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Over het boek: 

Lise is psychosegevoelig. Ze heeft in de afgelopen acht jaar negen psychoses doorgemaakt. Nadat ze 

hierdoor arbeidsongeschikt is geworden, probeert ze het leven zo goed mogelijk te leven met haar 

man Johan en haar kinderen, Tjeerd en Fedja.  

 

Als hun kat Zoë kanker krijgt en sterft, komt Lise opnieuw in een psychose terecht. Langzaam maar 

zeker slaat het monster van psychose zijn klauwen in haar hoofd en zintuigen. Samen met haar man 

vecht ze zich een weg door deze zware periode in de overtuiging dat leven met een ziekte geen 

verspild leven is. Dit boek vertelt het eerlijke verhaal van een psychose van binnenuit. Je krijgt als 

lezer antwoord op vragen als: hoe beleef je de wereld als je psychotisch bent? Waar loop je 

tegenaan? Welke fases kent een psychose? En hoe is het om af te glijden en weer op te krabbelen? 

‘Het monster van psychose’ laat je door de ogen van Lise en haar gezin zien hoe diep een mens kan 

lijden, maar ook wat de kracht is van geloof, hoop en liefde. Met een voorwoord van een 

behandelend psychiater. Het boek wordt afgesloten met gespreksvragen, gebaseerd op de diverse 

thematieken die bij een psychose horen.  

 

 

Over de auteur: 

Roelof Ham (1977) is getrouwd met Deborah en vader van twee tieners. Hij schreef dit verhaal 
als ervaringsdeskundige: Deborah is psychosegevoelig en samen strijden ze al meer dan tien jaar 

tegen deze ziekte. In het dagelijks leven is Roelof voorganger van de baptistengemeente in 

Delfzijl en auteur van onder andere de thriller ‘Iedermans ondergang’. Roelof is eindredacteur 
van Stichting Promise en beheert het YouTube-kanaal ‘De dominee spreekt’. Hij schreef zijn 

doctoraalscriptie over pastoraat bij schizofrenie. 

 
Inzien: 

Het boek kun je hier inzien onder het kopje ‘Lees een stukje’. 
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