Vouw deze kaart open als ik
in psychische nood verkeer
en volg de aanwijzingen
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GEGEVENS
Ik kan soms last krijgen van psychoses waarbij ik dan
dingen zie en hoor die er niet zijn. Soms ben ik ook
bang dat mensen mij zullen vergiftigen. Dan stop ik
met eten. Ik kan wantrouwend zijn in een crisissituatie.
Leg a.u.b. rustig uit wie u bent en wat u gaat doen.
Op deze kaart staat wat ik wil dat mensen om mij heen
doen, als ik in een crisis verkeer. Welke pillen ik niet wil
en waar ik zeker niet opgenomen wil worden.

AFSPRAKEN
Als het niet goed met mij gaat, bel dan mijn zus. Zij weet
wat ik nodig heb en wanneer ze mijn behandelaar moet
bellen. Met hem heb ik afgesproken om eerst thuis met
extra gesprekken en aangepaste medicijnen tot rust te
komen.
Mocht een opname nodig zijn, dan wil ik beslist niet
naar de Holzkliniek. In een crisissituatie kan ik vergeetachtig zijn. Herhaal dus enkele keren wat u zegt.

WAARSCHUWING
Geef mij geen Haldol. Daar reageer ik slecht op.
Ik word daar nog angstiger van.

MEDICIJNENLIJST
• Antipsychotica
• Rennie 2x daags

WENS
Ik wil liever niet aangeraakt worden. Als dat wel moet,
dan het liefst door een vrouw.
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DIT IS EEN VOORBEELD
CRISISKAART

BELANGSTELLING VOOR EEN CRISISKAART?
Neem vrijblijvend contact op met:

Cliëntenbelang Amsterdam
020 57 77 999
crisiskaart@clientenbelangamsterdam.nl
www.clientenbelangamsterdam.nl/crisiskaart
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Deze crisiskaart is eigendom van de kaarthouder. Deze kaart
kan alleen werken, wanneer een ieder de wensen en afspraken
respecteert. En opvat als aanwijzing hoe te handelen.

