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Wat willen we? 

Een leuke vakantie  

maar geen terugval  

in depressie of manie! 



Psychiatrische stoornis/kwetsbaarheid 

 en vakantie 

• Vakantie! 

• Wel of niet weggaan en  hoe ver weg? 

• Welke voorzorgsmaatregelen? 

 



Afwegen van voor- en nadelen 



 

GEEN GARANTIE OP EEN 
LEUKE VAKANTIE OOK 
NIET ZONDER 
PSYCHIATRISCHE 
STOORNIS EN ZONDER 
(PSYCHIATRISCHE) 
MEDICATIE 



 

VOLDOENDE  

RUST/ 

SLAPEN  

IS  

VAN  

HET  

GROOTSTE 

BELANG! 

 

Ook in de vakantie! Of juist in de vakantie! 



 

Waar rekening mee te houden? 

 

- mogelijke stress tevoren 

- mogelijke slaapproblemen 

- jetlag? 

- problemen met(extreme) 

warmte,  voeding (zout en 

vocht) 

- kwijtraken bagage/medicatie 

 





Belangrijkste adviezen voor de 

vakantieperiode  

• Overleggen met spv en psychiater 

 

• Partner/gezin erbij betrekken! 

 

• Noodplan maken 



Belangrijkste adviezen voor de 

vakantieperiode  

 

Dubbele medicatie (koffer en handbagage), 
extra (nood)medicatie 

Geneesmiddelenpaspoort/lithiumverklaring 

Reisverzekering 

Lijstje met namen, (email)adressen en tel 
nrs van familie en behandelaren 

 



lithiumverklaring 

D E C L A R A T I O N   

  

Mrs K, born 14/1/’1956  , is treated with lithiumcarbonate for manic-depressive 

illness. She takes lithiumcarbonate         800 mg daily. 

  

The bloodlevel was on 15/6/11 : 0,75  mmol/l. (therapeutic level between 0.6 - 
0.8 mmol/l.) 

   

A) If symptoms of dysarthria, ataxia, vomiting, nausea, diarrhoea, trembling or 
clouded consciousness occur, bloodlevel must be taken to exclude intoxication. 

  

B)  Every illness, which causes altered salt-intake or excretion (fever, 
transpiration etc.) can lead to  

intoxication, so in those cases bloodlevels of lithium, sodium and potassium 
must be controlled too. 

  

C) Be alert on interactions with other medication especially diuretics, NSAID's 
and ACE-inhibitors. 

   

Dr. E.A.M. Knoppert-van der Klein, psychiatrist 

  

 







Risicofactoren voor terugval 

Klachten en symptomen 

Kort  symptoomvrij 

Meerdere ziekten 

Ernstige problematiek 

Problemen in eerdere vakanties 

 

 





Niet alleen kijken naar 

psychiatrische medicatie 

(psychofarmaca) maar ook naar: 
 

  

• Alcohol 

•  Roken (nicotine) 

•  Drugs 

• Vrij verkrijgbare 

•     medicijnen  

• Omgevingsfactoren 

 

 



Ik wens jullie een goede 

vakantieperiode toe! 


