychose
te hebben gehad. En vooral: als anderen dat
wéten. Geeft niet, jongens. Wij kennen een aantal
psychiaters die de ervaring óók lekker voor zich
houden.
Het is slechts een tovertruc van een overbelaste
geest, zo’n psychose. Maar de meningen lopen
uiteen. De vaklui houden meer van definitie, de
kenners benadrukken emotie. Soms ontmoeten
ze elkaar wonderwel.
Lees maar.
Meer weten over psychose?
www.psychosenet.nl
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Psychose is in feite een
veranderde waarneming van
de werkelijkheid.

Psychose wordt veroorzaakt
door het niet goed samenwerken
van hersengebieden waar wij
informatie die via onze zintuigen
binnenkomt verwerken,
betekenis geven.

Agna Bartels – psycholoog

Esther van Hummel – psychiater
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Een psychose is een
slechte b-film.

Een psychose is
verdrinken in mijzelf.

Arianne
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Psychose is de vereenzamende
beleving van een voor de patiënt
veranderende realiteit.

Een psychose is een toestand
van ernstige geestelijke
verwarring.

Gerben van de Kraats –
psychiater

Edsel Kwidama – Parnassia
Raad van bestuur zorg
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Psychose is het
verliezen van de grip
op de werkelijkheid.

Psychose is complete logica
in de waanzin.
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Psychose is het kwijtraken
van jezelf en het vermogen
om de werkelijkheid
op waarde te schatten.

Psychose is een heel
bijzondere geestestoestand,
soms wel heel beangstigend.
Dirk de Wachter – psychiater

Jeffrey Wijnberg – psycholoog
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Niet wakker willen
worden uit Alice (of Alex)
in Wonderland.

Psychose is als de waarheid,
de waarheid niet meer is,
met alle gevolgen van dien.
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Psychose is een verstoring in
het functioneren van je hersenen
met allerlei gevolgen voor wat
je allemaal ervaart of denkt of
voelt of doet en hoe die dingen
invloed hebben op elkaar.

Tijdens een psychose
ben je de grip op de werkelijkheid
kwijt.
Iris Sommer – psychiater

Werner Bruning – Psychiater
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Psychose is een vicieuze cirkel
van chaotische gedachten,
waarbij fantasie en werkelijkheid
moeilijk te onderscheiden zijn.

Een psychose is een film
waarin je de hoofdrol speelt,
maar zelf niet de regie
in handen hebt.
Gerry
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Psychose is als een overactieve,
niet goed functionerende computer
(je brein): de informatie die binnen
komt via je programma’s (zintuigen)
wordt op een andere, heftigere manier
ervaren waardoor je je denken en je
gedrag minder goed kunt sturen.

Psychose is waarnemen
met je emoties.
Jim van Os – psychiater

Kim Helmus – psycholoog
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Psychose is een tornado
van duizenden gedachten
in je hoofd en volledig
ontremd gedrag waarin je
geen gevaar ziet.

Een psychose is het
totaal niet hebben
van een geestelijke huid.
Gijs
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Psychose is in feite een
ontregeling in betekenisgeving
en waarneming met verlies van
grip op eigen denken en
veranderingen in emotie
en gedrag.

Een psychose bestaat uit
een veranderde en volgens
de meeste mensen onjuiste
beleving en interpretatie van
de werkelijkheid en van wie
je zelf bent.

Machteld Marcelis – psychiater

Gerrit Glas – psychiater
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Een psychose wordt pas
echt pijnlijk als hij voorbij is.

Psychose is niet weten
wat de werkelijkheid wel is.
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Bij een psychose interpreteer
je je omgeving anders dan de
meeste andere mensen doen en
je bent daar op dat moment
niet van af te brengen.

Psychose is in feite
een niet te controleren
angstwekkende droom in
een waaktoestand.
Frits Milders – psychiater

Erwin van Meekeren – psychiater
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Een psychose is het verlies
van alle zekerheden in het leven:
lichaam, omgeving, tijdsbesef,
identiteit en besef.

Een psychose is weg
van het heden.

Karin
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Psychose is in feite een
ontregeling van je hersenen
waardoor je gedachten,
herinneringen en waarnemingen
die opborrelen in je eigen brein
gaat ervaren als onderdeel
van je omgeving.

Een psychose is in
feite een angststoornis met
sterk verhoogde en
verstoorde opmerkzaamheid.
Harm Gijsman – psychiater

Floor Scheepers – psychiater
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Een psychose
laat je horen als een blinde
en zien als een dove.

Psychose is in feite
in je grootste angsten leven.
Arjan
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Psychose is een van de
meest verwarrende termen
in de psychiatrie; iedereen heeft
een idee van wat het inhoudt,
maar er is geen leerboek dat er
een definitie van geeft.

Psychose is in feite een
verandering van je waarneming,
waarin informatie anders binnen
komt dan voorheen en je
hoofd overuren draait om alles
te willen begrijpen.

Harm Gijsman – psychiater

Janneke Ferwerda – psycholoog
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Een psychose is een
sluipschutter die toeslaat
met waanzin.

Een psychose brengt je
terug naar de oermens met
al zijn oerkrachten.
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Psychose is het fenomeen
dat je buitengewone ervaringen
hebt die je beangstigen,
frustreren of verwarren en
waar je zoveel last van hebt
dat ze je storen in je sociaalmaatschappelijk functioneren.

Psychose is als alles in
je omgeving een speciale
betekenis voor jou heeft en/of
dat je alles doet wat je
stemmen je zeggen.
Dirk Corstens – psychiater

David van den Berg – psycholoog
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Een psychose is leven
in een schemerwereld.

Een psychose zorgt
dat je lotgenoten herkent
die op dat moment ook
in een psychose zitten.
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Psychose is in feite
een verhoogde gevoeligheid
voor belangrijke en minder
belangrijke prikkels.

Psychose is in feite
terechtkomen in een andere
realiteit dan die van de mensen
om je heen.

Jeroen Terpstra – psychiater

Jeroen Decoster (B) – psychiater
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Een psychose is letterlijk
uit je dak gaan, omdat je weg
moet uit dat lijf.

De vermeende werkelijkheid
van anderen is niet de
werkelijkheid.

Wilma
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Psychose is in feite een
toestand waarin je de wereld
om je heen anders
waarneemt.

Psychose is een verwrongen
beleving van de werkelijkheid.
Liesbeth de Lange – psychiater

José de Jager – psycholoog
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Psychose is een
surrealistische, sprookjesachtige
wereld die je grijpt en waartegen je
je moeilijk kunt verzetten.

Psychose is vervreemding
van de realiteit.
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Psychose is in feite een
toestand waarin je brein je voor
de gek houdt door je dingen te laten
waarnemen en/of denken die
niet overeenkomen met de
werkelijkheid.

Psychose is het gevolg
van het aandacht schenken
aan gebeurtenissen die je
eigenlijk zou kunnen negeren.
Lydia Krabbendam – psychiater

Lianne Kampman – psycholoog

50

52

Psychose is wakker
dromend de wereld ontdekken
in een draaikolk.

Psychose is een toestand
van paranormaal die
geen normaal ontmoet.
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Psychose is een
creatief antwoord op
het verlies van het toeval en
het verdwijnen van de
vanzelfsprekendheid.

Psychose is de wereld
heel anders beleven dan de
mensen om je heen.
Fryda Evertse – Psychiater

Ludi van Bouwel (B) – psychiater
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Een psychose is leven
in een parallelwereld naast
de niet-psychotische wereld.

Een psychose is een
sterk overgekookt brein,
gepaard gaande met
sterke, emotionele diarree.
Diana
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Psychose is een veranderde
betekenisgeving aan en
waarneming van de wereld om je
heen, waarbij je dingen kan horen,
zien, voelen en proeven die
anderen niet waarnemen.

Psychose is het verhaal
van het kapotte filter: zintuiglijke
prikkels en stress komen te hard
binnen, krijgen teveel betekenis
en zorgen voor verstoringen in
waarnemen, denken en emoties.

Bastiaan van der Hoeven – Psychiater

Wim Veling – psychiater
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Een psychose is
beangstigend en fascinerend
tegelijk.

Psychose is een dwaling
van de geest.

61

63

Een psychose is een ingrijpende
verandering in de ervaring van
betekenis van een belangrijk aspect
van de werkelijkheid, die je niet
kunt delen met de mensen uit je
leefomgeving.

Een psychose is
een nachtmerrie terwijl
je wakker bent.
Wiepke Cahn – psychiater

Willem van Tilburg – psychiater
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Een psychose is het contact
met jezelf en je omgeving
verliezen in een afknellende
eenzaamheid.

Een psychose is een toestand
Een
is een toestand
vanpsychose
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Jeannette

Audrey Lahaije
Audrey
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Psychose: als je jezelf
en/of de wereld niet meer op
de vertrouwde wijze kent.

Psychose is een tijdelijke verstoring
in het filteren van informatie door
de hersenen waardoor je overprikkeld raakt,
vrijwel alles op jezelf gaat betrekken,
daardoor nog meer stress ervaart en aan
alles en iedereen gaat twijfelen.

Toon Flierman – psychiater

Hans Pijp – psychiater
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Een psychose is anders leven
in dezelfde wereld.

Een psychose is voor mij na mateloos
grenzeloos, ambitieus vechten, plots
wereldberoemd te zijn geworden en dat
mijn droom is uitgekomen in de waan,
om vervolgens psychotisch van Keulen
naar New York te vertrekken om mijn
missie te voltooien, met alle
onvergetelijke gevolgen van dien.
Fred

69

71

Psychose is topsport
informatieverwerking.

Psychose is in feite een
opeenstapeling van moeilijk
verteerbare breukvlakken in
de eigen levenservaring.

Swanny Wierenga – psycholoog

Stijn Vanheule – psychiater
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Psychose is een toestand
waarin je een karikatuur wordt
van jezelf en je angsten en
verlangens uit je onderbewustzijn
naar boven komen.

Een psychose kent geen tijd
en heeft geen klok nodig.
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Psychose is in feite een
anders-dan-gebruikelijke
beleving van de werkelijkheid
die tot problemen kan leiden.

Psychose is de extreme
ervaring van het binnendringen
van het vreemde in
het eigene.

Rogier Hoenders – psychiater

Rob de Vries – psychiater
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Een psychose is een langgerekte
droom vol wondere gebeurtenissen
en avonturen, waarin je zelf de
hoofdrol speelt. Jammer dat hij
maar zo lang mag duren als tot
je met de werkelijkheid in botsing
komt (of was het nou de
werkelijkheid met jou?)

Psychose is een gave
waarbij je dieper doordringt
tot de kern van de dingen
in een betekenisrijkere
wereld.

Jeroen
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Psychose is in feite de
overtuiging dat alles, maar dan ook
letterlijk alles, een persoonlijke
betekenis voor jou heeft en dat
wordt op den duur reuze
vermoeiend.

Psychotisch ben je
als wat er in je hoofd gebeurt
niet meer te onderscheiden
valt van wat er buiten je
hoofd, in de wereld om je
heen, gebeurt.

Rob de Vries – psychiater

Nelleke Nicolai – psychiater
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Een psychose onthult
verborgen talenten.

Psychose is realistische
surrealiteit.
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Als je psychotisch bent dan
is je brein ontremd, waardoor
je veel meer waarneemt dan er
feitelijk is, en je verhalen gaat
maken die kunnen verklaren
wat je meemaakt.

Psychose uit zich bij
iedereen anders en betekent
voor iedereen iets anders.
Therese van Amelsvoort –
psychiater

Martin Appelo – psycholoog
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Een psychose zet
je zintuigen op scherp.

Een psychose is enorme
verwarring, hevige emotie en een
langdurig herstel.
Yolanda
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Een psychose is dat je
gedachten de werkelijkheid
uit het oog verliezen.

Psychose is dat je alleen
staat in een verontrustende
beleving van de werkelijkheid
- jij begrijpt het nog wel, maar
je familie en vrienden
begrijpen jou niet meer.

Menno Oosterhoff – psychiater

Tonnie Staring – psycholoog

86

Een psychose was voor mij
een bijzondere, mooie,
spirituele ervaring, die door de
psychiatrie een nachtmerrie
is geworden.
Pauline
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Psychose is een verwarde
toestand waarin je verkeert,
waarbij jij de wereldniet begrijpt
en de wereld jou niet.
Pauline
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Psychose is een
beangstigende interpretatie
van een bijzondere en
opmerkelijke ervaring.

Psychose is dat je brein een
trucje met je uithaalt, waardoor
je tijdelijk niet op je eigen
waarnemingsvermogen
kan vertrouwen.

Mark van der Gaag – psycholoog

Marieke Pijnenborg – psycholoog
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Een psychose is een paradox
van zichzelf.

Een psychose is een
harde droom in de harde
werkelijkheid.
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Bij een psychose zit je
in een totaal andere wereld
dan de mensen om je heen,
je spreekt voor hen een
onbegrijpelijke taal.

Psychose is een stoornis
waarbij het contact met de
realiteit verminderd is.
Marc de Hert (B) – psychiater

Margreet de Pater – psychiater
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Een psychose is een illusie
en een desillusie ineen.

Een psychose is een tijd
waarin je beste vrienden met
Jomanda en Co. bent.
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Psychose is een hoofd
vol spaghetti.

Een psychose is dat je
overtuigingen hebt of dingen in
je omgeving of bij jezelf waarneemt
die niet, of slechts gedeeltelijk
overeenkomen met zoals de
meeste mensen de zaken doorgaans waarnemen, maar die
voor jou wel degelijk echt zijn
en betekenis hebben.

Manon Hillegers – psychiater

Maarten Bak – psychiater
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Psychose is een vreemdeling
in de aardse realiteit.

Een psychose is een blessing
in disguise.
Gieske
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Bekijk voor meer informatie:
www.psychosenet.nl

