DWANGBEHANDELING BIJ
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"Als u vrij\vi llig opgenomen bent, behoudt u ai UI'; r echten :
u kLmt Ulv eigen belangen behartigen . Ook kW1t u in principe
op ied r gel ens t agenb l i k de behande I ing beëindigen . Ais \á j
in dat geval van men ing zijn , dat uw e rtrek nie t ve rantwoord
is , kLmnen i . j een inbe\"arings t e lli ng aanvragen . "
Dit valt te lezen in het informatieboekje van het PrO\; inc i 
aal Zie kenhui te Santpoort . Onlangs ondervonden I"ij dat de
werke lijkheid minder glad is dan het oapier. Lee s t u wat u
kan overkomen als u zich vrij wi l1ig laat opnemen in een ps y
chiatri 5 ziekenhuis.
en dat i s s t rijdig me t ons pri kk lann be
leid in de verpleging", "bezoek is ni tin
het belang van Mevrouw, ze h e ft sl echt
baat bij r ust", " bezoek in de . sol eer is
s t rijdi g me t de huisrege ls, dat doen I"e
nooi t", en "bezoe k verei st niet op te bren
gen per s one l e inspanning omdat bezoe k bere 
leiJ zou moeten wor den" . ~e wi sten e ch er
zeker dat on ze r i nclin bovena l ons nodig
had , e n we ze t t n dan ook a l l e " op alles om
bi j haar t e komen .

Op een maandag in april 1983 werd onze
vrie ndin , mevroU\\' . in een nare kr i j SSl t u
at i e opgenomen in de Br de r odeklin "e k , he t
Op l arne - cent r un van Sant poort . Ze werd r ij 
\.,ill i g opgenomen , dat wd ze ggen: zonder een
inbcw r i ngste ll ing of een r e chteli jk Macb
tiging (R.M.). Dit b tck nt dat ze fo nnee l
al haar rechtcn be hie lJ en "'Ti J \\'il5 om te
gaan a l s zi j uat Icn te. Zoals' ook in het
boek ie van Je kl iniek c lezen va] t . r.laar
de praktijk bleek ogal anders te zijn.

Prikkelarm
Me rouw . \\'ercl tegen haar zin orge la en
i n een isoleer ce l , en eveneens tegen haa
zi n kreeg ze ovennatige hoevee lheden medi
cijnen gespoten. Protesten en vri] l atings
eisen, door ons en haa r [ami l i led n geui t,
rden door haar "bel ande 1aars" Iv ggcwui fd
met argumenten als: "levrOLJ\," heeft rust 110 
Lli.g" "Mevrouw moe t prikke lan. vern "l cad
,.,torden" , "~1 vrouw is t e zeL'r ven\"i'l." [0111 P
d afdeling te kunnen 11 ijvcn", "h t is i n
haar belang", "wc Kl.ll1IlCn niet anders : we
k nnen geen I and- in-Iand-bcgcl ciding geven
daa hebben we niet genoeg personee l voor",
en zelfs: "dit is ons normale be Ie j d"! Ilet
gTO st was Je bewe ring da t zi j dit ze lf
\oJ ildc •. i ts was minJer IVélar, dat wisten \oJ
toen a l, en dat j s nu door ~,le vr oLnv t • ook
bevestigd .
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Bezoek
~!evroulV A. mocht ook gee n bezoek on t\·an 2en ,
zoda t e l k kon t akt u s en ons en haar 0 111 ,u'~c 
l i j k \"as, en de b hanJe Eng zi c h aan e 1 k
kontrole r end oog onttrok. Iliervoor ' rdcn
a l e ven b i zarre argLullcn t en' aangevoerd al <;
voor he t i s oleren: " be zoek is e n pri kke 1 ,

Vo 1gcns de Inspekt i e heeft e lJ, psy
ch i a tri es gede i n e r de t nminste
rec ht op
'j te lefoonver c el' met
e aJ okdat en met J e lnspektie.
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Gedurende de isolatieperiode hebben we
konstant geprobeerd om een einde te maken
aan de isolatie door hen te wijzen op de on
juistheid , de onzin, en de onrechtmat igheid
ervan . Alles wat we te berde brachten scho
ven de wijze heren terzijde, natuurlijk we 
ten zij alles beter. Toch lukte het om een
bezoekrege ling af te d\vingen: elke dag mocht
er één persoon vijf minuten de isoleer in.
Dit heeft veel gesodemieter gevergd , waarbij
zelfs een kamerlid moest worden ingeschakeld.
Hoe zal het gaan met al die anderen die vast
zitten in isoleers zonder dat er druk \vordt
uitgeoefend? Vaak zelfs zonder dat iemand er
weet van heeft?

Eenmalig
la een twee dagen durende hevige strijd
met de behande laars van Mevrouw A., waarbij
het nodig was om een advokaat, het hoo fd van
het managementtemn van de kliniek , de pati
entenvertrouwenspersoon en vele vrienden in
te schakelen (die druk uitoefenden: bedankt
allemaal ! ) en te dreigen met een klacht bij
de Inspektie (die ook is ingediend) en een
kort geding (wat, als het nog even langer
geduurd zou hebben ook zeker gevoerd zou
zijn) , lukte het uiteindelijk om iets te
versiereft. Eén van ons mocht onder de vol
gende voonvaarden vij f minuten de isoleer
in voor een bezoekje:
- hij diende zich am1 een psichologies onder
zoek te ondenverpen om te bezien of het al
dan niet verantwoord was hem toe te laten
bij ~!evrouw A. in de isoleer;
- hij moest akkoord gaan met de aanwezigheid
van twee begeleidende personen tijdens het
bezoekje;
- hij moest ennee akkoord gaan dat het ging
om een éénmalige uitzondering, en hierop
niet terugkomen.

Chantage
Mevrouw A. liet bij elk bezoek weten uit
de isoleer te willen, maar zei daarbij er
geen werk van te durven maken, omdat ze met
een IBS was bedreigd: mondje dicht dus.
Wij waren er inmiddels achtergekomen dat
je beter eeb IBS kunt hebben dan dat je on
rechtmatig vastzit : dan is er in ieder geval
een rechtspositie waarbinnen dingen mogelijk
zijn (zie het artikeltje over IBS, en het
psycho-coicil in dit nummer). Het was ech
ter onmogelijk om hierover met onze vriendin
vrijuit te spreken, omdat bij alle bezoekjes
een verpleegkundige aanwezig was, en de tijd
te kort.

Stom en blij
Toen Mevrou\V A. op de zesde dag voor de
vierde keer tegen haar bezoek vertelde weg
te willen , stond ons duideli jk voor ogen \Vat
er diende te gebeuren . We " geboden" de ver
pleegkundige aan deze wens te voldoen, hem
wijzend op de rechten van vrijwillig opge 
nomen patiënten, en hem vragend of ze mis
schien zin hadden in een kort geding. Hier
op raakte de vel~leegkundige tmnelijk ontre
geld . Vrijlating bleek tegen de orders te
zijn, en hij venoJees ons naar de verant
woordelijke arts . Deze was er niet: het was
zaterdag. We wilden niet nog een weekeinde
wachten en lieten de dienstdoende arts op
piepen . Deze kwam en zei vrijlating niet
verantwoord te achten . Ze baseerde haar ver
onderstelling op een rapportage van vijf
uur eerder, zelf had ze 1v!evrouw A. nog
nooit eerder gezien. Ze wilde ook niet met
onze vriendin kennismaken, en schatte dat
haar oordeel na een bezoekje aan haar an
ders zou zijn dan dat het nu was op grond
van de rapportage als een gok van honderd
tegen één. We vroegen haar de gok te wagen .
Dat deed ze en na twintig minuten kwam ze
enigszins ontdaan uit de isoleer terug met
de mededeling: "wat kan er toch veel gebeu
ren tussen half drie en half acht." Op grond
van haar bevindingen doorbrak ze het beleid
dat tot nu toe had gegolden en besloot dat
Mevrouw A. de volgende dag een uurtje uit
de isoleer mocht om te proberen. \\'ij gin

Er waren nog meer belachelijke voonvaarden
gesteld, maar het voert te ver om hier nog
verder over uitte \vijden. . a ruggespraak
met de advokaat besloot X met deze regeling
in te stemmen omdat het de enige manier bleek
iets voor elkaar te krijgen. Hij liet zich
screenen door de psicholoog en een verpleeg
kundige, moest zijn sexleven blootleggen en
mocht uiteindelijk naar :-'!evrou\oJ A.
Het bezoek trof X onaangenaam : het was
schokkend om te zien hoe Mevrouw A. behandeld
werd . Onze vriendin bleek te moeten toeven
in een hok van twee bij twee meter, het eni 
ge toegestane kledingstuk bleek een scheur
hemd, de enige inventaris een matras met een
scheurlaken. Een kartonnen hoedje fungeerde
als toilet. Verder niets. Hoeveel mensen
zullen ze op deze manier tot zelfmoord drij
v n zonder dat ze die ook uit kunnen voeren?

Vijf Minuten
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gen hier aarzelend mee akkoord. Stom stom

Nu duurde het allemaal wat langer. Toen
onze vriendin na drie weken voor het eerst
weer met haar bezoek zonder verpleging
mocht wandelen, liep ze van het terrein af
en is er niet weergezien. Dat was bevrij
dingsdag 1983. Santpoort had de vlag reeds
uithangen.
Boter op je hoofd heet dat.

INSPEKTIE: attent maar merkwaardig
De rol die de Inspektie speelde in
deze geschiedenis is weinig verhef
fend geweest. Maar attent was men
wel: de klager liet zijn pakje sjek
er liggen. Het werd hem keurig na
gezonden in een indruk'Wekkende en
velop van het Staatstoezicht op de
Volksgezondheid .. ...

stom! In plaats van voet bij stuk te houden
en vrijlating te eisen of anders een IBS
aanvrage , lieten we ons inpakken, blij dat
we teruninste iets bereikt hadden. Als we
voet bij stuk gehouden zouden hebben dan
zou ze in de problemen gekomen zijn : de arts
had inuners zelf al toegegeven dat een IBS
niet bekrachtigd zou worden omdat MevrOl.M A.
niet gek genoeg was. Bovendien hadden we een
betrouwbare psychiater bereid gevonden om,
indien nodig, een tegenonderzoek te ver
richten. Dan zou onze vriendin enkele dagen
later weer vrij geweest zijn.

Ter voorkoming van veel ellende : zie de
achterpagina van deze Gek'ooit.

Bemard Al
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