
Terugvalpreventieplan

 
Voor wie?
Wanneer je een ernstige psychische crisis mee hebt gemaakt, is een terugval preventieplan  de moeite
waard. Samen met je behandelaar en eventueel familie of vrienden maak je afspraken over wat er
moet gebeuren om een crisis te voorkomen of er zo goed mogelijk mee om te gaan.

 
 
Wat is een terugval preventieplan?
In een terugval preventieplan komen de volgende punten aan de orde:
* Wat kan voor jou een aanleiding zijn voor een crisis?
* Wat zijn de eerste tekenen dat je weer in crisis raakt?
* Wat doe je tijdens een crisis?
* Wat helpt om de crisis te voorkomen of te stoppen?
* Wat moet het belangrijkste resultaat zijn van de hulp die je krijgt?

 
 
De voordelen
* In een periode dat je er rustig over kunt nadenken, kun je overleggen over wat je wel en niet wilt
tijdens een mogelijk volgende crisis.
* Ieder die betrokken was bij de opstelling van het terugval preventieplan zal zich er zoveel mogelijk
voor inspannen dat de afspraken nagekomen worden.
* Door het terugval preventieplan kan een crisis vroegtijdig gesignaleerd en mogelijk voorkomen
worden.
* Het biedt jou, je behandelaar, familie en vrienden duidelijkheid en houvast tijdens een crisis.

 
 
Bijstellen van het terugval preventieplan
Jaarlijks overleg je met je behandelaar of het terugval preventieplan nog aan je wensen voldoet. Dat
kan ook vaker wanneer hier een aanleiding voor is.

 
Signalering en terugval
In jouw terugvalpreventieplan beschrijf je jouw behoeften en mogelijkheden in de zelfzorg en de
steun die jouw naastbetrokkenen kunnen geven. Hoe concreter je het plan maakt des te beter je het
kan uitvoeren.
Je kunt bij het beschrijven denken aan: stemming, concentratie, slapen, eten/drinken, lichamelijke
klachten, dagelijkse activiteiten, werk/daginvulling en sociale contacten.
Adviezen bij het maken van het plan.
• Omschrijf elk onderdeel kort.
• Schrijf concreet: tijd, plaats, wie, wat, hoe, wanneer.
• Bij dingen doen: bedenk een manier waarbij de kans het grootst is dat je het blijft doen
• Kies een vaste tijd en plaats voor zelfregistratie activiteiten ( weekactiviteiten en dagboek).

 
Om jouw signalen te beschrijven is het goed om een stoplicht te beschrijven ( groen= het gaat goed,
oranje= het gaat matig en rood= het gaat slecht).  Hieronder volgen vragen die jezelf kan stellen om te
verduidelijk hoe je stemming eruit ziet en wat jezelf kan doen om de situatie niet te laten
verslechteren. Vervolgens kan je dit in het schema op de volgende bladzijde invullen.

 
Groen:
Wat merk jij en wat merkt jouw naast betrokkene van een goede (groene) periode?
Hoe ziet dat er dan uit? Wat doet je? Wat laat je? Hoe denk je? Hoe voel jij je?
Welke betekenis heeft jouw leven voor je? Wat wil je bereiken bv over 10 jaar?

• Wat kan ik doen om te voorkomen dat dagelijkse stress zich opstapelt?

 
Oranje:
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Wat merk jij en wat merkt jouw naast betrokkene van een matige ( oranje) periode?
Hoe ziet dat er dan uit? Wat doe je? Wat laat je? Hoe denk je? Hoe voel jij je?

• Aanleidingen voor terugval: wat zijn mijn risicovolle situaties (bv problemen in de familie)?
• Wat kan ik doen om de kans dat dit gebeurt kleiner te maken?
• Welke negatieve reacties zal ik mogelijk hebben?

(automatische gedachten, jezelf bekritiseren, mensen of situaties ontlopen)
• Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik op een andere manier reageer?

 
Rood:
Wat merk jij en wat merkt jouw naast betrokkene van een slechte ( rode) periode?
Hoe ziet dat er dan uit? Wat doe je? Wat laat je? Hoe denk je? Hoe voel jij je?

• Hoe kan ik het noodplan in gebruik nemen?
• Wat kan ik doen als ik merk dat angst en of depressie weer terugkomt?
    (Denk hierbij aan bv: Activiteiten, Steun, Medicatie)

 
 
 
 
 
 

 
Voorbeelden van beschreven activiteiten die je kunt ondernemen om erger te voorkomen:

• Ik heb mij gedoucht, zie er verzorgd uit, eet drie maaltijden per dag, sport twee keer per week.
• Ik wandel 3 keer per week 1 uur met de hond (zondag, dinsdag en donderdag).
• Ik sta alle dagen om 9.00 uur op en stap direct onder de douche en ga dan ontbijten.
• Ik bel Annie (zus) maandagavond en donderdagavond totdat het weer beter gaat.
• ’s Avonds om 19.30 uur vul ik mijn dagboek- registratie lijst in, ik ga hiervoor aan de eettafel

zitten

 
Stemming:
 Beschrijf de situatie (dus hoe ziet je

stemming eruit?)
Wat kun je doen om je beter te gaan voelen/erger te
voorkomen? En wat kan je omgeving doen?

Groen   

Oranje   

Rood   

 
Concentratie (aandacht):
Groen   

Oranje   

Rood   

 
Slapen:
Groen   

Oranje   

Rood   

 
Eten/drinken:
Groen   
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Oranje   

Rood   

 
Lichamelijke klachten:
Groen   

Oranje   

Rood   

 
Dagelijkse activiteiten:
Groen   

Oranje   

Rood   

 
Werk/daginvulling:
Groen   

Oranje   

Rood   

 
Sociale contacten:
Groen   

Oranje   

Rood   

 
Anders namelijk: ………………
Groen   

Oranje   

Rood   

 
AANLEIDINGEN VOOR TERUGVAL                                WAT TE DOEN
(Aanleiding voor verergering van klachten)
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