
John Jongejan: ‘Psychose!’ Verhalen en ervaringen. Uitgeverij MT, 2021. ISBN 
9789493130043  (Psychose/ Lotgenoten/ vernieuwende patiëntvriendelijke ideeën/ 
PO/AG/ED) Zie ook: https://www.bruna.nl/boeken/psychose-9789493130043   
 
Soort boek/ziekte stijl: 
Boek met korte geromantiseerde verhalen over mensen die een psychose hebben 
gehad, psychosegevoelig zijn of leven met een psychose. Verhalen die verteld moesten 
worden, die laten zien wat leven met een psychose inhoudt en hoe mensen leren 
omgaan met een psychose.  
Het boek start met korte hoofdstukjes die ingaan op psychisch kwetsbaar zijn, wat 
psychosegevoeligheid is, wat mensen  die psychotisch zijn ervaren, welke symptomen 
er worden onderscheiden, en welke behandelingen er zijn.  
Daarna volgen tientallen verhalen van mensen die een psychose hebben gehad, leven 
met een psychose. Elk verhaal eindigt met een schuingedrukt stukje over hoe het de 
persoon is vergaan.  
Aan het eind van het boek vertelt John Jongejan ook kort over het gebruik van 
ervaringsdeskundigheid, zijn werk als ervaringsdeskundige en zijn opleiding. 
Nawoord en index volgen.  
 
Covertekst: ‘….te maken door ze zoveel mogelijk in de normale samenleving te laten 
participeren. 
In deze verhalenbundel staan kortverhalen die hij in het verleden zelf heeft 
geschreven, aangevuld met zijn eigen ervaringen die hij als patiënt en als 
ervaringsdeskundige heeft opgedaan. 
Het werd volgens hem de hoogste tijd om deze verhalen te bundelen en uit te geven. 
Hij hoopt dat de lezers van dit boek meer begrip krijgen voor mensen met een 
psychische beperking. 
Voor de mensen die zelf lijden aan psychoses hoopt hij dat deze bundel een stuk 
herkenning en hoop op betere tijden geeft.’ 
 
Over de schrijver:  
John Jongejan heeft in het verleden zelf vaak te kampen gehad met psychoses. 
Hiervoor is hij zelfs ook opgenomen geweest in een psychiatrische kliniek. 
https://phrenos.mett.nl/NVP/Blog/blog+archief/john+jongejan/default.aspx: ‘John 
Jongejan werkt als ervaringsdeskundige bij een FACT team van GGZ-Breburg 
en volgt de opleiding tot Sociaal Pedagogisch Hulpverlener. Wat hem in zijn werk 
beweegt, is dat iedereen ervaringskennis kan gebruiken voor zijn eigen proces. 
Klik hier voor meer informatie over John.’ 
 
Wat viel op:  
Natuurlijk de indrukwekkende verhalen van mensen die met een psychose leven. 
En ook de zienswijzen die John Jongejan  in zijn boek toelicht. 
 
Citaten:  
Pag.14: ‘Even verzonk hij in zichzelf. Niemand wist dat hij  door de tijd gereisd had in 
zijn psychose.  
 
Pag. 41: ‘In de jongerengroep waarin Tim opgenomen was geweest hadden ze hem 
aangemoedigd een nieuwe stap te zetten. Hij had zoveel geleerd na die psychose, nu 
drie jaar geleden.’ 
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Pag.99: ‘Boris maakte zijn studie economie af en heeft een hoge functie bij een bank. 
Hij slaat nooit de medicatie over en voelt zich prima. Boris drinkt bovendien geen 
druppel alcohol meer. Hij is vorig jaar de trotse vader geworden van een gezonde 
tweeling.’ 
 
Pag.213-214: ‘In dit boek staan tientallen verhalen die verteld moesten worden…De 
rol van cliënt of patiënt moet niet te lang duren, dit is niet wenselijk en vaak 
mensonterend…..Lotgenotencontact en het delen van ervaringen door mensen 
onderling kan ervoor zorgen dat iemand beter herstelt. … Waarschijnlijk is het 
moeilijk in deze samenleving om zich bewust te worden dat een psychiatrische 
kwetsbaarheid iedereen kan treffen.’ 
 
Recensies/Extra: 
https://www.bndestem.nl/breda/ervaringsdeskundige-john-jongejan-schrijft-over-
psychoses-alsof-je-liefdesverdriet-hebt-maar-dan-tien-keer-zo-erg~ab9377aa/  
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