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2.9  Hallucinaties 
 
Uit: Geelen, R. (2010). Praktijkboek Dementiezorg. Houten: Bohn, Stafleu van Loghum.  

 
11 PSYCHOTISCHE VERSCHIJNSELEN  
 
Inleiding 
 
Het verbaast je dat hij je meermalen per week alarmeert, dat er mannen op zijn kamer hem 
beloeren. Hoe kan hij er zo van overtuigd blijven, terwijl je er met hem telkens achter komt 
dat er niemand is? Als je met hem naar zijn kamer gaat zijn ze weg, of de beelden verdwijnen 
als je op de plek gaat staan waar hij ze ‘ziet.’ Later zegt hij stemmen te horen terwijl het 
doodstil is. Als je hem tegenspreekt reageert hij boos en doet er verder het zwijgen toe. Maar 
zomaar met hem meepraten… dat is toch ook niet goed?  
Dingen ervaren die er niet zijn (hallucinaties), blijven vasthouden aan onterechte ideeën over 
de werkelijkheid (wanen); het zijn voorbeelden van psychotische symptomen. Als begeleider 
krijg je vroeg of laat te maken met mensen die hiermee kampen. Dit hoofdstuk geeft 
informatie over psychotische verschijnselen en mogelijke oorzaken ervan. Besproken wordt 
wat het bij je kan oproepen, en hoe je ermee kan omgaan. Maar eerst gaan we in op alledaagse 
en buitengewone kanten van psychotische ervaringen. 
 
Een misinterpretatie 
 
De (ook psychiatrisch belaste) echtgenoot van een Surinaamse opgenomen dame rent 
overstuur van de slaapkamer af, waar zijn bedlegerige vrouw ligt. Aanleiding is een 
vakantiekaart die op het prikbord hangt van de er tegenover liggende kamergenote. Het lijkt 
een doodgewone vakantiekaart met bruingebrande mensen en de tekst ‘Groeten uit Bruinisse!’ 
Hij ziet het als bewijs van een discriminerende samenzwering tegen zijn vrouw, want ervaart 
de kaart als een spotprent met de tekst: ‘Bruin is ze!’ Het lukt jouw collega’s niet hem van 
zijn dwaling af te brengen. 
 
Gewoon / ongewoon? 
 
Mensen kunnen de meest uiteenlopende dingen bedenken en ervaren, waarbij het verschil 
tussen fantasie en de werkelijkheid geen punt is. Tenminste niet in waaktoestand. Want elke 
nacht dromen we meermalen, is onze leefwereld onwerkelijk en onlogisch, soms mooi of 
weinig zeggend. Maar ook wel eens angstaanjagend. Zonder enig verband worden situaties 
gecombineerd, deels reëel en deels nieuw. Dit lijkt dan heel echt, ook als we wakker zijn 
voelen we ons nog even als in de droom. Psychotische belevingen zijn te vergelijken met 
dromen en nachtmerrieachtige toestanden, alleen nog werkelijker én in wakkere toestand. Het 
lukt de persoon met psychotische ervaringen niet om ze te stoppen en ervan afstand te nemen, 
zoals bij ons spontaan gebeurt bij het wakker worden na een nachtmerrie. 
Psychotische symptomen komen niet alleen bij mensen binnen psychiatrische zorg voor. 
Ongeveer één op de tien verder prima functionerende mensen ‘horen’ wel eens stemmen of 
krijgen andere hallucinatoire ervaringen. Hallucinaties komen wat eerder voor bij 
vereenzaming of zintuiglijke problemen (oog en oorletsel). In extreme omstandigheden, zoals 
bij langdurige isolatie en extreme lichamelijke inspanning (bergbeklimmen, oversteek van de 
Zuidpool) liggen ook eerder hallucinaties, achtervolgingswanen of verwarde gedachten op de 
loer. Zo ook bij lichamelijke knelpunten waaronder hormonale en neurologische afwijkingen, 
systeemziekten, vitaminetekorten en stoornissen in water en zouthuishouding. Als de omstan-
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digheden daarna verbeteren en de persoon herstelt, verdwijnen de verschijnselen en is er weer 
contact met de realiteit (zie hiervoor het hoofdstuk ‘delirant gedrag’).  
Bij psychotische symptomen die voortkomen uit een chronische psychiatrische ziekte als 
schizofrenie of hersenschade, kunnen de kenmerken langer durend of zelfs levenslang 
aanwezig zijn.  
 
Onvoorstelbare leefwereld 
 
<relaas begeleider> Het is rustig op de afdeling. In de hoek kaarten enkele bewoners, op de 
TV een voetbalwedstrijd waaromheen een groepje bewoners en personeel luidruchtig 
supporteren. Maar mijn aandacht wordt getrokken door de verderop zittende mevrouw Blauw; 
ze is anders dan gewoon. Ze verroert geen vin, kijkt met grote ogen naar boven alsof zo 
dadelijk iets ergs te gebeuren staat. Ze strekt een been, zo ingespannen dat haar gezicht een 
grimas wordt. Bezorgd vraag ik haar of alles goed is. Ze reageert niet, dus ik stel haar maar 
gerust. ‘U bent veilig hier, ik ben bij u.’ Ze kijkt me aan met pupillen groot als schotels en 
roept: ‘Je krijgt me niet te pakken... mijn idee is van mij… mijn!’ Ik ben verbijsterd, waarom 
doet ze zo? Ik wilde haar toch alleen helpen? Wat in mevrouw Blauw omging zal wel een 
vraag blijven. Misschien iets als volgt. 
  
<relaas mevrouw Blauw> .... Ik voel me opgesloten, de muren komen letterlijk op me af. Het 
plafond zakt: heel langzaam, maar onvermijdelijk. Zo dadelijk word ik geplet, alleen nu 
houden de wanden even in. Ze bedenken zich nog... Ondertussen beuken kreten op me in en 
hoor ik alles in een oorverdovende galm, de wanden kleuren oranje, steeds feller tot ze gaan 
gloeien, alles geeft licht. Een indringende ammoniakgeur sluipt binnen, stiekem maar 
onvermijdelijk... Ik ben hier niet veilig, zelfs onder de tafel niet. De wind beukt op me in, 
maar de mensen om me heen merken daar niets van. Doen alsof; nu ik ze goed bekijk blijken 
het geen mensen maar figuranten, poppen. Ik moet zoals het spreekwoord zegt mijn poot stijf 
houden, en als ik dat nu letterlijk doe, sta ik mijn mannetje en kan ik elke dreiging aan. Zie er 
komt iemand op me af, verkleed als zuster met vreemd gezicht, als een automaat. Ze praat 
tegen me maar ik snap niet wat ze zegt. Mijn gedachten ontglippen me als ik praat; daar moet 
zij achter zitten. Zij neemt ze van me weg als een parasiet. Hou nu je mond, anders maakt ze 
een lege huls van je! Maar ze wil indringen, dus ik schreeuw haar toe: ‘Je krijgt me niet te 
pakken... mijn idee is van mij… mijn!’ 
  
Profiel: psychotische verschijnselen & beelden 
 
Psychotische verschijnselen 
 
Psychotische verschijnselen zijn uiteenlopend. Hieronder worden de meeste genoemd en 
geschetst. Niet alle kenmerken komen steeds samen voor, de combinatie verschilt per persoon 
en per beeld. De herkenning van psychotische symptomen kan moeilijk zijn bijvoorbeeld bij 
zwijgzame en teruggetrokken mensen. Iemand kan ontkennen dat hij stemmen hoort juist 
omdat die stemmen hem bevelen te zwijgen. 
 
-Hallucinaties & illusionaire vervalsing 
 
Hallucinatie= een waarneming zonder dat een externe prikkel hiertoe aanleiding geeft. Iets 
zien (of horen, ruiken, voelen, proeven), zonder dat er een feitelijk zintuiglijke prikkel is.  
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De hallucinatie wordt ervaren als een echte waarneming, een gehoorshallucinatie bijvoorbeeld 
als echte stem. Stemmen kunnen alle gedaantes aannemen: geruststellend, kritisch, dreigend, 
zinvol of zinloos (bijvoorbeeld een deel van een zin, steeds herhalend). Dit geldt ook voor 
visuele hallucinaties. Het kunnen waarnemingen zijn van complete beelden, of indrukken 
zoals een lichtvlek of lichtflits. Bij tactiele hallucinaties voel je bijvoorbeeld iets op of onder 
je huid zoals kruipende beestjes, elektrische schokken of trillingen. Hallucinaties op het 
gebied van smaak en geur zijn meestal ook vervelend, zoals de geur van brandend rubber of 
smaak van rotte vis. 
Mogelijke signalen van hallucineren zijn: in het niets staren, omhoog kijken, naar een gericht 
punt in de ruimte staren waar zich feitelijk niets bevindt, plots in zichzelf praten, zomaar 
angstig of boos raken of onverwachts lachen. Afwezig of niet doelgericht druk overkomen.  
 
Illusionaire vervalsing= een feitelijke waarneming wordt verkeerd geïnterpreteerd. Een 
bekend voorbeeld is die van de schroef in de muur die werd gehouden voor een microfoon. Of 
in het geval van dementie de echtgenoot die wordt aangezien voor een indringer, of de 
medebewoner die wordt aangezien voor de echtgenoot. 
 
-Stemming & beleven: veranderingen  
  
Vervlakking. Het plezier om dingen te doen vermindert vaak. De grondstemming kan vlak en 
mat zijn.  
 
Ontregeling. Depressieve periodes kunnen voorkomen, evenals periodes van intense angst en 
boosheid. De stemming kan sterk wisselen, ook onverwacht en niet bij de situatie passend. 
Een voorbeeld is de ervaring van directe dreiging, zonder zichtbare aanleiding. Of continu een 
vreemd soort gespannenheid ervaren.  
 
Minder contact met eigen en andermans gemoed. Er kan moeite zijn met het begrijpen van de 
toon, gemoedstoestand en gezichtsuitdrukking van de ander. De eigen stemming en 
gesteldheid kan niet goed worden aangevoeld en evenmin benoemd (bijvoorbeeld bij 
vermoeidheid, opgewekt of gespannen zijn).  
Eigen lichamelijke verschijnselen als vreemd en niet-eigen ervaren.  
 
-Veranderingen in denken 
 
Wanen= oncorrigeerbare gedachten over de werkelijkheid, zichzelf en/of anderen.  
Bij waanachtige belevingen is er enige twijfel, en kan de persoon soms worden overtuigd van 
het tegendeel (al dan niet tijdelijk).  
Voorbeelden zijn menen dat het voedsel is vergiftigd of dat ermee is geknoeid, dat er gestolen 
wordt, bepaalde mensen of groeperingen je te grazen willen nemen, of een (onterechte) 
overtuiging van ontrouw, dat er vreemden in het verpleeghuis zijn of dat medebewoners voor 
ongewenst bezoek worden gehouden. Bij een waansysteem let de persoon voortdurend op 
allerlei signalen die zijn overtuiging (naar zijn idee) kunnen versterken, waarbij alle 
opvattingen en conclusies zich uitbreiden tot betrokkenen en instanties. Bij dementie zijn de 
wanen vaak niet zo omvattend en vluchtiger, een veel voorkomende waan is dat ‘er dingen 
worden gestolen’ of dat de partner ontrouw is. 
 
Problemen met tijd & redeneren. De tijd kan oneindig lijken, het idee bestaat zelf de tijd te 
kunnen controleren of in een andere dimensie te verkeren. 
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Onsamenhangend en magisch denken. Toevallige zaken krijgen een heel speciale betekenis. 
‘Die meneer brengt zijn vinger naar zijn mond, daarmee wil hij mij duidelijk maken dat …’ 
Vanuit losse details conclusies over het geheel trekken. In gesprek letterlijk nemen wat een 
ander zegt, of alleen details eruit pikken en die in een eigen verband zetten. Op de zin ‘Laten 
we eens kijken wat we kunnen doen’, kijkt hij letterlijk om zich heen. Een als begroeting 
bedoelde zin als ‘Hoe gaat het?’ wordt letterlijk opgevat als uitnodiging om tot in elk detail te 
vertellen wat allemaal heeft plaatsgevonden.  
 
In cirkels van gedachten gevangen blijven. Concentratieproblemen, desoriëntatie en verstoord 
korte termijn geheugen. Desoriëntatie en verstoord korte termijn geheugen. 
 
-Bewustzijn en aandacht 
 
Verminderde concentratie, aandacht niet kunnen vasthouden, minder onderscheid maken 
tussen hoofd en bijzaken. Het schakelen van bezigheid of onderwerp verloopt moeilijk. Het 
opnemen en selecteren van informatie en indrukken gaat lastiger; hij raakt eerder overspoeld 
door indrukken. Meer moeite met het lokaliseren van geluid, meer moeite met ingewikkelder 
sociale situaties zoals groepsgesprekken. 
 
-Gedrag 
 
Op vlakke toon spreken, weinig en/of verward spreken. Woorden of zinnen herhalen, losse 
niet samenhangende woorden aan elkaar rijgen (Wort Salat). 
 
Chaotisch, onsamenhangend gedrag, bizar en voor de buitenstaander onbegrijpelijk. Of 
apathie & niet meer in beweging komen. De persoon kan zich terugtrekken om niet 
overspoeld te worden door verwarrende indrukken 
 
Spanningen en problemen met mensen in de naaste omgeving, of terugtrekgedrag. 
Verminderde zelfredzaamheid. Afname van doelgericht gedrag. Niet meer komen tot doelge-
richte activiteit en dagbesteding. 
 
Moeite met het ontvangen en verwerken van informatie over de positie en beweging van het 
eigen lichaam (proprioceptie). Bewegingsafwijkingen zoals niet bewegen (catatonie), in een 
vreemde houding blijven, of doelloze motorische beweeglijkheid, grimassen in gezicht.  
 
Vóórkomen 
 
Minder dan één procent van de 65 plussers zonder dementie lijdt aan een psychose.  
Psychotische verschijnselen komen bij dementie regelmatig voor. Bij Nederlandse metingen 
in verpleeghuizen  werden bij ongeveer 20% van opgenomen ouderen wanen en bij 10% 
hallucinaties vastgesteld (meestal van visuele hallucinaties, maar ook auditieve hallucinaties). 
Dit komt min of meer overeen met de cijfers van internationaal onderzoek. Er zijn ook 
aanwijzingen dat deze verschijnselen vaak aanwezig blijven ook bij het vorderen van de 
dementie. Ongeveer 40% van de mensen met dementie krijgen op een bepaald moment 
psychotische symptomen. Bij sommige dementievormen wat vaker zoals Parkinsondementie 
en Lewy Body Dementie. Hallucinaties bij dementie zijn vaak visueel of akoestisch. 
 
Enkele beelden en onderliggende oorzaken 
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Bij de psychiatrische ziekte schizofrenie zijn meerdere van de hieronder beschreven 
kenmerken zes maanden of langer aanwezig, tenminste een maand duidelijk. Er zijn tenminste 
twee positieve symptomen (positief = er komt iets bij wat er normaal niet is), of een positief 
en een negatief symptoom (negatief = er vermindert iets wat er ‘hoort te zijn’). Positieve 
symptomen zijn onder meer hallucinaties, wanen, onsamenhangende spraak of chaotisch of 
‘vreemd’ handelen. Negatieve symptomen kunnen zijn: vlakkere stemming en minder 
energie, minder plezier en afgenomen motivatie, minder spreken en verminderd doelgericht 
gedrag. Werk en sociaal functioneren raken in de knel. Er zijn geen duidelijke lichamelijke 
gebreken als oorzaak, evenmin medicijnen of andere middelen. Bij schizofrenie is er vaak een 
voorgeschiedenis van psychotische ontregelingen, meestal vanaf de jonge volwassenheid, met 
een begin tussen de 15 en 35 jaar. Schizofrenie kan zich ook veel later openbaren, ongeveer 
13% krijgt voor het eerst deze diagnose tussen de 50 en 60 jaar, ongeveer 7% tussen het 
zestigste en zeventigste en zo’n 3% op hogere leeftijd dan 70 jaar. Bij deze ‘late onset’ 
cliënten zijn er net als bij de jongeren positieve symptomen, maar de negatieve zijn minder 
aanwezig (terugtrekken, apathie, energieverlies). Bij de oud geworden mensen met een vroege 
start van schizofrenie, is er wat vaker een beeld met minder uitgesproken wanen en 
hallucinaties en vlakker gemoed met minder initiatief.   
 
Als psychotische verschijnselen voor het eerst en plots opkomen in de ouderdom, is extra 
alertheid gewenst op een onderliggende lichamelijke oorzaak (lees hierover meer in het 
hoofdstuk over delirant gedrag). 
 
Er kan ook slechts één van de genoemde kenmerken voorkomen. Bij een waanstoornis zijn er 
‘alleen’ oncorrigeerbare, onterechte ideeën over de werkelijkheid. Zoals een onterechte 
overtuiging te worden bedrogen, een bijzonder talent te hebben of bewonderd te worden door 
een bekend persoon. Er zijn dan geen bijkomende problemen als hallucineren, onsamen-
hangend denken & praten, vervlakking van denken of in stemming. Het gedrag van iemand 
met een waanstoornis is daardoor vaak minder beperkt dan van degene met levendige psycho-
tische kenmerken. 
Wanen komen ook voor bij andere ziektebeelden. Bij een manie, ofwel een ziekelijke 
opgewekte stemming en onophoudelijke drang tot daden, gaan de wanen vaak over de eigen 
belangrijkheid en genialiteit, bij een depressie eerder over eigen schuld en minderwaardigheid 
of al dan niet ingebeelde lichamelijke problemen. Bij dementie kunnen de geheugenhiaten en 
het verminderd begrip worden opgevuld met eigen overtuigingen van de werkelijkheid. 
 
Bij het syndroom van Charles Bonnet zijn er hallucinaties bij een geestelijk gezond persoon. 
Ongeveer één op de 10 mensen met een ernstige visuele handicap kampt hiermee,evenals 
mensen die niet meer visueel kunnen waarnemen door hersenletsel in de visuele gebieden van 
de hersenschors. Maar er zijn ook mensen zonder visusproblemen met dit syndroom, en heel 
wat blinde mensen hallucineren niet. De inhoud van de hallucinaties kan uiteenlopen van 
alledaagse dingen tot buitenissige zaken. Van fantasiefiguren tot complete landschappen, van 
scherpe tot vage beelden, van kort tot langdurend. Maar het gaat altijd om visuele beelden, 
niet om het horen, voelen of ruiken van zaken zonder feitelijke aanleiding. 
Meestal is er het besef dat de waarneming niet echt is, en wordt de ervaring naar anderen 
verzwegen vanuit angst ‘voor gek’ versleten te worden. De behandeling is erop gericht om de 
visus waar mogelijk te verbeteren, na te gaan of hallucinaties vooral in bepaalde 
omstandigheden opkomen en hierop in te grijpen, de lichamelijke conditie te verbeteren, en de 
gebruikte medicijnen te evalueren. De bij psychotische stoornissen gebruikte neuroleptica 
werken hier meestal niet.   
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Onbetekenende signalen krijgen overhand 
 
Arie loopt de kantoorpost in zonder te kloppen. Plukken zwart én gebleekt haar op zijn hoofd, 
een met plakband gerepareerde bril op zijn ongeschoren gezicht, smoezelig legerjack 
gedrapeerd met peace-symbolen en smiley buttons. Hij vraagt een pilletje tegen de pijn, geeft 
ernaar gevraagd aan dat hij zich kiplekker voelt en komt na enkele onsamenhangende zinnen 
op een verhaal dat lijkt te gaan over tegenstellingen in de kosmos die elkaar in balans houden 
– door hun diepe gelijkenis maar dat is simpel uiteraard. De nu dringender vraag van de 
begeleidster naar zijn klachten gaat schijnbaar volledig aan hem voorbij. Hij wijst nerveus 
naar een wegwerpaansteker op tafel. ‘Hé waarom ligt die daar …. Hoe weten jullie dat ik 
rook?’ Om op scherpe toon te vervolgen: ‘Jullie zijn vast al gewaarschuwd hé? En maar de 
vermoorde onschuld spelen!’ Hij verdwijnt even abrupt als hij binnenkwam.  
 
Vragen om na te lopen 
 
Om de situatie rondom psychotische verschijnselen in kaart te brengen, kunnen de volgende 
vragen een vertrekpunt geven. 
 
-Welke psychotische verschijnselen zijn aanwezig, en welke niet (zie de kenmerken 
hierboven)? 
 
-Hoe ervaart de persoon zelf haar/zijn situatie? Welke kenmerken zegt zij of hij te ervaren? 
Hoe worden deze beleefd?  
 
-Sinds wanneer zijn de kenmerken er? Wat waren de eerste verschijnselen? Zijn de 
kenmerken plots ontstaan of geleidelijk? Hoe ging het verder? Welke gevolgen hebben de 
verschijnselen voor de stemming en het gedrag? 
 
-Zijn de kenmerken stabiel of wisselen ze? Zijn ze er voor langer, of kort en vluchtig? Gaat 
het om meer complexe ervaringen (zoals achtervolgd worden door iemand), of om meer 
simpele ervaringen zonder structuur (bijvoorbeeld waarnemen van simpele kleurpatronen, een 
herhalend betekenisloos geluid)?  
 
-Werken bepaalde omstandigheden de psychotische verschijnselen mogelijk in de hand? Denk 
bijvoorbeeld aan:  
afwijkingen in het dag/nacht ritme of andere patronen overdag,  
veranderingen in bewonersgroep, 
isolatie en vereenzaming, 
zintuiglijke en neurologische problemen,  
hormonale problemen,  
infectieziekten,  
voedings- en vochtproblemen,  
hersenproblemen en hersenschade (bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer, beroertes, 
Parkinson), 
medicatie, eerder gebleken overgevoeligheden voor bepaalde medicijnen,  
nier- of leverproblemen,  
herstel van ziekte of nasleep van operatie,  
slechte conditie, vermoeidheid.  
 
-Hoe was de stemming voor de psychotische verschijnselen, hoe is deze nu?  
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 Stappenplan 
 
Stap 1.Werkroutines en opvattingen 
 
Werkroutines  
 
Zowel een uitgesproken prikkelarme sfeer als een druk wisselend dagritme kunnen 
psychotische kenmerken versterken. Uitlokkers kunnen nieuw personeel of nieuwe bewoners 
zijn, bezoek en andere veranderingen. Denk ook aan spanning en conflicten in het team of de 
bewonersgroep, een bedrukte stemming maar ook een uitgelaten sfeer. Handhaaf zoveel 
mogelijk de regelmaat in dagelijkse bezigheden als opstaan, eten, zelfzorg, slapen. Voorkom 
verrassingen, vertel regelmatig wat nu te doen is en wat te gebeuren staat.  
 
Opvattingen 
 
‘Ik weet me helemaal geen raad met die man, hij is zo onpeilbaar! Voor ik iets zeg moet ik 
precies weten wat in hem omgaat!’ 
 
De gedachtesprongen en waarnemingen van psychotische aard zijn vaak voor de waarnemer 
onnavolgbaar. Je kunt je daardoor onthand voelen, en onzeker raken over wat te zeggen of te 
doen. Maar je hoeft niet precies te weten wat in hem omgaat om hem tegemoet te komen. Je 
kunt allereerst goed notitie nemen van de aandachtspunten in de omgeving en omgang, en die 
in praktijk brengen. Neutraal beschrijven wat hier en nu te zien is, en wat je aan de 
lichaamstaal en het gedrag van de ander ziet. Zonder te nabij te komen of indringend te zijn.  
 
‘Ik moet eerlijk zijn, hem corrigeren in zijn dwalingen’ 
 
Als hij twijfelt over zijn ervaringen, kun je ze ter sprake brengen. Maar is hij er zeker over, 
dan geeft er tegen ingaan meestal onnodige spanning. Je kunt wel iets zeggen waarbij je én de 
realiteit intact laat, én hem niet tegen de haren instrijkt. ‘Wat u ziet is voor u heel echt en 
maakt u angstig.’ ‘Ik merk dat u daarvan onrustig wordt.’ ‘Voor u is dit heel duidelijk, ik zie 
het niet.’ 
Je kunt kalm blijven en hem vragen te beschrijven wat hij ziet, tot in detail. Dat kan soms ook 
al iets rust geven.  
 
‘Alles gaat toch langs hem heen’ 
 
Soms komen mensen met psychotische ervaringen teruggetrokken over. Het lijkt dan alsof ze 
ongevoelig zijn voor wat om hen heen gebeurt. Maar de sfeer kan dan toch doorwerken in hoe 
zij zich voelen. Bedenk daarbij dat de ander zich mogelijk terugtrekt als bescherming tegen al 
die uitgesproken indrukken.  
 
Het team ontregelt Janus 
 
Hij heeft geen dementie maar een verstandelijke handicap, en woont al 30 jaar in het 
verpleeghuis. Teamleden zien hem misschien ook door zijn jongere leeftijd als ‘eigen’, een 
beetje als broer. Hij heeft wisselende periodes met psychotische ervaringen. Hij trekt zich dan 
letterlijk terug in een hoekje van de kamer, krult zich in elkaar – soms wel weken achter 
elkaar voor vele uren per dag. Ditmaal is er een duidelijke aanleiding menen de begeleiders, 
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want Janus raakte uit balans door het recente overlijden van Kees. Dit was een vriendelijke en 
levendige man, geliefd en nu enorm gemist door het team. De gedachte lijkt aannemelijk, 
maar klopt deze wel? 
In een teambespreking wordt de situatie eens grondig doorgenomen en volgen andere 
conclusies. Janus had geen band en geen contact met Kees, evenmin met andere groepsleden. 
Hij wist wel dat Kees overleden was, maar reageerde daar niet zichtbaar op en ging het 
weekend erop als vanouds naar zijn ouders. Pas nadat hij terugkwam in het gezinsvervangend 
tehuis, ging hij verward en onvoorspelbaar reageren. Hoewel het team uitgaat van een rouwre-
actie, ligt het anders. Het team is flink overstuur door het verlies van Kees, praat hier de dag 
door veel over ook in de groep. Het dagritme ligt overhoop en normale dagelijkse activiteiten 
vinden geen doorgang. Nadat de afspraak is gemaakt niet meer bij Janus over Kees te praten, 
en zoveel als maar kan de oude patronen op te pakken, komt hij weer tot rust.  
 
Stap 2.Lichamelijk functioneren 
 
Bij nieuwe psychotische symptomen is het zoals gezegd van belang bedacht te zijn op een 
onderliggende oorzaak zoals een lichamelijk knelpunt of bijwerking van medicijnen (zie het 
hoofdstuk over delirant gedrag). Ook bij mensen met lang bestaande psychotische 
verschijnselen, kunnen zich lichamelijke problemen voordoen. Sommigen reageren daarop 
met stil en teruggetrokken gedrag, bij anderen worden de psychotische verschijnselen 
heftiger. Daarom blijf je letten op gedragsveranderingen, en hoe je in dat geval rekening met 
een onderliggend lichamelijk knelpunt. Behalve een lichamelijk probleem kunnen ook 
vermoeidheid, slaaptekort en aanhoudende spanning verstorend werken.  
 
Stap 3.Omgeving 
 
De plek waar de persoon verblijft is liefst rustig, overzichtelijk en vertrouwd. De verlichting 
kan intensief en goed verdeeld zijn, zodat scherpe schaduwen ontbreken. Die werken 
vermoeiend en versterken het hallucineren. Ook een donkere of schemerachtige omgeving 
kan de psychotische verschijnselen versterken. Verminder niet betekenisvolle prikkels waar 
mogelijk, zoals telefoongeluiden en -gesprekken, radio, dichtslaande deuren. 
Zorg voor voldoende ruimte ten opzichte van medebewoners. Vermijd langdurige of intense 
blootstelling aan indringend contact met anderen. Kijk ook naar de kenmerken van de groep; 
deze is liever niet uitgesproken druk of veeleisend, en liefst minder expressief.  
De omgevingseisen zoals beschreven bij delirant gedrag, kunnen hier ook handvat zijn. 
 
Stap 4.Wisselwerkingen  
 
Eerste punt is te letten op wat de persoon gewend is en af te stemmen op gewoontes en 
routines. Ook het voorkómen van ergernissen en irritaties, het vermijden van stress en 
onverwachte voorvallen zijn van belang.  
 
De soms bizarre uitlatingen en gedragingen kunnen bij medebewoners en teamleden 
ongewenst gedrag ontlokken: waaronder schrikken, lachen en belachelijk maken of mijden. 
Zoals bij ander probleemgedrag is het goed om te letten op onafhankelijk en gewenst gedrag, 
en te bezien hoe je dit kunt versterken. Ga bijvoorbeeld kort en bevestigend in op reële 
opmerkingen, en op gedrag dat bij de realiteit past. Leg ook tussendoor contact, al naar de 
mogelijkheden en behoefte van de persoon. 
Je kunt verder vanzelfsprekendheden en automatismen inbouwen. Bijvoorbeeld steeds op 
eenzelfde manier begroeten als je binnenkomt, de krant voorlezen, samen koffiedrinken en 
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afwassen. Ernaar streven dat gestelde eisen zoals in zelfredzaamheid consequent zijn, met 
ruimte voor afwijking als zijn toestand daarom vraagt. 
 
Een drukkere groepsactiviteit kan teveel zijn. Ook een gespannen, rommelige en drukke sfeer 
werkt negatief door. Niet ieder geniet van Carnaval. Leg de lat lager als de vorm van de dag 
minder is. Kijk of er ‘uitwijkmogelijkheden’ zijn bij toenemende onrust of stijgende eigen 
spanning. Dat hij zich kan terugtrekken op de eigen kamer of in een andere ruimte, naar 
buiten kan of elders wordt opgevangen. 
 
Zoek naar een balans tussen afleiding, prikkels & rust. Als hij meer dan gewoon apathisch en 
inactief overkomt, is een afweging of dit is vanuit zelfbescherming (dan ben je eerder terug-
houdend met contact en met aansporen tot bezigheid), of kenmerk van apathie en passiviteit 
(dan kan een stimulans gewenst zijn).  
 
 (All)een met het universum 
 
Piet woont al weer drie jaar in Sterrenbos, een kleinschalige woonvoorziening. Weliswaar in 
groepswonen maar toch op zichzelf, hij is een einzelgänger. Hij gaat geen contacten met 
anderen aan, geeft nauwelijks reactie als hem iets wordt gevraagd. Ook in zijn gezicht zie je 
dan geen lach of wat dan ook. Op grapjes of ludieke voorvallen reageert hij niet zichtbaar. 
Aan zijn vroegere alcoholprobleem heeft hij een falend geheugen overgehouden. 
Waarschijnlijk is hij indertijd thuis gaan drinken om zijn angstaanjagende beelden te dempen. 
Die komen ook nu nog soms op. 
Hij brengt de dag op zijn kamer door met het bekijken van ruimtefoto’s, die hij op internet 
aantreft. Op de muren van zijn kamer veel geprinte foto’s van het heelal, her en der maquettes 
van sterrenstelsels. Van elke planeet weet hij wel iets te vertellen, voor elk heeft hij een eigen 
naam bedacht en praat erover alsof het vrienden zijn die hij regelmatig ontmoet. ‘Die 
Koolbol’ is me een aparte, lijkt grijs en doods, maar gloeit van pret als niemand naar hem 
kijkt, alleen in de nacht.’ De maan lijkt hierin wel wat op Piet, die alleen in de gezamenlijke 
huiskamer bij de maaltijden komt omdat dit van hem wordt verwacht. En ‘s avonds laat er uit 
zichzelf blijft, als –eigenlijk omdat- er verder niemand meer is. 
Een zus geeft aan dat Piet ‘altijd al een aparte’ was. Niet weerbaar naar anderen, onderwerp 
van spot en pesterijen op de lagere school. Piet had en heeft geen relatie. Zijn levensverhaal 
lijkt een vlakke lijn zonder hoogtepunten.  
Normale contacten hebben voor hem geen kleur of charme. Kritiek, maar ook complimenten 
raken hem schijnbaar niet. Intimiteit, nabijheid en persoonlijk contact roepen juist spanning of 
verwarring op. Hij verstart en weet niet hoe te reageren. Het is belangrijk hem in zijn waarde 
te laten, ruimte te geven. Bij het contact leggen niet te overvallen en niet veel reactie te 
verwachten. Anders trekt hij zich verder terug in zijn fantasiewereld. In het verleden bleken 
groepsbezigheden hem verder te ontregelen. Computeren of alleen over het terrein wandelen, 
dat is zijn ding. 
 
Stap 5.Algemene adviezen bij psychotische kenmerken 
 
Hieronder volgen de algemene suggesties voor de omgang per onderwerp. 
 
Werkritmes en opvattingen 
 
Ga na of het gedrag wordt opgeroepen of versterkt door de werkwijze. Denk hierbij aan 
onregelmatigheden of veranderingen in werkritme, prikkelarmoede of juist drukte, feestdagen 
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of veranderde bezetting en nieuw personeel op de afdeling, inconsequent omgaan met 
afspraken. Naast spanning en gedruktheid kan ook uitbundigheid ontregelend werken.  
Kijk ook naar jezelf. Wat roept hij bij jou en je collega’s op? Hoe zie je diens gedrag, en is dat 
helpend voor de omgang? Vermijd lachen om het soms bizarre gedrag, boosheid en 
indringende gesprekken of een andere emotionele lading in de omgang. 
 
Lichamelijk functioneren 
 
Het lichamelijk functioneren is altijd punt van aandacht. Zijn er signalen voor lichamelijke 
knelpunten? Hoe is het gesteld met medicijngebruik, de inname en eventuele bijwerkingen 
ervan? Is er alcohol- of drugsgebruik? Krijgt hij voldoende (nacht)rust? Is het dag/nacht ritme 
goed? 
 
Omgeving 
 
Waar verblijft hij doorgaans, met wie en met welke omgevingsinvloeden heeft hij te maken? 
Denk daarbij aan de ruimte ten opzichte van anderen, levendigheid van de groep, de mate van 
opgedrongen contact, de ‘klik’ in de groep, verlichting, schaduwen & ruis. Intense prikkeling 
zoals bij harde muziek en luide TV programma’s kunnen worden vaak slecht verdragen.  
 
Bedenk dat je mogelijk anders overkomt dan verwacht 
 
Ook als je op een goede manier contact legt, kan weinig respons volgen. Periodes van matheid 
en apathie kunnen erbij horen. De reactie kan óók onverwacht en buitensporig zijn. Je vraagt 
bijvoorbeeld of hij iets wil drinken, en dan volgt een boze tirade doorspekt met Bijbelse 
verzen. Positief bedoelde aandacht kan een angstreactie geven, hij kan je niet aankijken of 
juist heel doordringend. Vlak voor je komen staan of op een andere manier ‘zondigen’ tegen 
de omgangsetiquette. De persoon kan geheel voorbijgaan aan de manier waarop je iets zegt en 
andere signalen die je afgeeft. 
 
Vermijd schrik en stressmomenten 
 
Tijdens psychotische ervaringen kan contact de angst ook versterken. Voorkom daarom dat je 
de ander verrast. Soms word je niet of laat opgemerkt door gebrek aan alertheid of bevangen 
zijn door de psychotische ervaringen. Trek voorzichtig de aandacht, praat dan pas en verras 
niet met lichamelijk contact. Vermijd ook plotse gebaren, luide of emotioneel gekleurde 
kreten.  
Dring bij spanning niet verder aan. Een nuchtere, kalme houding is een goed vertrekpunt. 
Soms kun je de gevoelens benoemen die hij/zij laat zien, en het daarbij laten. ‘U bent nu 
angstig.’ Het is vaak beter niet te spitten in gevoelens of gedachten. Vermijd persoonlijke en 
indringende vragen, stel liever niet kort na elkaar vragen en praat niet lang achter elkaar door. 
Ga na welke aanpak, gespreksonderwerpen en dagelijkse bezigheden prettig worden 
gevonden, en gebruik dit. Observeer welk gewenst, onafhankelijk en reëel gedrag hij laat zien, 
en probeer dat te versterken. Kijk hoe je kan kalmeren en geruststellen. 
 
Eenvoudig & selectief communiceren 
 
Praat in korte zinnen en eenvoudige taal, in rustig tempo. Hou het concreet. Een uitnodiging 
tot activiteit als ‘We gaan de zinnen verzetten’, geeft ruimte voor verwarring en verkeerde 
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interpretaties.’Welke zinnen worden verzet? Ik ben toch niet aan het schrijven?’ Duidelijker is 
dan: ‘We gaan buiten wandelen.’ 
Er kan moeite zijn om zich op meer dan een gesprekspartner te richten. Praat met één persoon 
tegelijk. Ga na of hij wel tot zijn recht komt in een groep, wellicht werken een op een 
contacten beter.  
 
Duidelijkheid en houvast 
 
Terugtrekgedrag kan ontstaan als de wereld bedreigend overkomt. Dit kan worden versterkt 
bij afwijzende reacties uit de groep, als medebewoners bijvoorbeeld negatief reageren op het 
onsamenhangende gedrag. Iemand met deze ervaring kan zich toch al alleen, beangstigd, leeg 
en gedeprimeerd voelen. Een tolerante leefomgeving is een eerste punt van belang. 
Het is verder goed om bekende patronen en rituelen aan te houden. Zoals in wek- en 
slaaptijden, de maaltijden en in bezigheden. Vaste contactpersonen en heldere richtlijnen 
geven lijn en voorspelbaarheid in het beroep dat op hem wordt gedaan. Voorkom daarbij 
afhankelijkheid van één teamlid. 
De dag door kan kort worden gezegd wat gebeurt en aanstaande is. Ook andere oriënterende 
informatie kan helpen: een duidelijk zichtbare (analoge) klok, een bord met informatie over 
de dag en maand, geplande activiteiten, en dergelijke. Hierop zal hij niet altijd uit zichzelf 
kijken, zodat geregeld erop attenderen aangewezen is.  
 
Omgaan met psychotische belevingen 
 
Het is doorgaans moeilijk in te schatten wat de persoon precies waarneemt en beleeft. Blijf 
kalm beschikbaar, kijk en luister, neem een onderwerp of zinsnede waarop wél is te reageren. 
Ook kan worden gelet op de manier en emotionele toon waarop hij praat. Als hij met duidelijk 
plezier iets vertelt, kan gezegd worden: ‘Fijn dat u vrolijk bent.’ Maar ga ook dan niet hierop 
diep door. Bij verwarrende of onbegrijpelijke mededelingen kan worden aangeven wat hier en 
nu om je heen te zien en te horen is. 
 
Bij hallucinaties kun je als een neutrale reporter hierover vragen stellen. ‘Hoe ziet het eruit? 
Groot of klein? Welke kleur? Heeft u dit vaker gezien? Wanneer? Wanneer is het er niet? Ziet 
u personen? Waar? Hoe zien zij eruit? Wat doen ze?’  
Is er twijfel over de eigen ervaringen, dan kan informatie over de realiteit worden gegeven 
(‘U ziet... en voor u is dat heel echt. Ik zie het niet. Wel zie ik dat… ‘). 
Bezie of de persoon ertoe kan worden gebracht zich actiever op te stellen tegenover zijn 
hallucinaties. Bijvoorbeeld door de illusionaire personen vragen te stellen, of opdracht te 
geven om te vertrekken. Om niet meer te luisteren of te kijken naar de ‘geziene’ personen, of 
actief afleiding te zoeken. Je kunt als de morsige en schijnbaar verstrooide inspecteur 
Columbo met eenvoudige vragen en acties de persoon laten zien dat wat hij zegt niet kan 
kloppen. ‘U ziet hier een duivel? ... laat me even kijken .... als ik nu op de plek ga staan die u 
aanwijst ... wat gebeurt er dan?... wat ziet u nu? Is het beeld weg? Oké, dus dit beeld zat in uw 
hoofd, net als in een droom.’ 
 
Als de iemand over zijn wanen praat, is het goed eerst te luisteren. Het gaat om de balans: ga 
ergens zitten tussen direct tegenspreken en er volledig in meegaan. Een mogelijkheid is de 
gedachte en ervaring te verwoorden en ‘heel’ te laten, en dan de eigen ervaring ernaast te 
zetten: ‘U ziet... en denkt er... van. Ik merk zelf dat...’. Ook kan het gesprek op een ander 
onderwerp worden gebracht. ‘Goed en nu wil ik graag even praten over …’ Bij irreële doelen 
(‘Volgend jaar haal ik de gouden Olympische medaille!’), kan ervoor worden gekozen daarop 
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niet te reageren. Of het goede en reële wordt eruit gehaald: ‘Die gouden plak dat weet ik niet, 
maar u verbetert uw conditie in elk geval door naar de fitness te gaan.’ 
 
Zit er een behoefte of functie achter de ervaring?  
 
Soms hebben de wanen en hallucinaties een functie. Met het inbeelden van kinderen op de 
eigen kamer, kunnen gevoelens van dreiging en eenzaamheid verminderen. Aandachtspunt is 
dan wellicht hoe de angst en eenzaamheid te verminderen zijn. Bij wanen over eigen schuld 
en zonde kan worden teruggekoppeld wat hij goed doet en in hem te waarderen is. 
 
Dagbesteding  
 
Per persoon is een afweging nodig in wat wenselijk en mogelijk is in dagbesteding. Soms zal 
een behoorlijke mate van passiviteit worden geaccepteerd. Bijvoorbeeld als meer stimuleren 
betekent dat het lijntje breekt en de spanning teveel oploopt. Bij een ander kan de lat weer wat 
hoger worden gelegd. 
 
Ook het soort activiteit is van belang. Activiteiten kunnen door verschillende redenen minder 
geschikt zijn. Bijvoorbeeld omdat ze een competitie-element hebben, druk sociaal verkeer met 
zich meebrengen, prikkelrijk en/of onoverzichtelijk zijn, onvoorspelbare wendingen hebben, 
snel denken en reageren vragen, veel vergen van concentratie en redeneervermogen. Eerder 
geschikt zijn bezigheden met een ‘doekarakter’, van routinematige aard, en activiteiten 
waarbij de persoon zelf het tempo kan bepalen. Voorbeelden zijn het doen van boodschappen, 
schoonmaken, tuinieren of individuele sporten. 
Tijdens lichtere psychotische ervaringen kunnen afleidende bezigheden helpen. Zoals de 
persoon hardop laten tellen, ervaringen in een dagboek laten schrijven, de aandacht op de 
ademhaling richten en een ademhalingsoefening doen. Andere mogelijkheden zijn onder de 
douche gaan, een spelletje/karweitje doen of een stevige wandeling maken, gorgelen met water, 
luisteren naar muziek of zelf muziek maken, iets gaan eten of snoepen.  
Bedenk vooraf bij uitstapjes of je de persoon er een plezier mee doet en wat dit met zich 
meebrengt. Hoe groot is de kans op ontregeling en vreemd gedrag? Hoe lang duurt het, met 
wie krijg je te maken en zijn er eisen vanuit de omgeving? Die liggen in een afgelegen 
natuurgebied lager dan in een kerk of chique restaurant. Hoeveel schaamte kun en wil je ook 
zelf verdragen? Ga bij de afweging niet uit van de optimale momenten, maar het gemiddelde. 
Blijf realistisch.  
 
Dreigend ontsporen 
 
Bij spanning en agitatie door psychotische ervaringen, is één mogelijkheid de tijd zijn werk te 
laten doen, en alleen een oogje in het zeil te houden. Ook kan hij via kleine stappen worden 
geholpen weer grip op zichzelf te krijgen. De begeleider kan bijvoorbeeld met de ijsberende 
persoon meelopen, hem uitnodigen te spuien over zijn ervaringen, vragen wat langzamer te 
lopen en weer later te blijven staan, om daarna pas te gaan zitten. Heel kalm kan worden 
gereageerd, vanuit de hoop dat die rust op de ander overslaat. Het is goed bij het hier en nu te 
blijven; een stap tegelijk. Bij dreiging met destructief gedrag, kunnen de omgangsregels zoals 
besproken in het hoofdstuk over agressief gedrag een ingang zijn.  
 
Uitleg naar familie 
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De omgang met het onbegrijpelijke gedrag kan voor verwanten bijzonder belastend, verwarrend 
en beschamend zijn. Geef hen concrete informatie over wat psychotische symptomen zijn, en 
ondersteun hen in de omgang ermee.  
 
Tweesporen gesprek 
 
‘Goedemiddag meneer van Roden, is er iets aan de hand? U lijkt zo gespannen!’… 
 
Verdorie, nu gooit deze als zuster vermomde nazi roet in het eten. Ze heeft me ontmaskerd, nu 
is alle aandacht op mij gevestigd! Ik kan twee dingen doen: hard wegrennen, of blijven zitten 
tot ze me opbrengen. Dood ben ik zeker; óf nadat ik alle geheimen heb verteld, óf na een 
eindeloze marteling. Ik kan niet meer opstaan, zeker omdat ze iets in mijn eten hebben 
gedaan. Dus is mijn einde nabij. 
 
…‘Maar meneer van Roden toch, waarom zegt u niets?’ 
 
Zie je wel, ik ben verloren want ze dringt aan. Ik moet nu geen spier vertrekken en naar de 
grond kijken, als ik maar even verzaak dan is het verloren… niet alleen ik maar het hele spel, 
zie nu donkere en lichte vlekken, kanariegeel, oker, zwarte schaduwen erover heen, het wordt 
een immens angstige donkere nacht, onmetelijke diepten…. 
 
‘Zal ik dan een kopje koffie voor u pakken?’ 
 
Ik zak steeds verder weg in een immense diepte, schreeuwen gaat niet, daarom sper ik mijn 
ogen maar ver open en laat ik mijn handen de vrije loop. Ik zie voor me handen beven, maar 
dat kunnen niet de mijne zijn. Zie een broek en schoenen, precies als de mijne . Maar ze zijn 
niet van mij, en dit is niet mijn lichaam. Ik wacht op de klap van de landing, mijn glijvlucht 
duurt al eeuwen zo weet ik zeker. 
 
‘Alsjeblieft dan manneke, melk en suiker zit erin. Mét een speculaasje!” 
 
Stap 6.Behandelmogelijkheden 
 
Als de psychotische ervaringen sinds kort zijn ontstaan of snel toegenomen, komt de vraag op 
of dit door lichamelijke oorzaken en bijwerkingen van medicijnen kan komen. De arts zal dan 
bezien hoe het medisch euvel te verhelpen of tenminste te beperken is. 
Zowel tijdelijke als permanente psychotische symptomen kunnen met medicijnen worden 
tegengegaan. Hierbij wordt een afweging gemaakt van voor- en nadelen, omdat deze 
middelen sufheid en inactiviteit kunnen geven. 
Bij schizofrenie worden vaak langdurig of permanent medicijnen gegeven, bij de persoon met 
nieuwe of tijdelijke psychotische verschijnselen vaak tijdelijk. Bij grote onrust en gejaagdheid 
kan worden gekozen voor een combinatie met kamerende tabletten.  
 
Is de persoon min of meer in balans en aanspreekbaar, dan zijn er mogelijkheden voor 
gedragsbeïnvloeding. Hieronder volgen enkele voorbeelden. 
De persoon kan uitleg krijgen over zijn ervaringen, zoals door ze te vergelijken met dromen 
overdag. Mogelijkheden voor de omgang ermee worden nagelopen. De persoon kan afleiding 
zoeken bij het horen van stemmen, zoals een douche nemen of gaan wandelen, de polsen 
onder een koude kraan houden. Andere opties zijn het luisteren naar muziek of zelf muziek 
maken, joggen of sporten, een karwei doen, een andere houding aannemen, gorgelen met 
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water, een spelletje doen, benoemen wat zich in de omgeving bevindt, een oordop in het 
dominante oor indoen (bij de meeste mensen rechts) of een iPod gebruiken. Bij 
overprikkeling kan een stille ruimte worden opgezocht. 
De confrontatie met de hallucinaties kan worden gezocht. Door tegen de stemmen te zeggen 
dat ze moeten verdwijnen, of ze moeilijke vragen te stellen. Of door de gehoorde stemmen 
met een fysiek gebaar weg te wuiven, te gaan zingen of neuriën. 
De persoon kan zich bewust worden gemaakt van zijn kwetsbare kanten, en aangeleerd hier-
mee dagelijks om te gaan. Door niet teveel hooi op de vork nemen, rust in te bouwen. 
Bekeken kan worden wat het precies moeilijk maakt en wat hem uit evenwicht brengt, zodat 
hij hierop in het dagelijks leven tijdig kan inspelen. Ander punt is duidelijkheid te geven in de 
eerste signalen van ontregeling, zodat hij dan tijdig hulp kan inroepen. 
In therapie kan een individueel programma worden opgezet. Vragenderwijs kan twijfel 
worden gewekt over de echtheid van de psychotische ervaringen. Zo kan bij een waan 
(bijvoorbeeld: ‘Ieder liegt voortdurend tegen mij’) worden gevraagd of hij daarvan 100% 
zeker is. Of is er een kans, hoe klein ook, dat toch de waarheid wordt verteld? Hoe groot is die 
kans dan: misschien 5 of toch nog 10%? Als hiervan een schatting is gemaakt, wordt overlegd 
hoe deze te toetsen. Doel is te laten inzien dat zijn gedachten niet zeker zijn of helemaal niet 
standhouden, en daarna te helpen om meer reële gedachten te ontwikkelen. Ook de 
psychotische symptomen zelf kunnen in een andere context worden gezet. Bijvoorbeeld door 
de stemmen te zien als gedachten, zodat vervolgens kan worden bekeken hoe je die gedachten 
kunt stoppen. Of de stemmen opdragen duidelijk te vertellen wat ze van je willen.  
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