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Soort boek/ziekte stijl: 
Niet echt een ervaringsverhaal maar een boek van een ervaringsdeskundige, met 
uitleg over wat een psychose is, hoe ermee om te gaan en tot herstel te komen. Ook 
stigma’s en vooroordelen over iemand die een psychose heeft, komen aan bod.  
Flaptekst: ‘Psychose in kleur geeft heldere, nuchtere informatie over de aandoening 
Psychose. Het boek geeft uitleg, tips en ruggensteun over hoe familie, omgeving en 
jijzelf op een prettige manier met psychosegevoeligheid om kunt gaan. Hoe werk je 
aan je herstel en hoe kun je de symptomen herkennen en je psychose de baas worden. 
Dit staat helder en stapsgewijs beschreven in Psychose in kleur. Ook lees je hoe je als 
familielid tot steun kunt zijn zonder daarbij zelf kopje onder te gaan. Misverstanden 
over de aandoening worden ontrafeld en stigma’s maakt de auteur bespreekbaar. 
Welke instanties je verder kunnen helpen wordt beschreven en ook hoe je kinderen 
kunt helpen sterk te staan wanneer een psychose storm voorbij komt waaien. Dit alles 
wordt ondersteund door humoristische illustraties.’ 
 
Over de schrijfster:  
Boekscout.nl: ‘Anja Lemmen (1967) is ervaringsdeskundige op het gebied van 
psychosen. Zij heeft een moeder die psychosegevoelig is en door erfelijke aanleg kreeg 
zij zelf in 2010 een psychose en werd hiervoor opgenomen en herstelde weer. Anja 
sloot de Koninklijke Academie van Beeldende kunsten af in Den Haag in 1992 en 
rondde haar HBO studie SPH Social Work af in 1999. Met deze opleiding, kennis en 
ervaring die zij in de loop der jaren opdeed, wilde zij een boek schrijven en illustreren 
om mensen te helpen die op de een of andere manier te maken hebben met 
psychosegevoeligheid. Ook wil de auteur stigma’s bespreekbaar maken en met het 
boek Psychose in kleur inclusie en gelijke behandeling van mensen met 
psychosegevoeligheid bevorderen.’ 
 
Wat viel op:  
Een informatief, goed leesbaar boekje over psychosen, voorzien van eigen illustraties 
in de kleuren geel, blauw, rood, zwart en wit. De schrijfster, zelf ervaringsdeskundige, 
schrijft niet over haar eigen ervaringen. In de inleiding stelt ze zichzelf kort voor. Het 
boek is dan ook vooral een informatief voorlichting gevend boekje. Het Psychose in 
kleur slaat op de diversiteit onder mensen met een psychose (zie eerste citaat).  
 
Citaten: 
Pag. 7-8: ‘Geen mens met een psychotische kwetsbaarheid is hetzelfde. Een psychose 
als aandoening kent veel schakeringen, van licht tot heel donker. Je kunt dus geen 
stereotiep beeld schetsen van iemand die gevoelig is voor psychosen. Ieder heeft zijn 
eigen kleur.  
 
Pag. 53: ‘Een gesprek met iemand die een psychotische kwetsbaarheid 
heeft... 
Je kent iemand in je omgeving die een psychotische kwetsbaarheid heeft en je bent 
misschien zelf getuige geweest van de crisis waarin die persoon verkeerde.  
Gaandeweg zie je ook wel dat de persoon hersteld is en zijn leven weer op probeert te 
pakken. Je zou eigenlijk wel eens een praatje met hem of haar willen maken, maar je 
weet niet precies hoe. Je voelt je misschien ongemakkelijk, omdat je alle twee wel 
weet wat er is gebeurd en dat maakt de drempel om contact te leggen hoog. 

http://www.boekscout.nl/


 
Wat kan je doen om toch het contact aan te gaan?’ 
 
Recensies/Extra: 
https://anjalemmen.auteursblog.nl/  
https://kennisplatform.specialarts.nl/home/blog/146-expositie-en-boek-psychose-
in-kleur  
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