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boekpresentatie

Welkom!

De bijeenkomst begint om 20.00 uur



Programma

1) Welkom door Arjen van Trigt, uitgever 

2) Toelichting op boek door Hanneke Schaap, redacteur

3) Waarom dit boek? Over samenwerking - Abwin Luteijn , 
bestuurder Eleos

4) Kenniskwartier over pastoraat bij psychotische stoornissen door 
Ewoud de Jong, geneesheer-directeur Eleos

5) Interview met Dirk de Boer, geestelijk verzorger bij De Hoop

6) Online quiz 



Quiz



I. 1 op de 4 Nederlanders heeft een psychische 
stoornis. Welke stoornis komt het meeste 
voor?

a.Verslaving 14%

b.Depressie 5 %

c. Angststoornissen 10%

d.Persoonlijkheidsstoornis 5-10%
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II. Bij angststoornissen is het belangrijk om..

a.zelfvertrouwen te versterken

b.de angst niet te groot maken

c. met iemand te oefenen



ADHD

• moeite met concentreren

• moeite met stil zitten

• moeite om alle informatie op te nemen

• moeite om jezelf af te remmen



III. Welke van onderstaande antwoorden is 
niet juist? Veel mensen met ADHD…

a. hebben moeite met bidden en bijbellezen

b. vinden het moeilijk om de boodschap van Gods 
genade te aanvaarden

c. houden niet zo van kleine kringen binnen de 
gemeente 



IV. Wat is het goede antwoord? 

I. Bij ADHD is het extra belangrijk om structuur aan te brengen 
in een pastoraal gesprek. 

II.Bij ADHD is het belangrijk om binnen vaste kaders te denken 
als het gaat om pastoraat en geloofsopbouw.

a)Stelling I is waar, stelling II is onwaar

b)Stelling I is onwaar, stelling II is waar

c)Stelling I en stelling II zijn beide waar

d)Stelling I en stelling II zijn beide onwaar



V. Goed en fout, veroordeling, wel of niet goed 
voor jezelf zorgen, er mogen zijn en 
bestaansrecht: deze thema’s spelen een grote 
rol bij… 

a.Depressieve stoornissen

b.Fobieën

c. Eetstoornissen



VI. Als je als pastor iemand met eetstoornissen 
begeleidt, geef je dan advies over gezond 
eetgedrag (eventueel vanuit bijbels 
perspectief)? Of bied je een koekje aan bij de 
pastorale gesprekken?

a. Nee, dat zou ik nooit doen 

b. Ja, dat lijkt me heel belangrijk

c. Dat hangt er maar vanaf. 



VII. Bij welke stoornis horen onderstaande 
adviezen?

• Zie de stoornis niet als een teken van ongeloof

• Beschouw geloof niet als een medicijn tegen de stoornis

• Duid de toppen en dalen in het geloof niet te snel als symptomen 

van de stoornis 

• Vermijd langdurige discussie 

a. Borderline persoonlijkheidsstoornis

b. Depressie

c. Obsessief-compulsieve stoornis (= dwangstoornis)



VIII. In gesprek met een jongere hoor je dat 
hij het leven niet meer ziet zitten en erover 
denkt om er maar een eind aan te maken. 
Hoe reageer je? 

a. Ik vraag niet door, want hoe meer aandacht je geeft, 
hoe groter de kans dat hij echt iets gaat doen.

b. Ik stel duidelijk de bijbelse kaders

c. Ik vraag wel door, want ik wil weten waar hij precies 
over denkt



IX. Seksuele problemen/ verschillen in 
seksuele oriëntatie – wat is belangrijk voor het 
pastoraat? 

- Benadruk vooral, en in de eerste plaats, dat iemand een 
uniek schepsel van God is en daarmee meer dan zijn of 
haar problematiek.

- Benadruk met name het kerkelijke standpunt over de 
problematiek en deel eventuele consequenties mee.

- Bemoedig en leef mee, ook als iemand keuzes maakt die 
haaks staan op het beleid van de kerk en kerkenraad. 



X. Ben je pastor voor iemand met een 
trauma,

a.kom dan met oplossingen

b.probeer dan heftige emoties te voorkomen

c. blijf dan doorvragen, juist als het over heftige dingen gaat

d.zorg dan voor duidelijke grenzen



Bonus. Dementie is een hersenziekte 
waarmee steeds meer mensen te maken 
krijgen.  Welke optie is niet juist?

Op dit moment…
a.staat dementie op de zesde plaats van meest voorkomende 

doodsoorzaken

b.krijgt 1 op de 5 Nederlanders ooit een vorm van dementie

c. zijn er ongeveer 8 dementiepatiënten per 1000 vrouwen en 
5,2 per 1000 mannen

d. is de verwachting dat dit (zie c) over 20 jaar verdubbeld is



Koop het boek! 

Via de christelijke boekhandel 

of online via www.boekenwereld.com




