
“Het is nooit meer zover gekomen dat ik 
opgenomen moest worden. Het komt, denk 
ik, ook gedeeltelijk door de crisiskaart dat 
het niet meer mis is gegaan sindsdien. Het 
hebben van een crisiskaart geeft je een soort 
houvast: dat heb ik achter de hand als het 
fout mocht gaan. Verder doe ik het zelf. De 
crisis heb ik zelf kunnen oplossen, maar je 
denkt ook: ik heb de crisiskaart, er gaat niet 
zo gauw wat mis.”

(cliënt)

Crisiskaart Consulenten:

Helen Greijn
email: helengreijn@zelfregiecentrum.nl
mobile: 06-23454754

Eric van Mierlo
email: ericvanmierlo@zelfregiecentrum.nl
mobile: 06-30862850

Zelfregiecentrum Venlo
Grote Kerkstraat 31

5911 CG Venlo

Inloop
maandag, woensdag, donderdag & vrijdag

van 09.00 tot 16.00 uur

Deze kaart geef ik u omdat ik
in psychische nood verkeer.

Vouw deze kaart open en lees 
wat er moet gebeuren.



Wat is een crisiskaart?

Een crisiskaart is een klein persoonlijk document dat op-
gevouwen niet groter is dan een bankpasje. Hij past dus 
in een portemonnee. Zo kan je de Crisiskaart gemakkelijk 
bij je dragen. De crisiskaart is voor naasten, omstanders 
en voor hulpverleners ook een soort ‘gebruiksaanwijzing’ 
bij een crisis.

Op de kaart staat informatie over hoe een crisis er bij jou 
uit ziet en wat er moet gebeuren als er een (psychische) 
crisis optreedt. De tekst op deze kaart is een samenvat-
ting van een uitgebreider crisisplan of dossier waarin jij 
voor jou relevante informatie over een crisis kan (laten) 
opschrijven en is een onlosmakelijk onderdeel hiervan. 
Hulp hierbij krijg je van een consulent.

Wat staat er op een crisiskaart?

Jij bepaalt zelf hoeveel informatie er op de kaart komt 
te staan. Om de inhoud van jouw persoonlijke crisiskaart 
vorm te kunnen geven stelt de crisiskaartconsulent jou 
onder andere de volgende vragen:
•	 Hoe	ziet	jouw	crisis	eruit?
•	 Wat	wil	jij	dat	er	gebeurt	tijdens	een	crisis	qua	hulp?
•	 Wat	wil	jij	dat	er	niet	gebeurt	tijdens	een	crisis	qua
	 hulp?
•	 Wat	zijn	je	adresgegevens?
•	 Wie	is	je	contactpersoon	of	zijn	je	contactpersonen?
•	 Wie	is	jouw	behandelaar/hulpverlener?
•	 Welke	medicatie	gebruik	je?
•	 Wat	zijn	aandachtspunten	voor	thuis	(bijvoorbeeld:
	 heb	je	een	hond)?
 

Is een crisiskaart iets voor mij?

Heb	jij	al	eerder	een	psychische	crisis	doorgemaakt?	Dan	
heb je wellicht al ideeën over hoe je zou willen dat er een 
volgende	keer	ingegrepen	wordt.	Wat	je	wel	en	wat	je	ze-
ker niet wilt dat anderen doen. Dit zijn zaken die je op een 
crisiskaart kunt (laten) vastleggen. Het nadenken over en 
opschrijven van hoe een crisis er bij jou uitziet en hoe jij 
wilt dat er dan gehandeld wordt (en hoe niet), kan helpen 
minder snel in crisis te raken. Dit omdat je nu zelf de regie 
hebt over de aanpak.

Jij bent degene die bepaalt of je een crisiskaart wil heb-
ben.

Hoe krijg ik mijn eigen crisiskaart?

Zelfregiecentrum	 Venlo	 heeft	 twee	 gecertificeerde	 cri-
siskaart consulenten. Zij zijn graag bereid samen met jou 
jouw crisiskaart te gaan maken. Je kunt een van beide cri-
siskaart consulenten bereiken door naar de inloop van het 
Zelfregiecentrum toe te komen. Je kunt ook van tevoren 
telefonisch een afspraak maken.

Kijk voor de contactgegevens op de achterkant van deze 
folder.


