
 

 

 

         Mogelijke vormen van steun per levensgebied 

Hoe het met mij gaat 

☐  Luisterend oor bieden m.b.t. klachten 

☐  Bemoedigen om therapie/medicatie vol te houden 

☐ Erbij blijven, ook in een moeilijke periode 

☐ Vervoer naar therapie 

☐ Stimuleren tot doen van opdrachten in het kader van 

behandeling/begeleiding 

☐ Meegaan naar behandeling om klachten te helpen verwoorden 

☐ Professionele hulp inschakelen wanneer dit zelf niet lukt 

☐ Tijdelijk overnemen van taken wanneer behandeling te veel vraagt 

Geloof, hoop en vertrouwen 

☐ Luisterend oor bieden m.b.t. geloofsworstelingen 

☐ Tijd nemen voor gesprek, zo nodig initiatief hierin nemen 

☐ Ruimte geven om gedachten te ordenen, zo nodig gevoelens en gedachten 

voor de ander onder woorden brengen 

☐ Concreet hoopvolle boodschappen afgeven op basis van realisme, zoals hoop 

in perspectief van het geloof, hoop in perspectief van mogelijk effect van 

behandeling/begeleiding, hoop in perspectief van eerdere moeilijke tijden 

☐ Gelijkwaardigheid tonen, benoemen en laten merken dat de ander ertoe 

doet, waar mogelijk ook hulp van de ander vragen 

☐ Stilstaan bij vragen als: Wie ben ik met mijn psychische klachten? Waarom 

ben ik de moeite waard?  

☐ Begeleiden of activeren tot contact met een pastoraal werker, zo nodig dit 

contact organiseren 

☐ Samen Bijbellezen/bidden, of dit voor iemand doen 

☐ Zelf blijven hopen wanneer iemand dat niet kan 

☐ Zo mogelijk ongezonde gedachten over zichzelf ombuigen 

☐ Gesprekken zo nodig begrenzen om het hopeloze minder te benadrukken 

☐  Afleiding bieden; afbakenen van de frequentie en lengte van moeilijke 

gesprekken 

☐  Extra hulpverlening inschakelen wanneer er geen hoop meer is, of als 

negatieve gedachten schadelijke gevolgen hebben 

Dagelijks leven 

☐ Belangstellend betrokken zijn 

☐ Stimuleren deel te nemen aan verenigingen, (school)activiteiten, 

(vrijwilligers)werk 

☐ Iemand regelmatig bezoeken (stimuleert het huis op orde te houden)  

☐ Samen een ontspannen activiteit doen: bakken, tuinieren, etc.  

☐ Praktisch ondersteunen in plannen en organiseren (huishouden, 

weekindeling, huiswerk), financiën, etc. 

☐ Een passende vrijwilligerstaak binnen de kerk/geloofsgemeenschap 

beschikbaar stellen 

☐ Complexe taken voorbereiden of zo nodig samen uitvoeren: huishouden, een 

belangrijk gesprek, etc.  



Mogelijke vormen van steun per levensgebied  

 

☐ Eigen keukentafel beschikbaar stellen om huiswerk te maken 

☐ Een maaltijd aanbieden na een werkdag, studiedag 

☐ Randvoorwaarden zo nodig overnemen: contact om op tijd uit bed te 

komen, laten weten of de planning gelukt is of doelen behaald zijn, etc.  

☐ Vervoer organiseren of meefietsen om catechisatie, kerkgang e.d. 

laagdrempeliger te maken  

☐ Balans draagkracht en draaglast in de gaten houden; zo nodig ingrijpen door 

time-out te laten nemen 

Sociale relaties 

☐ Initiatief nemen voor contact, uitnodigen voor bezoek, maaltijd 

☐ Betrekken bij (kerkelijke) activiteiten, praatje maken 

☐ Gevoel van eigenwaarde versterken door respectvolle houding en 

realistische verwachtingen in het contact 

☐ Aanzetten tot deelname aan kerkelijke bijeenkomsten, eventueel drempel 

verlagen door een maatje te regelen, vaste zitplaats te organiseren, liturgie 

vooraf te verstrekken, etc. 

☐ Trouw blijven, ook als het contact moeite kost; moeiten benoemen, samen 

naar een oplossing zoeken 

☐ Iemand meenemen/ophalen om naar Bijbelstudie/verenigingsactiviteiten te 

gaan, iemand introduceren in nieuw gezelschap. 

☐ In overleg met de hulpvrager anderen inlichten over de situatie om netwerk 

te vergroten 

☐ Een appgroep opzetten waarbij hulpvrager kan aangeven een te stille dag te 

hebben, zodat iemand een activiteit/contactmoment kan aanbieden 

☐  Bij massale bijeenkomsten een aanspreekpunt beschikbaar stellen om 

veiligheid te bieden 

☐  Alternatieven zoeken wanneer kerkgang niet haalbaar is, bijvoorbeeld 

(samen) online luisteren, een rustige plaats buiten de kerkzaal, etc. 

  Gezond leven 

☐ Stimuleren tot nemen van gezonde voeding, doktersbezoek, 

lichaamsbeweging, medicatie inname, dag/nachtritme, etc. 

☐ Delen van eigen keuzes wat de ander stimuleert tot gezond gedrag 

☐ Stimuleren in het uitvoeren van hobby’s, al dan niet samen 

☐ Aanmoedigen tot het nemen van voldoende rust dan wel voldoende 

beweging 

☐ Vaardigheden aanleren m.b.t. algemene gezondheid: koken, 

doktersafspraak maken, zorg dragen voor voldoende slaap 

☐ Stimuleren in het uitvoeren van hobby’s, al dan niet samen 

☐ Indien nodig aandringen om te stoppen met roken/drinken/ander schadelijk 

gedrag 

☐  Assisteren bij het maken van een weekplanning waarin rust/activiteit 

afgewisseld wordt 

☐  Een wandelmaatje/fietsmaatje zijn 

☐  Iemand bellen of hij/zij uit bed is 

☐  Een kookrooster maken en samen boodschappen doen 

☐  Eventueel een veilige plek bieden waar iemand tot rust kan komen 

(logeerkamer) 

☐  In overleg arts inschakelen wanneer de gezondheid gevaar loopt 


