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Het boek Traumatische ervaringen van verpleegkundigen: als je beroep een 

nachtmerrie wordt van Huub Buijssen, verschenen in 1995, bevatte niet alleen 

theoretische en praktische informatie over psychotrauma's in de verpleging, 

maar liet ook in negen ervaringsverhalen de getroffen verpleegkundigen zelf 
aan het woord. Een oproep in dit boek ontlokte zeer veel reacties van 

verpleegkundigen die in hun werk ook een schokkende gebeurtenis hadden 
meegemaakt. 

In Geraakt: indringende ervaringsverhalen van psychiatrisch verpleegkundigen 

zijn deze ervaringen gebundeld. De verhalen van psychiatrisch 
verpleegkundigen in dit boek bevatten veel informatie over schokkende 

gebeurtenissen, de gevolgen en de verwerking ervan. Daarnaast biedt het ook 

veel tips van getroffen collega's. De adviezen van deze ervaringsdeskundigen 
geven verpleegkundigen een handreiking voor zelfhulp en opvang bij 

psychotrauma's in de verpleging. 
Naast ervaringsverhalen bevat dit boek een overzicht van enkele veel gestelde 

vragen over psychotrauma's en hun verwerking. Op deze wijze geeft het 

beknopte, nuttige basisinformatie over het thema en biedt het een raamwerk 
voor een beter begrip van hetgeen in de verhalen aan de orde is geweest. 

Huub Buijssen is klinisch psycholoog en auteur/redacteur van vele uitgaven op 
het gebied van hulpverlening aan patiëiten, professionals en mantelzorgers. 
Suzanne Buis is verpleeghulp en schreef eerder het boek Geen tijd om aardig te 

zijn. Een blik achter de schermen van het verpleeghuis. 

Over Traumatische ervaringen van verpleegkundigen 

'Verhalen waarbij de rillingen over je rug lopen', Verpleegkunde Nieuws 

'Buijssen verstaat de kunst in kort bestek precies aan te geven hoe problemen 

kunnen ontstaan en welke verplichtingen een zichzelf respecterende 
zorginstelling heeft om mogelijkheden van preventie en opvang te realiseren', 

de Volkskrant 
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